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Prirašykime Naujus Narius Į Visus Apdraudos Skyrius
PREZIDENTAS EISENHOVVERIS 

BAIGĘS KELIONĘ SUGRĮŽO
Mirė Ilgametis Anglijos Diplomatas

Prezidentas Eisenliweris, kuris buvo išskridęs Eu
ropon trims savaitėms, atlikęs daugiau 22,000 mylių ke
lionę ir per 19 dienų aplankęs 11 kraštų, praeitos savai
tės trečiadienį sugrįžo į sostinę \Vashingtmia. Apskai
čiuojama, kad jam lankantis Europoje, Afrikoje ir Azi
joje, apie 10,000,000 žmonių turėjo proga jį pamatyti ir 
kėlė dideles ovacijas sveikindami jį. Tai istorine Eisen- 
hovverio taikos ir draugystė,spėlionė, kurių jis atliko lėk
tuvu ir kitomis susisiekimo priemonėmis per 19 dienų.

Eisenliovveris 
diktatorium 

kur nuošir-

Prieš grįžimų Amerikon, prezidentas 
aplankė Ispaniją ir turėjo pasitarimų su 
Franko. 'Trumpai paviešėjęs Ispanijoje, 
džiai sutiktas, iš Ispanijos nuvyko į Casablanca ir Mo- 
rocco, o iš ten leidosi kelionėn į sostinę Wasliingtona. Jo 
lėktuvas .nusileido Andrevvs lėktuvų aerodrome Mary- 
land, apie 15 mylių nuo Washingtono, kur jį sutiko po
nia Eisenhovver, v*fue prezidentas Nixon su žmona, kabi
neto nariai ir didelis būrys diplomatinio korpuso na
rių.

Eisenliovveris lankėsi ne tik demokratinėse valsty
bėse, bet jis aplankė ir diktatorišku budu valdomas val
stybes, kaip Ispanija ir kt., tačiau visur jis buvo šiltai 
sutiktas ir .tu kraštu žmonės, kuriose musu valstybės 
prezidentas lankėsi, rinkosi ant šalygatvių norėdami jį 
pamatyti ir visur jį sutiko iškilmingai.

Po prezidento apsilankymo Europoje ir pasikalbė
jimu su prezidentu de Gaulle ir kitais žymiais diploma
tais, paaiškėjo ir viršūnių konferencijos laikas ir vieta. 
Pirmiau buvo spėliojama, kad konferencija įvyks Švei
carijoj, dabar jau sakoma, jog susitarta viršūnių konfe
rencijų sukviesti 1960 metais balandžio mėli. 2 
Paryžiuje, vėliau konferencijos bus laikomos | 
Washingtone, Maskvoje ir Londone.

Darydamas pranešimą per televizijos ir 
tinklus prezidentas pareiškė, kad jis padarė
myliu kelione ir matė milijonus žmonių, kurie nori tai- 
kos visam pasaulyje. Taipgi visų akys atkreiptos į 
Amerika ir jie laukia vienokios ar kitokios paramos.
Mirė žymus Anglijos diplomatas

radijo
22,000

Praeitą savaitę mirė Lord 
Halifax, buv. Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius prie 7 mi- 
nisterių pirmininkų, taipgi bu
vo Anglijos ambasadorium 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Jis mirė savo šeimos 
namuose, Garrowby Hali, ne
toli York, Anglijoje. Jo svei
kata buvo pašlijusi nuo praei
to liepos mėnesio pabaigos, il
goką laiką buvo ligoninėje gy
dytojų priežiūroje. Iš ligoni
nės išėjo rugpiučio 2 dieną, ir 

. nuo to laiko iki mirties gyve
no. šeimos namuose.

Valdžioje ėjo atsakomingas 
pareigas

Lord Halifax buvo svarbus 
žmogus Anglijoje, 36 metus 
valdžioje ėjo vienokias ar ki
tokias pareigas, buvo amba
sadorius VVashingtone nuo 
1941 metų sausio mėnesio iki 
1946 metų gegužės mėnesio, 
tai vienas iš svarbių įvykių 
Anglijos istorijoje, kad vienas 
žmogus išbuvo įvairiose val
džios pareigose net 36 metus 
ir tarnavo savo krašto žmo
nėms.

Jis buvo generilinu guberna
torium Indijoje nuo 1926 me
tų iki 1931 metų ir užsienio 
reikalų sekretorium nuo 1938 
metų gegužės mėnesio iki bu
vo paskirtas į Washingtoną, 
taipgi tarnavo kabinete prie 
septynių ministerių pirminin
kų, jų tarpe ministeriaujant

Winston Churchill. Jis Chur- 
chillio buvo pasiųstas į Wa- 
shingtoną tuo metu kada Vo
kietijos kariuomenę ryžosi 
veržtis į Londoną, tai velio
nio Halifax svarbiausias tiks
las buvo — gauti kodaugiau- 
sia paramos jo valstybei esant 
despericijoj.

Halifaxas suvaidino svarbią 
rolę Anglijoje, ypač antrojo 
pasaulinio karo metu, kada 
Hitleris su savo armija karo 
pradžioje visur žygiavo pir
myn. Todėl asmenyje Lordo 
Halifax Anglija neteko prity
rusio politiko ir gabaus diplo
mato. Mirė sulaukęs 78 metus 
amžiaus.

švenčių metu neteko 
gyvybių apie 500 žmonių

Apskaičiuojama, kad žiemi
nių švenčių metu, nuo ketvir
tadienio popiečio iki pirma
dienio ryto, visame krašte ant 
kelių automobilių nelaimėse 
užmušta 402 žmonės, 38 žuvo 
gaisruose, o 57 mirė nuo kitų 
įvairių nelaimių, viso švenčių 
metu neteko gyvybių 497 
žmonės. Sakoma, kad pasku
tiniuose suskaičiavimuose už
muštųjų skaičius sieks iki 530. 
Nevv Yorko valstijoj, kur ant 
kelių buvo didelis susigrūdi
mas, snigo, lijo ir šalo, užmu
šta 26
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žmonės.
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LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
«

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linkime visiems Su- 
si vienijimo Lietuvių Amerikoje nariams, kuopų virši
ninkams, TĖVYNES bendradarbiams, vajaus organi
zatoriams ir visiems Susivienijimo draugams. Linkime, 
kad visi musų broliškos organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje darbai butų lydimi geros valios ir 
broliško pasišventimo jausmų.

TĖVYNĖS REDAKCIJA, 
ADMINISTRACIJA, 
SLA TARNAUTOJAI.

Naujų metų proga

LIETUVOS PRISIKĖLIMAS - 
VAKARŲ IŠGANYMAS

Žvelgdami į užverstą praei
tų metų (lapą ir bandydami at
spėt, ką atneš nauji 1960 me
tai, Sovietų pavergtąjai ir iš- 
naudojamajai lietuvių tautai, 
turime pirmiausia patikrinti 
ar visa padarėme, ką turėjo
me atlikti.

Esame laisvi ir turime savo 
tautos laisvinimo darbui rei
kalingas sąlygas. Jų, deja, 
neišnaudojame. Turime gana 
didelį visokių kultūrinių, poli
tinių ir visuomeninių organi
zacijų tinklą, spaudą ir gausų 
europinio ir amerikinio auklė
jimo šviesuolių būrį. Jėgų ne
trūksta. Jei jos butų bent da
linai buvusios pernai panau
dotos tautiniam darbui, jo 
vaisiais galėtume šiandien pa
sidžiaugti. Deja, taip nėra. 
Tų jėgų balansas vis labiau 
krypsta asmeninių reikalų 
tenkinimo naudai. Neneigdami 
išsilaikymo svarbos, turėtume 
visgi pripažinti, kad asmeniš
koji gerove neprivalėtų nu
lemti tautinių uždavinių. Ge
rovė yra priemonė, bet ne 
tikslas. Gyvenimo sąlygų ge
rėjimas tolygiai turėtų kelti 
ir musų paramą visuomeninei 
veiklai. Be tos paramos neį
manomas joks organizacijų, 
spaudos ir pavergtojo krašto 
laisvinimo darbas. Sumažėju- 
sios Tautos Fondo, ALTo ir 
BALFo įplaukos nepalankiai 
kalba apie musų paslankumą 
atlikti savo įsipareigojimus 
tautai. Šį reikalą lengvai ga
lėtume pataisyti, jei nors ma
žą savo gerokai padėjusių pa
jamų dalį ipaskirtume1 visuo
meniniams reikalams. Tuo pa
dėtume pagyvinti musų tau
tinę kūrybą, praturtinti tau
tos kulturinį lobį ir sustiprin
ti kovos už tautos laisvę žy
gius. Dar neseniai besilankan
tieji laisvajame pasaulyje mu
sų tautiečiai iš pavergtojo 
krašto prašo taip pat nenusi- 
vertinti nuosmukiais, būti vie
ningais ir kelti Lietuvos var
dą.

Savo veiklą turėtume pagy

SI

vinti dar ir todėl, kad Vaka- 
įai, Rytų spaudžiami, 1959 
metais dar labiau išplėtė savo 
kulturinį bendradarbiavimą su 
komunistų valdomais kraš
tais. Ekskursijos, konferenci
jos, parodos, net valstybių 
viršūnių vizitai didėjo cres
cendo. JAV ir Didžioji Brita
nija atnaujino kultūrinių mai
nų su Maskva sutartis, jas ge
rokai praplėsdamos. Sovietai 
tuo tarpu, siekdami mainų pa
darinius sumažinti pavergtuo
se kraštuose, suintensyvino 
kovą su “nacionalizmu” ir 
“revizionizmu”. Režimo bud
rumui paaištrinti, Maskva pa
keitė saugumo aukštuosius 
pareigūnus Lietuvoje ir Esti
joje, o Latvijoje sudarė net 
naują komunistinio režimo 
viršūnę. Maskva sugriežtino 
taip ipat korespondencijos su 
užsieniu cenzūrą. Buvo suda
ryti ne tiktai laiškų siuntėjų, 
bet ir gavėjų sąrašai su smul
kiomis žiniomis apie juos. 
Kaikas iš per daug drąsių ko
respondentų buvo paprašyti 
pasitraukti į tolimesnes bro
liškas respublikas neribotam 
laikui. Dalis anksčiau leistųjų 
atvykti iš Sibiro buv. vergų 
stovyklų kalinių, kurie nepa
tiko dabartiniesiems Lietuvos 
valdovams, buvo taip pat pa
prašyti grįžti atgal.

Ūkiškos gyvenimo sąlygos 
pavergtajame krašte nei kiek 
nepagerėjo. Ukmergėje, pav., 
už jokią kainą negausi pirkti 
vaisvandenių ar alaus, nei ra
si vietą nakvynei. Kaimo žmo
nių dauguma ir toliau neturi 
paklodžių nei antklodžių, nes 
jų negauna nusipirkti. Retas 
gauna net viršutinius balti
nius įsigyti. Vilniuje ir Kau
ne tuoj susidaro eilės, net no
sinėms pirkti, kai jų atveža. 
Tuo tarpu į Maskvą yra išga
benami visi geresnieji teks
tilės audiniai ir šiaip aukštes
nės rūšies prekės. Iš ten jos 
eina arba į specialias valdan
čiųjų krautuves arba išsiun
čiamos j kitus kraštus sovie

l

S
tų ūkinei ofensyvai paremti. 
Nepaisant šių trukumų, čia 
besilankę iš Lietuvos komuni
stų pataikūnai nesigėdijo kal
bėti apie “kylančią Lietuvoje 
gerovę, laisvę ir bu jo jaučią 
kultūrinę veiklą”.

Jei Stalinas buvo pavertęs 
komunistinį pasaulį milžiniška 
vergų stovyklla, tai Chrušče- 
vas stengiasi pakeisti tai vi
suotinu kalėjimu. Pavergtoji 
lietuvių tauta puikiai supran
ta skirtumą ir tikslus, kurių 
Chruščevas siekia. Jo pastan
gos pralenkti Vakarus dar 
nereiškia laisves. Nelygindami 
režimų vertės, žinome, kad 
Petras Didysis taip pat siekė 
pasivyti ir pralenkti Vakarus, 
bet laisvės nei gerovės savo 
tautai nedavė. Ne kitaip baig
sis ChrušČevo n lenktynės, ku
rios tebesiremia Markso pase
nusiomis idėjomis.

Akivaizdoje šios padėties 
Vakarai, kurie ne visada no
rėjo laisvės šauksmą išgirsti, 
turėtų suprasti, kad paverg
tųjų kraštų išlaisvinimas yra 
jų pačių išganymas. Nei kul
tūriniai nei tuo labiau preky
biniai mainai su Maskva sau
gumo Vakarams neatneš, kol 
Rytų Europos kraštai — o 
jų tarpe ir Lietuva — paliks 
sovietų pavergti. Tikroji taika 
ir saugumas bus užtikrinti tik 
tada, kai pavergtiesiems bus 
leista nekliudomai laisvų rin
kimų keliu sudaryti savo vy
riausybes. Juo greičiau tos 
teisės jiems bus garantuotos, 
tuo greičiau pasaulis susilauks 
tikros taikos, geroves ir sau
gumo

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir savo var
du kviečiu visus gyviau susi
rūpinti savo tautos reikalais, 
aktyviaus įsijungti į jos laisvi
nimo darbą — lėšomis ar dar
bu — ir vieningai, užmiršus 
visus senus nesusipratimus, 
ranka rankon dirbti tautos 
labui. Naujųjų Metų proga 
linkiu visokeriopos sėkmės, 
naujų kūrybinių polėkių ir 
tvirtos lietuviškos ištvermės 
sulau’ ti tautos laisvės ryto
ju

I>r. A. Trimakas, 
Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 

Pirmininkas.

Vajaus Komisija Svarsto Klausima ar 
Bus Galima Vaikus ir Jaunuolius 
Toliau Prirašyti Tomis Pačiomis 
Sąlygomis į Specialias Apdraudas

Svarbus Pranešimas SLA Apskriciams, Kuopoms, Orga- 
ganizatoriams, Veikėjams ir Nariams

Vaikų ir jaunuolių prirašymas į specialią deimantinės su
kakties apdraudą, mokant 25 centus mėnesinių duoklių už 
kiekvieną $1,000.00 apdraudos, baigiasi. Tačiau atsižvelgiant 
į tą, kad Centre yra gauta gana daug apskričių, kuopų, orga
nizatorių, veikėjų ir narių pageidavimų pratęsti jaunimo pri
rašymą į specialią apdraudą, tai šiomis dienomis susirenka 
Vajaus Komisija posėdžiui ištirti ir svarstyti, ar bus galima 
pratęsti prirašymą tomis pačiomis sąlygomis į minėtas ap
draudas.

Tuo tarpu, kol klausimas bus išspręstas, specialių apdrau- 
dų aplikacijos, kurios bus gautos SLA raštinėje iki sausio 20 
dienos, 1960 metų, bus skaitomos prie gruodžio mėnesio apli
kacijų. Todėl dar nevėlu prisiųsti vaikų ir jaunuolių aplika
cijas.

Šia proga visi organizatoriai yra kviečiami ir prašomi dar 
daugiau suaktyvinti naujų narių prirašymą į visus kitus sky
rius, kurių apdraudos yra geros ir duoklės mažos. Stiprindami 
lietuvišką organizaciją naujais nariai kartu prisidedame prie 
lietuvybės palaikymo musų išeivių tarpe.

SVARBIAUSIAS DARBAS KURIS 
LAUKIA MUSŲ ŠIAIS METAIS

Su Naujaisiais Metais prasideda ir nauji darbai. Kalbant 
apie juos, mums, kaip SLA nariams ir veikėjams, daugiausiai 
tenka rūpintis tais darbais, kurie prisideda prie Susivienijimo 
stiprinimo ir jo augimo. Todėl pačiu svarbiuoju darbu yra 
naujų narių prirašymo vajus, kurį šiais metais turėsime dar 
daugiau išplėsti ir padidinti. Malonu pasakyti, kad praėjusių 
metų pabaiga, kada buvo pradėta SLA artėjančios deimantinės 
sukakties proga jaunuolių ir vaikų prirašymas į specialias ap
draudas, jau davė gražių vaisių. Tačiau musų darbas nesi
baigia ir organizacijos augimu turime ir toliau rūpintis.

Štai Vajaus Komisija, kaip matome iš šio “Tėvynės” nu
merio, taip pat svarsto vajaus reikalus, ieškodama geresnių 
kelių ir būdų, kaip sutelkti daugiau narių į Susivienijimo eiles.

DĖL KO TURIME PLĖSTI IR DDHNTI VAJAUS DARBUS

Atsakant į šį klausimą turime prisiminti, kad Susivieniji
mas artėja į 75 metų—deimantinę sukaktį. Tai labai reikš
mingas įvykis ne vien organizacijai, bet ir lietuvių visuomenei. 
Juk mažai turime draugijų, kurios sulaukia deimantinės sukak
ties. Susivienijimas jau yra tos sukakties išvakarėse. Per 
tuos 75 metus SLA atliko didelius darbus lietuvių išeivijos ir 
musų tautos naudai. Todėl Susivienijimas visai pagrįstai gali 
didžiuotis savo deimantine sukaktimi ir nuveiktais darbais. 
Visa tas rodo, kad SLA turi teisingus ir gerus pagrindus.

Bet Susivienijimo darbai nėra baigti. Musų tautos didžio
joje nelaimėje turime atlikti didesnius uždavinius, o tą galė
sime padaryti tik daugiau jėgų sutelkę. To Susivienijimas ir 
siekia. Didesnių jėgų telkimui mes turime panaudoti ir musų 
organizacijos deimantinę sukaktį. Organizacijos stiprinimas, 
duodant jai daugiau narių, ypač jaunimo, yra vienas gražiau
sių darbų.

Musų organizacijos gyvenime šiais metais turėsime dar 
vieną labai reikšmingą įvykį—SLA Seimą. Norint palaikyti 
musų organizacijos gražų paprotį—pasirodyti Seime kuopom 
su geresniais laimėjimais naujų narių prirašymo darbe, jau 
dabar turime sukrusti. Nors iki Seimo, kuris įvyks šių metų 
vasarą, dar turime visą pusmetį, bet atsižvelgiant į darbo svar
bumą, galime sakyti, kad laiko nėra perdaug. Todėl jau dabar 
tenka visu spartumu įsijungti į naujų narių prirašymo darbą, 
kad ateinančiame SLA Seime galėtume pasirodyti su tkrai 
gražiais laimėjimais.

Sąlygas vajaus darbui turime ypatingai geras. Kartu 
turime skatinti musų visuomenę daugiau domėtis Susivienijimu 
ir stoti į jo eiles. Įjungdami į patriotinę organizaciją daugiau 
lietuvių, ypač iš jaunimo tarpo, pasitarnausime ne tik Susi
vienijimui, bet ir musų visuomenės reikalams. Tai bus ge
riausia dovana, kokią galime duoti savo organizacijai, žengian
čiai į deimantinę sukaktį.

Prezidentas atostogauja
Prezidentas Eisenhoweiis po 

ilgai kelionei atrodo gerai, bet 
vienai savaitei išvyko atosto
gų drauge su žmona į Augus
ta, Ga. Tautinį Golfo Klubą.

Drauge išvyko ir Baltojo 
Namo personalas, tai jis poil
siaudamas pradės ruošti me
tinį raportą kongresui ir tar
sis su Valstybės Sekretorium 
Her t erių ir kitais atitinka
mais pareigūnais.
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MUSŲ REIKALAI

Naujuosius 1960 
metus pradedant

Naujuosius 1960 metus pra
dedant. norime nors trumpai 
pažvelgti į praeitais 1959 me
tais atliktuosius darbus musų 
broliškai organizacijai — Su
sivienijimui Lietuvių Ameri
koje. Praeiti metai, kaip ir 
pirmesnieji keli metai, pasilie
ka organizacijos istorijos la
puose. Bet mums yra malonu 
pabrėžti, kad praeitais 1959 
metais musų broliškos or
ganizacijos narių tarpe ir 
kuopose sugyvenimas bu
vo draugiškas ir tikrai bro
liškas, kuo visi galime pasi
džiaugti, kad didžiulės broliš
kos organizacijos nariai moka 
vienas kitą gerbti, vieni kitų 
darbus įvertinti, vieni kitiems 
pagalbėti visuose darbuose ir 
ištiktose nelaimėse.

Susivienijimo apskritys ir 
kuopos, kurioms tik aplinky
bės leido, metų eigoje vasaros 
metu ruošė išvykas į tyrą 
orą, o rudens, žiemos ir pava
sario sezonais įvairaus pobū
džio parengimus, į kuriuos su
sirinkdavo nemažai lietuvių ir 
lietuvaičių, dar nepriklausan
čių Susivienijime, buvo supa
žindinti su organizacijos veik
ta. ir išgarsmo Susivienijimą 
ne tik lietuvių, bet ir kitatau
čių tarpe, kurie dažnai daly
vauja lietuviškuose parengi
muose, bet apie Susivienijimą 
labai mažai žino. Todėl ap
skritys ir kuopos metų eigoje 
daug gero padarė savo broliš
kai organizacijai ir užsitar
nauja padėkos ir pagarbos už 
sunkius darbus.

-------- oOo--------  
Susivienijimo Pažangos 
Vajus

Per visus praeitus metus 
ėjo Pažangos Vajus naujų na
rių telkimui į Susivienijimą ir 
padidinimui didžiulės organi
zacijos narių šeimos skaičių. 
Vajuje nuoširdžiai dirbo kuo
pų išrinktieji organizatoriai 
ir centriniai atstovai, ne tik 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, bet ir Kanadoje. Dėka 
tų nenuilstančių energingų bi
telių darbui, musų organizaci
jos narių skaičius padaugėjo 
keliais šimtais. Už tokį nuo
širdų darbą visi organizato
riai užsitarnauja padėkos, 
taipgi didelė padėka priklauso 
ir visiems tiems nariams bei 
narėms, kurie pagalbėjo orga
nizatoriams surasti nepriklau
sančius lietuvius ir įrašyti į 
broliškos organizacijos didžiu
lę narių šeimą.

Mes nuoširdžiai prašome vi
sus praeitais 1959 metais 
ryžtingai dirbusius organi
zatorius nenuleisti rankų, 
bet pradėtąjį darbą tęsti to
liau ir padaryti Pažąngos 
Vajų tikrai sėkmingu. Ypač I 
organizatoriai prašomi nepa

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A. KUOPŲ VEIKLA

Chicago, Illinois

ŠIA 134-tos Motėm 
Kuopos Veikla

Gruodžio mėnesį susirinku
sios narės apsvarstė organi
zacijos reikalus, atliko nomi
nacijas kandidatų Pildomosios 
Tarybos narių pareigoms ir iš- 
iinko kuopos valdybą 1960 
metams iš šių veikėjų:

Elena čižauskienė — pirmi
ninkė, Petronėlė Semelienė — 
vice pirm., Birutė Jezavitienė
— prot. sekretorė, Kristina 
Austin 
niūkė, K. Jakubkienė ir Euge
nija šiurwienė 
jos, kuopos daktaras kvotėjas
— dr. S. Biežis.

Šeimininkės: M. Baronienė 
ir P. Mališauskienė. Revizijos 
komisija: Alena Buchinskienė, 
Manuela Rulienė ir Emilija 
Markunienė.

Kalėdų švenčių proga nu
tarta pasveikinti Naujienas ir 
Sandarą paaukojant po 10 do
lerių.

Gimtadienių proga pasvei
kintos ir pavaišintos Antani
na Hornienė, Birutė Jezavitie
nė, Juzefą Krischunienė ir ki
tos. Pasveikintosios puikiais 
skanėstais irgi pavaišino susi
rinkusias, dar prisidėjo su 
vaišėms Marutė Leppienė ir 
Elzbieta Radauskienė.

Viskas praėjo gražioj nuo
taikoj.

Kuopos Kores-tČ.

susirinkimo atžvilgiu, nes iš 
virš 200 pilnateisių narių, su
sirinkime tedalyvavo vos 20. 
Iš 2-ros apskr. suvažiavimo 
pranešimą padarė pats ap
skrities pirmininkas Juozas 
Arlauskas. Koresp.

Pittsburgh, Pa.

Iš SLA 40 Kuopos Metinio 
Susirinkimo

SSSSSSSSSSSK
f

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Joiiet, Illinois

SLA 167 Kuopos Veikla

sekretorė,
- fin. sekretorė-iždi-

iždo globė-

Susivienijimo Uetuvių Ame
rikoje 40 kuopos metinis susi
rinkimas praėjo. Atlikti dar
bai kuriuos reikėjo atlikti, tik 
gaila, kad nariai mažai domi
si susirinkimais ir mažai daly
vavo, gal trečdalis. Kuopa tu
ri 78 narius, o susirinkime da
lyvavo tik 23 nariai.

Atliktos nominacijos kandi
datų Pildomosios Tarybos na
rių pareigoms. Taipgi perrink
ta kuopos valdyba, kurioj be
veik visi pasiliko tie patys, iš
skyrus pirmininką ir vice pir
mininką. Pirmininkui P. Mar- 
mokui pradėjo skaudėt dešinę 
ranką iš peties, tai jis nagalė- 
jo pasirašyt savo vardą, tai 
jis su vice pirmininku pasikei
tė. Todėl 40 kuopos valdybą 
1960 metams sudaro:

J. Virbickas
Marmokas — vice pirm., 

sekretorius, 
finan-

pirmininkas,

South Boston, Mass.

Iš SLA 43 Kuopos Meti
nio Susirinkimo

SLA 43 kuopos metiniame 
m. gruodžio mėn. 9 dieną 

susirinkime buvo įvykdyti S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
nominaciniai balsavimai. Kuo
pos valdyba aklamaciniu budu 
buvo palikta 1960 metams, t. 
y. pirm. P. Jankus, vice pirm. 
B. Kapočienė, prot. sekr. V. 
Minkienė, iždin. J. Lekys. At
sisakius fin. sekr. J. Vaičai
čiui ir nesant kandidato klau
simas liko atviras. Liko neiš
rinkti iždo globėjai, daktarai 
kvotėjai, organizatoriai ir li
gonių lankytojai bei maršalka, 
kas turės būti atlikta sausio 
mėn. 13 dienos susirinkime.

šiame susirinkime svars
tant 16 Vasario Gimnazijos 
raštą dėl prašomos pašalpos 
ir susirinkime kilus nuomo
nėms dėl aukavimo aiškinant 
esant , kuopai sunkioje mate
riale je būklėje, p. St. Minkaus 
siūlymu visiems susirinkimo 
dalyviams suaukoti ir tuos 
pinigus pasiųsti. Tas klausi
mas ir buvo išspręstas, tai 
dėka Steponui Minkui.

Susirinkimo dalyviai aukų 
sudėjo 15 dolerių.

Buvo 
plačiai 
draudų 
nešimo
nuolių prirašymas labai sun
kiai duodasi.

Buvo priimta banketo 55 
metų kuopos sukakties apy
skaita, liko $18.51 dėka pp. 
Minkų aukos $30.00, Lietuvių 
Piliečių Dr-jos aukos $35.00. 
Matomas didelis narių pasy
vumas kaip banketo, taip ir

š.

■

Sveikatos skyrius

P.
Alex Vainorius
Marijona Zdankienė 
sų sekretorė, Juozas Viktora-
vičia — iždininkas, Stela Pet
rikas ir Petronėlė Varasin — 
iždo globėjos,^ V. Količienė ir 
Aleksdra Viktoravičienė — li
gonių lankytojos, Domicėlė 
Andriunienė — maršalka.

SLA 40 kuopa susirinkimus 
laiko kas pirmą sekmadienį 
kožno mėnesio, L. M. Dr-jos 
Svetainėje, 142 On* Street, 
Pittsburgh, Pa.

Juozas Virbickas,
Kuopos Korespondantas.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopos 5 Metų
Gyvavimo Sukaktis

fin. sekr. J. Vaičaičio 
painformuota naujų 

reikalai, iš kurio pra- 
paaiškėjo, kad jau-

miršti, kad šiais 1960 metais 
įvyks Susivienijimo Deimanti
nis Seimas liepos mėnesio pra
džioje, tai iki seimui turime 
padauginti organizaciją narių 
svaičium, kad deimantinio sei
mo metu visi bendrai galėtu
me pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais.

Laimingų 1960 metų ir ge
riausios sėkmės visuose dar
buose!

ŠIA 278 kuopa 1960 metais 
sausio 23 dieną švenčia 5 me
tų gyvavimo sukaktį. Ji įvyks 
ukrainiečių salėje, 175 Niaga
ra Street, St. Catharines, Ont.

Tą pačią dieną bus paminė
ta ir Klaipėdos krašto atvada
vimo 36 metų sukaktis. Minė
jimai numatomi su programa 
ir paskaitomis. Programos da
lyviai bus paskelbti vėliau 
spaudoje.

SLA 278 kuopa kviečia mi
nėjime dalyvauti Hamiltono, 
Toronto SLA kuopas, ir kai- 
mininę kuopą iš Buffalo, N. 
Y., U. S. A.

Minėjimo pradžia 7 valandą 
vakare.

SLA 278 Kp. Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių priešmetinis su
sirinkimas įvyko 1959 metais 
gruodžio mėnesio 13 dieną. 
Buvo rinkimas kuopos valdy
bos 1960 metams. Valdyba 
vienbalsiai išrinkta iš šių as
menų:

Pirmininkas Juozapas Žit
kus,

Vice pirmininkas Domini- 
kas Grinius,

Sekretorė Morijona Zitkie- 
nė,

Iždininkas Kazys Lašinis, 
Iždo globėjas D. Grinius, 
Kuopos valdyba visa išrink

ta senoji, kuri kuopai tarna
vo 1959 metais.

Organizatorius D. Grinius.
Taipgi buvo atliktos nomina

cijos kandidatų J Pildomąją 
Tarybą.

Visi kuopos nariai ir narės 
maloniai kviečiami atsilanky
ti į metinį susirinkimą, kuris 
įvyks 1960 metais sausio mė
nesio 10 dieną. Naujus metus 
pradėkite su naujais mokes
čiais.

Musų kuopos nariai visi ge
ram stavyje, nes visų mokes
čiai užmokėti laiku ir nariai 
gražiai sugyvena, už tai didelė 
garbė kuopos nariams.

Marijona Zitkienė,
SLA 167 kuopos fin. tsekr.

Miami, Florida

SLA 44 KUOPOS 
metinis narių susirinkimas 
vyks penktadienį, sausio mėn. 
8 dieną, nes pirmą penktadienį 
pripuola nauji metai, o kuopa 
nutarė susirinkimus laikyti 
kiekvieno mėnesio pirmą penk
tadienį, vietoj šeštadienio.

Prašomi visi nariai atsilan
kyti, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarimui.

Miami Lietuvių Choras ren
gia banketą su pamarginimais 
sausio mėn. 17 dieną, 5 va
landą <po pietų, Miami Lietu
vių svetainėje. Choro pamo
kos būna šeštadieniais 1:30 
valandą po pietų. Choristai 
prašomi dalyvauti pamokėse. 
Anita Karne yra musų moky
toja, žadėjo pasirodyti su Bal
tic

i-

Trio sausio 17 dieną.
M. Aleksynas, 

SLA 44 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

Pranešimas SLA 43 Kuo
pos Nariams

i

Žj 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.
I D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
j Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Ypatingai svarbu šalto oro metu ir 

žiemą reumatikams vilkėti šiltesnius vil
nonius rubus, vilnones šiltesnes kojines, 
gerus šiltus batelius su auliukais—aukš
čiau nuo pėdos šniūreliais užvarstomais, 
arba net geriau žiemos metu dėvėti auk
štus odinius batus.

Moterims savo avaline r u p i n t i s 
ir rūbais rūpintis reikia pagal čia nuro
dytus principinius sveikatos dėsnius. 
Linkę sirgti aštriu reumatu, turi steng
tis visą laiką vartoti gerą maistą su pa
kankamu kiekiu baltymų, riebalų, ang
liavandenių, reikalingų druskų, vitaminų 
ir- pakankamą kieki gero vandens gėri
mui.

'< I?

Vasaros metu, reikia naudotis šiltam 
saulėtam orui esant ir nors ne po ilgą 
laiką tiesioginiais saules spinduliai:'.

Bendri nurodymai ligonio sergančio 
aštriu sąnarių reumatu slaugymui ir 
priežiūrai.

Philadelphia, Pa.

Pirmas ŠIA 135 Kuopos 
narių susirinkimas 1960 me
tais bus Lietuvių Muzikos Sa
lėje, Allegheny Avenue ir Til- 
ton Street, sekmadienį, sausio 
3 dieną, 2 valandą po pietų.

Nominacijas kandidatų į S. 
L. A. Centro Valdybą atlikom 
gruodžio mėnesio susirinkime; 
kuopos valdybą 1960 metams 
perrinkome tame pat susirin
kime.

Atlikus tas pareigas, sausio 
mėnesį susirinkimas bus daug 
liuosesnis, tai nariams ir na
rėms reiktų pagalvoti, kaip 
butų galima daugiau naujų 
narių prirašyti prie SLA 135 
kuopos artėjant organizacijos 
Deimantiniam SEIMUI. Reik
tų pagalvoti, ar nebūtų gali
ma suruošti kokį pobūvį ir tt. 
SLA priklauso visiems na
riams ir narėms, tai jo reika
lais visi turime rūpintis.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Brockton, Mass.

turi gulti į lovą ir J oi gulėti lovoje 
praeis ligos aktingumo reiškiniai.
Kai kada ta liga gali pasibaigti ir 
vieną mėnesį arba 6 savaites, o kaiper 

kada ji gali tęstis ir 6 menesius arba,' net 
metus, kol aktingi ligos reiškiniai pasi
baigs.

Paprastai aštraus reumato ligos rei
škiniai pasibaigia po 1 arba 3 mėnesiu 
ligos, ir po to laiko galima leisti ligoniui 
atsikelti iš lovos po trumpą laiką kiek
vieną dieną.

Po 1 mėnesio tokios būklės, reuma
tikas tampa ambulatoriniu ligoniu, bet 
.sunkios mankštos jis turi vengti net vi
sus metus aktingai ligai .jau pasibaigus. 
Ligonis turi gauti pakankamai baltymų 
riebalų ir angliavandenių, druskos, pa
kankama kieki vitaminu ir daug gero- 
vandens pagal ligonio galėjimą vandenį 
gerti.

Šilta gera patalinė, saulėtas ligoniui 
kambarys ir geras oras šiltame kambari- 
ic vra labai svarbu.
o l

(Bus daugiau)

Grand Rapids, Mich.

ŠIA 42 Kuopos Narių Žiniai

Sausio mėn. 4 dieną, 7 va
landą vakare Jurginės svetai
nėje įvyks SLA 42 kuopos me
tinis narių susirinkimas. Tuoj 
po šio susirinkimo, bus rodo
mas filmas iš šios vasaros ke
lionių po Europą ir Lietuvą. 
Taip pat Jus galėsite pasikal
bėti su tais žmonėmis, kurie 
šią vasarą lankė Lietuvą ir 
padarė šias filmas.

Tad visi (bukime šiame įdo
miam susirink :me ir atsiveski
te savo draugus ir pažįstamus 
ir pakalbinkite juos įsirašyti 
į musų garbingą organizaciją.

K. Seniūnas,
SLA 42 kuopos fin. sekr.

balsiai ; protokolų sekretorė 
M. Aleksynas išrinkta vienbal
siai; finansų sekretore- A. 
Kaulakis - 
ninkas Ad.
balsiai, 
Svvolkin 
balsiai,
Kaulakis ir S. J. Svvolkin, ko
respondentas išrinktas senas 
C. K. Braze. Po išrinkimui vi
siems gausiai paplota.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks sausio mėn. 8 die
ną, 7:30 valandą vakare, Lie
tuvių Klube. Po to susirinki
mai nutarta laikyti kiekvieno 
mėnesio antrą penktadienį, tai 
yra vasario 12 dieną, vietoje 
Šaštadienių, bus penktadie
niais, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių Klube. Prašomi tai 
įsitėmyti, kad nebūtų nesusi
pratimų.

finansų sekretore- 
vienbalsiai, iždi- 

Norcika 
iždo g 

ir F. Kadžius 
organizatoriai A. D.

vien- 
globėjai S. J.

vien-

*

K

¥

Chicago, Illinois >
Mes aukojam Balfui, o vie

tiniams nieko, tai A. D. Kau
lakis pasiūlė, kad paaukoti 
dėl United Fund ir dėl Verie- 
ty Childrens Hospital Coral 
Gobies, Florida. Tas pasiūly
mas atidėtas kitam susirinki
mui apsvarstyti.

ŠIA 217 KUOPOS 
narių susirinkimas bus 1960 
metų sausio mėn. 3 dieną, 
2:30 valandą po pietų, “Mar- 
ųuette Hali” svetainėje, 6908 
So. Western Avenue.

Prašome visus narius daly- 
bauti šiame susirinkime.

Kuopos Valdyba.
Susivienijimo 17 Kuopos 

Svarbus Susirinkimas
Neužmiršta. Gavome laišką 

iš Kenosha, Wis. nuo SLA 212 
kuopos vienos narės. Ji rašo, 
kad SLA 212 kuopos 50 me
tų sukakties minėjime Kaspu
tis sakė, kad jus tik vienas 
likote iš tų kurie sutvėrė kuo
pą, tai mes labai apgailesta- 
vom, kad jus nebuvot. Jus ten 
gerai veikiat, o pas mus žmo
nės pasidarė tinginiai, nieko 
neparašo į laikraščius ir nesi
lanko į susirinkimus.

Malonu girdėti, kad mane 
vis dar nepamiršta . Ačiū ger
biamam p. J. Kaspučiui ir vi
sai SLA 212 kuopos valdybai.

C. K. Braze.

SLA 43 kuopos nariams 
pranešama, kad apyskaitinis 
šios kuopos susirinkimas yra 
kviečiamas 1960 metų sausio 
men. 13 dieną, 7 valandą va
kare Lietuvių Piliečių Dr-jos 
patalpose, So. Bostone. Šiame 
susirinkime bus renkama: Fi
nansų sekretorius, organizato
riai, daktarai kvotėjai, ligonių 
lankytojai, iždo globėjai ir 
maršalka, nes praeitame susi
rinkime šie pareigūnai nebuvo 
išrinkti.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti susirinkime ir 
susimokėti mokesčius.

Šia proga pranešama narių 
žiniai, kad š. m. gruodžio mėn. 
9 dienos narių susirinkime 
buvo vienbalsiai priimtas nu
tarimas, kad sekančiais me
tais nariai kuopos reikalams 
turi mokėti vietoj 60c., vieną 
dolerį į metus už kiekvieną 
turimą draudos liudymą, iš
skiriant jaunuolius iki 18 me
tų.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopos narių svar
bus metinis susirinkimas įvyks 
1960 metais sausio 
dieną, 7:30 valandą 
Sandaros Salėje, ant 
le Street.

Miami, Florida

mėn. 13 
vakare, 

Interva-

šis Tas iš Saulėtos Floridos

SLA 44 kuopos narių susi
rinkimas įvyko 1959 m. gruo
džio mėn. 5 dieną, 7:30 valan
dą vakare, Lietuvių Klube. 
Nors buvo garsinta Tėvynėje 
ir atvirutėmis kviesti nariai, 
bet iš 60 narių dalyvavo vos 
25. Atliktos nominacijos kan- 
datų į Pildomąją Tarybą. Bal
savo tik 15 asmenų, kiti susi
laikė.

> ■■■.
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East St. Louis, III.Nutarta surengti Card Par
ty 1960 metais sausio mėn. 31 
dieną, Lietuvių Klube. Vėliau 
bus pranešta laikas.

Balfui paaukota $25.00. Pp. 
A. D. Kaulakiai aukojo $2.00, 
viso $27.00.

Mt. CarmeI, Pa.

įsitėmy- 
dalvvau-

Pranešimas SLA 63 Kuo
pos Nariams

ŠIA 52 KUOPOS 
bertaininis susirinkimas šau
kiamas 1960 metais sausio 10 
dieną, 2 valandą po pietų, se
kretoriaus namuose.

Chicago, Illinois

• SLA 63 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks naujoj vie
toj ir nauju laiku, tai yra sau
sio 6 dieną, trečiadienį, Pal- 
mer Park svetainėje, 111-th 
Street ir Indiana Avenue. Įėji
mas iš rytinio galo ant antrų 
lubų.

Visi kuopos nariai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
bus išduotas raportas iš pra
eitų metų kuopos vt/kios ir 
aptarti kiti reikalai, kaip tai 
prirašymas kodaugiausia jau
nuolių į SLA ir įtraukimas 
nepriklausomų klubų į Susi
vienijimą.

P. J. Kučinskas,
SLA 63 kuopo^Akį,;

J. Vaičaitis,
SLA 43 kp. fin. sekr., 
organizatorius ir koresp.

Sveikiname visus kuopos 
narius su Naujais Metais ir 
Jįnk. ne geriausios sekmas.

Visi kuopos nariai 
kitę dieną ir būtinai 
kitę tame susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Po susirinkimui bus vei- 
šės ir draugiškas pasikalbėji
mas.

Kviečia Kuopos Valdyba.

Visi nariai ir visos narės 
malonėkite pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti duokles. Yra 
ir kitų reikalų apsvarstymui. 
Bus valdybos rinkimas 1960 
metams. ?

Juczas Paškevičius,

SLA 44 kuopos vaidybos 
rinkimas 1960 metams. Iš
rinkti šie veikėjai: pirminin
kas V. Skupeika išrinktas 
vienbalsiąi; vice pirm. C. K. 
Braze atsisakius, jo vieton iš
rinktas P. G. Aleksynas vien

SLA 88 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, sausio mėn. 
10 dieną, 2 valandą po pietų, 
priprastoj vietoj, 555 Collins- 
ville Avenue.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes bus kuopos val
dybos rinkimas 1960 metams, 
taipgi yra ir kitų svarbių rei
kalų aptarimui, tad viai na
riai bukite susirinkime.

Kviečia Valdyba.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Septintos 
Apskrities Metinio Suvažiavimo Protokolas

J ieva

kolas. Priimtas kaip užrašy
tas.

Bayorienė perskaitė apskri
ties valdybos posėdžių proto
kolus. Priiniti kaip užrašyti.

Apskrities valdybos nariai 
paeiliui išdavė savo raportus. 
Priimti vienbalsiai.

Dviejų piknikų raportai iš
duoti ir priimti.

Nellie T. Bayoras, Jaunuo
lių Komisijos narė, išdavė ra
portą apie pikniką, kuris įvy
ko rugsėjo 6 dieną, 1959 me
tais Lingbergh Park, N. J., 
surengtas Jaunuolių Komisi
jos. Ji negalinti suprasti, iš 
kur tiek jaunimo suvažiavo. 
Buvo išrinkta gražuolė. Pik
nikas buvo sėkmingas.

Vienbalsiai nutarta pasiųs
ti rezoliuciją Amerikos atitin
kamiems valdžios pareigū
nams, kad 7-toji apskritis pro
testuoja prieš Chruščevo at
važiavimą į Ameriką ir dėl 
Lietuvos užgrobimo.

Nutarta* kad Bronius Bal
čikonis pagamintų rezohuciją 
ir pasiųstų kur reikia.

Vienbalsiai nutarta parem
ti Amerikos Lietuvių Tarybą.

Viktoras 
nešė, kad 
sergantis 
Prašė, kad
jam kortelę arba ir 7-toji ap
skritis užuojautos laišką.

Vienbalsiai nutarta, kad sek
retorius pasirūpintų ir para
šytų laišką. Jo adresas:

Joseph Račiūnas,
Room 525,

Somull Dixon Statė 
Hospital,

So. Mountain, Pa.

Kamarauskas pra- 
Juozas Ratys yra 
ir esą ligoninėj, 
delegatai pasiųstų

se-

Pa.
Ig-

Susivienijimo 7-tos apskri
ties metinis suvažiavimas įvy
ko sekmadienį, rugsėjo 20 die
ną, 1959 metais, Pittstono Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 
91 N. Main St., Pittston,#Pa. 
Suvažiavimą atidarė apskri
ties pirmininkas Adoma; Mi
liauskas 2 valandą po piet. Po 
atidarymui posėdžio, pirminin
kas Adomas Miliauskas, pas
kyrė sekančias komisijas:

Mandatų komisija — Marė 
D. Stanislovaitienė 35 kuopos, 
Marė Savage 7 kuopos, Ona 
Miliauskienė 115 kuopos.

Ženklelius prisegti
Naujalienė 115 kuopos, Mari
jona Urbonienė 115 kuopos, 
Marė C. Kizis 7 kuopos.

Maršalka Jonas Večkys 1 
kuopos.

Korespondentas — Antanas 
Ambrozaitis 115 kuopos.

Kol mandatai buvo sutvar
kyti, pirmininkas Miliauskas, 
paprašė kelis delegatus pakal
bėti. Pirmasis kalbėjo Jurgis 
Ivanauskas, apskrities iždo 
globėjas. Jis pasveikinęs visus 
delegatus, kalbėjo apie Susi
vienijimo reikalus.

Po jo kalbėjo Bronius Bal
čikonis, iš Binghamton, N. Y. 
Jis kalbėjo apie Sovietų Są
jungos ministerio pirmininko 
Nikitos Chruščevo atvykimą 
į Ameriką, kad Susivienijimo 
7-toji apskritis turėtų pasiųs
ti protesto rezoliuciją į ati
tinkamas vietas.

Taip pat kalbėjo Viktoras 
Kamarauskas, buvęs 7-tos ap
skrities vice pirm. Ponas Ka
marauskas irgi pasveikino vi
sus delegatus, pasakė kalbą 
Susivienijimo reikalais ’r pri
siminė apie Nikitą Chruščevą. 

Mandatų komisija pranešė, 
kad suvažiavime dalyvauja 8 
kuopos su 30 delegatų ir 7 
valdybos nariai, viso 37 dele
gatai.

Delegatai dalyvauja nuo 
kančių kuopų:

1 kuopos, Edwardsvil!e,
— Viktoras Kamarauskas,
nas Grigutis, Jonas Večkys.

7 kuopos, Pittston — Vla
das Palūpis, Stasys Norkus, 
Agota Tunkevičienė, Mary Sa
vage, Marie C. Kizis. Elena 
Stasiulevičienū, Izabelė Lisau
skienė.

32 kuopos, Buttonwood — 
Antanas Mockevičius.

35 kuopos, Wilkes Barre — 
Juozas V. Stanislovaitis, Mary 
D. Stanislovaitienė, Marie M. 
Maurutis, Al. Maurutis, Juo
zas Agurkis, Frank R. Lucas, 
Juozas Vosilius.

50 kuopos, Binghamton, N. 
Y. — Jonas Kavaliauskas, Ka
zys Stanulis, P. B. Balchiko- 
nis, Sam Chester, Elzbieta Mi- 
kelionienė.

85 kuopos, Kingston — Jur
gis Skuchas, Antanas Mulio- 
lis.

115 kuopos, Wilkes Barre,
— Marijona Urbonienė, Kat- 
ryn Kamarunienė, Ona Miliau
skienė, Jieva Naujalienė.

203 kuopos, Sebastopol — 
Antanas Pečiulionis.

Apskrities valdybos nariai: 
Pirmininkas Adomas Mi

liauskas, vice pirm. Antanas 
Ambrozaitis, iždminkas Povi
las Urbonas, iždo globėjai — 
Vincas Tamulaitis, Jurgis 
Ivanauskas, organizatorės Ma
rė Banelienė ir Nellie T. Ba
yoras.

Pirmininkas A. Miliauskas 
oficialiai atidarė suvažiavimą. 
Pasveikinęs visus delegatus ir 
svečius, suvažiavimui pranešė, 
kad SLA Pilddomosios Tarv- 
bos vice prez. ir 7-tos apskri
ties sekretorius Juozas Macei
na serga ir dėl tos priežasties 
neatsilankė į suvažiavimą.

Pirmininkas atsiklausė dele
gatų, kad įgalioti Nellie T. 
Bayoras, eiti sekretoriaus pa
reigas šiame suvažiavime, bu
vo priimtas.

Buvo skaitytas pusmetinio 
apskrities suvažiavimo proto-

Marė Stanislovaitienė 
klausė, dėl ko

mi-
Ta-

pa- 
organizatoriai 

negalėtų atsilankyti į tas kuo
pas, kurios nedalyvauja ap
skrities suvažiavimuose.

Įnešta ir paremta laikyti du 
piknikus 1960 metais. Valdy
ba pasirūpins piknikų surengi
mu.

Nutarta, kad apskrities val
dyba pasirūpintų apie sekan
tį suvažiavimą.

Atsistojimu pagerbtas 
ręs SLA narys Izidorius 
mulinas iš Wilkes Barre.

Apskrities valdybos linki
mas. Įnešta ir paremta tą pa
čią valdyba išrinkti aklamaci
jos budu.

Marė Banelienė atsisakė iš 
organizatorės pareigų. Visi ki
ti išrinkti aklamacijos būdų.

Naujas organizatorius iš
rinktas Alfonsas Morutis, 35 
kuopos narys, 37 Hill Street, 
Wilkes Bai •re.

Suvažiavimo posėdis užbaig
tas 5-tą valandą po pietų.

Pirm. Miliauskas pakvietė 
visus prie stalo. Visi navai- 
šinti skania vakariene.

Mrs. John Bayoras,
Suvažiavimo sekretorė

Waterbury, Conn.

SLA 11 Kuopos Veikla

Susivienijimo IJetuvių Ame
rikoje 11 kuopos narių susi
rinkimas įvyko 1959 
gruodžio mėn. 6 dieną, 
rinkimą atidarė ir vedė 
pos pirmininkas Tarnas 
tas. Praeito susirinkimo 
tokolą perskaitė užrašų sekre
torė Ona Lesanaitienė, kuris 
priimtas kaip užrašytas ir 
skaitytas.

J. Trečiokas padarė prane
šimą iš Tarybos susirinkimo. 
Nutarta paaukoti 10 dolerių. 
Gautas ir skaitytas ląiškas 
nuo džiova sergančių. Nutarta 
paaukoti 5 dolerius.

Buvo renkama kuopos val
dyba 1960 metams. Pasiliko 
visa senoji valdyba, kuri tar
nauja kuopai šiais 1959 me
tais. Nors nariai buvo kvie
čiami į susirinkimą atvirutė
mis ir garsinga organe Tėvy
nėje, tačiau į susirinkimą 
rių atsilankė labai mažai.

metais 
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Naujiems Metams
štai, bedugnėj visų amžių.
Seni metai žus,

Jokie pranašai negali 
Permatyt, kas bus.

Laimingi] metų!... Laimingų metų!... 
Bet, kame mus laimė?

Kad išnyktų šėtonizmas
Ir atomo baimė...

Kad užstotų Lietuvoj 
Šviesioji gadynė,

Ir sulauktų kitų švenčių
Jau laisva tėvynė!...

Kad apleistų Lietuvą
Svieto perėjūnai,

Ir sugrįžtų ištremti
Broliai mus, klajūnai.

Iki tikslo kelias ilgas,
Ilgas ir skausmingas,

Kad lietuvis butų laisvas,
Laisvas ir laimingas.

Pirmyn -
Pirmyn -

Nėra kitų
Kaip tėvynė viena.

Sofija Ambrazevičienė.

• be abejonių!... 
kiekvieną dieną!

“motinėlių”—

ŠPOSAI
Sutinkant Naujus Metus, 

laisvoje Lietuvoje linksmino
si, kaip kas galėjo. Pažįsta
mieji sueidavo ir, prie gausiai 
parengto stalo, mušant dvy
liktai valandai nakties, pakel-’ 
davo pilnas taures, šaukdami 
“valio” sveikindavo vieni ki
tus, linkėdami ilgiausių metų 
ir visokiausio pasisekimo.

Dar linksmiau 
sutikdavo Naujus 
riškiai, susirinkę 
ramovėj. Ten

ne vi- 
lemta linksmintis 
Tarnaitės, greta 
pulkininko Gri-

kapitono Survilos, 
dailios mergaitės, 

.Jų ponai 
Metų

vienatvė, 
pat. ruo- 
Pelikutis, 
pasiunti-

ir puošniau 
Metus ka- 
karininkų 

būdavo ne tik
aukšti pareigūnai, bet ir pats 
prezidentas. Po sutikimo, gro
jant kariškam orkestrui, pra
sidėdavo šokiai ii- linksmybė 
ir tesėsi iki baltos dienos.

Bet, kad ir Lietuvoj, 
siems buvo 
tą vakarą, 
gyvenančių, 
gaičio ir 
jaunos ir
labai nuobodžiavo, 
išėjo sutikimui Naujų 
į ramovę ir ateis tik apie ry
tą, o jos • turi sėdėt namuose 
ir dabot butus. Tuom labiau, 
joms šiandien sunki 
nes kareiviams, taip 
šiamas pobūvis ir 
gražus pulko vado
nys, negalės ateit, kaip visuo
met, jas palinksminti.

— Matai, sesele, tarė Gri
gaičių Onutė, koks musų li
kimas... Visi linksminasi, o tu , 
sėdėk, kaip koją įkirtus!... O 
kodėl?... Todėl, kad mes bied- 
nos. Butumem turtingos, pa- 
sidažytumem, pasipuoštumem, 
kaip musų ponios. Manai, ma
no ponia graži? Kur tau!... 
Tik dažais ir laikosi... Ana, 
vakar mačiau, atriešė vėl nau
ją dėžulę pudros ir paišelių 
lupoms.

Jinai nubėgo į ponų mie
gamąjį ir, atsisėdus prieš veid
rodį, pradėjo dažytis. Tuo lai
ku, Marytė traukė iš spintos 
ponios sukneles ir, vieną po 
kitos, mieravo. Prisidažę ir 
pasipuošę, abidvi vaikščiojo 
po kambarius ir gėrėjosi veid
rody.

— Na, ką sakė Onutė, ar 
butume blogesnės už musų 
ponias?!...

— Anei kiek, tarė Marytė. 
Bet, žinai, brangioji, aš norė
čiau pažiūrėt, koks iš manęs

žina dėl kokios priežasties na
riai nesilanko į kuopos susi
rinkimus, ypač į svarbius, ko
kiu buvo šis susirinkimas, ku
riame buvo nominuojami kan
didatai į Pildomąją Tarybą.

Po susirinkimo nariai susė
do prie stalų ir tarėsi ką rei
kia daryti ateityje, kad nariai 
gausiau lankytų susirir.Irimus 
ir kad butų galima ką nors 
padaryti Susivienijimui ’r vi
siems nariams.

Susirinkimas praėjo tikrai 
gražioje ir 
koje.

broliškoje nuotai- 
Ąlbinas Kušlis.

S-

t

Einam

pašto- 
miesto

butų karininkas.
Jinai nubėgo į gretimą butą, 

atnešė su savim kariškus dra
bužius ir pradėjo rengtis.

Onutei patiko tokia mintis. 
Jinai ištraukė iš spintos pul
kininko uniformą ir apsirengė, 
be to, da uždėjo kapurę ir 
prikabino kardą, išėjo, prie 
vartelių, į gatvę. Tuo laiku ėjo 
prošalį du kareiviai, jie ati
davė pagarbą ir nužygiavo to
liau.

— Maryti... Maryti... rėkė 
jinai, įbėgusi. Kareivėliai ati
davė man pagarbą!... 
abidvi į gatvę!...

Išėjo abidvi ir, kiek 
vėję, ėjo nuo Šančių 
link.

Šančių priemiestis Kaune — 
kariškas rajonas, kur randasi 
didžiausios kareivinės ir stovi 
daug kariuomenės, tai visuo
met yra didelis judėjimas ka
riškių. Pakeliui, mergaitės su
tiko daug kareivėlių ir kari
ninkų. Visi joms, nekreipdami 
dėmesio, atidavė pagarbą, o 
jos tinkamai atsakė, tingiai 
pamoję ranką palei kepurę, 
kaip ir tinka aukšto rango ka
riškiams.

Tokiu budu, jos linksmai 
daėjo iki stoties ir, greičiau
siai, butų viskas gerai pasi
baigę, jei jos grįžtų atgal ir 
nesugalvotų užeit į stotį. Ten 
jas pamatė stoties komendan
tas. Sulig laikysenos ir metų, 
jos neatatiko rangui ir pasi
rodė jam įtartinos, todėl jis 
liepė jas suimt ir, iki išaiškini
mo, pasodint į stoties daboklę. 
Nieko negelbėjo nei ašaros, 
nei maldavimai, komendanto 
įsakymas griežtas, ir musų 
gražuolės, keikdamos savo su
manymą, turėjo nakvoti šalto
joj, beveik tamsioj, daboklėj, 
kur paluby degė tik viena ma
ža lemputė, taip, kaip buvo, 
kariškoj uniformoj. Tik ryt 
dieną, pavakary, jų ponai jas 
išvadavo.

Viskas nebūtų jau taip bai
su, sakė Onutė draugei, bene 
pakars?!... Bet kaip dabar pa
rodyt akis Pelikučiui? Šitaip 
apsisarmatijom!... Išjuoks!

Sofija Ambrazevičiene.

Atlanto Pakraščio 
Skautų Veikla

Gruodžio »5-6«d. Hartfordo 
YMCA patalpose įvyko rytinio 
pakraščio skautų vadų suva
žiavimas. Dalyvavo 26 vado
vai iš įvairių rytinio pakraš
čio vietovių. Suvažiavimo me
tu buvo atydžiai gvildentos 
skautiškos problemos, susipa
žinta su naujomis tvarkos tai
syklėmis ir programomis bei 
sudarytas 1960 m. rajono 
veiklos planas. Vadovai taip 
pat nusprendė kiekvienoje vie
tovėje surengti skautiškai 
spaudai paremti vakarus.
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Gruodžio 5 d. iškilmingos 
sueigos metu buvo išleista 
Atlanto rajono skautų vado- 

mokyklos pirmoji laida, 
šią mokyklą baigė 12 vadovų, 
kurie gavo atitinkamus Vy
riausio Skautininko pažymėji
mus: V. Bitenas ii' A. Bitėnas 
iš Elizabeth, N. J.; V. Dam
brauskas, R. Venckus iš Bos
tono; J. Valiulis ir A. Velička 
iš VVaterbury, - Conn.; A. Ri
mas iš New Yorko; R. židžiu- 
nas, R. Matonis, V. Gedmin- 
tas, D. Glodas ir A. Prancke- 
vičius iš VVorcesterio. Instruk
toriams J. Raškiui ir A. Sau- 
laičiui, jr., taip pat buvo su
teikti pažymėjimai. šiems 
kursams vadovavo Anlanto 
rajono vadeiva A. Banevičius 
iš Bostono. Jam. Vyriausias 
Skautininkas suteikė garbės 
pažymėjimą ir išreiškė padėką 
už šį svarbų darbą vadovų la
vinimo srityje.

Atlanto rajonui yra paskirti 
šie nauji vadovai: Bostono 
tuntininku — M. Subatkevi- 
čius, rojono vadeivos pava
duotoju. — Ig. Petniunas iš Į

Hortfordo, skautų vyčių sky
riaus vedėju — J. Raškys iš 
Nevv Britain, Conn., skautų 
skyriaus vedėju — V. Dam
brauskas iš Bostono.

Lapkričio 22 d. Bostono 
skautų tuntas atšventė savo 
veiklos 10 metų sukaktį. Iškil
mingoje sueigoje išsirikiavo 
apie 160 skautų ir skaučių. 
Nusipelnusiems vadovams ir 
lėmėjams buvo įteikti ordenai 
Už NUOPELNUS: F. Karo- 
sienei, inž. V. Kubiliui, inž. J. 
Vaičjurgiui, prof. Ig. Končiui 
ir Manomaičui. Visa eilė skau
tų buvo apdovanoti žemesniais 
pažangumo žyminiais. Prof. 
Ig. Končius savo žodyje gra
žiai apibudino skautybės pas
kirtį ir peržvelgė Bostono 
skautų veiklą, šventės proga 
skautus-skautes sveikino Lie
tuvos Garbės Konsulas adv. 
A. Shallna, kun. St. Yla, tėvų 
komiteto pirm. Ig. Vėliniškis. 
Po iškilmingos sueigos sekė 
Jaužas su menine programa, 
vaišės ir šokiai. Už puikų 
šventės suorganizavimą ir 
pravedimą padėka priklauso 
A. Treiniui ir jo štabui.

Noah Webster - Amerikiečių Kalbos Tėvas

Prieš 200 motų, 1758 metais 
Bpalio 16 d., gimė žmogus, ku
ris buvo vadinamas Amerikie
čių Kalbos Tėvu. Be tautinės 
kalbos negali būti tautinės li
teratūros.

Praėjus 25 metams, 1783 
m., kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės pasiekė savo ne
priklausomybės, Noah Webs- 
ter, jaunas mokytojas, vienas, 

I be jokios pagalbos, sukurė 
tautinę kalbą, išleisdamas rai
džių tarimo knygą, kurios mi
lijonas kopijų kas metai per 
tris ketvirčius šimtmečio bu
vo išparduota. Šios garsios 
knygos, žinomos “Webster 
Blue-Blacked Speller” vardu, 
įžangoje jis įrašė sekančius 
žodžius:

“Autoriaus noras yra padi
dinti konfederatinių Amerikos 
respublikų garbę ir turtą. Šis 
kraštas netolimoje ateityje tu
ją pasižymėti savo literatūri
niu pagerinimu, kaip jau pa
sižymėjo savo liberališkumu 
civilinėse ir ekležiastinėse kon
stitucijose”.

Webs'teriui nebuvo svetima 
jo laiko politika ir politiniai 
įvykiai. Jis narsiai kovojo už 
Konstitucinės Konvencijos su
šaukimą 1787 m. ir du metus 
prieš tai jis išleido savo “Sket- 
ches of American Policy”, 
apie kurią buvo aprašyta, kad 
“tai yra turbut pirmas para
šytas valdinės formos pasiu- j 
lymas, kuris buvo labai arti- 
mas tai formai, kuri konvenci
jos metu buvo nustatyta”.

Noah Webster gimė ir augo 
West Hartford, Connecticut. 
1774 metais jis buvo išsiųstas 
į Yale koledžą. Prieš išvyks
tant jo tėvas jam davė pata
rimą “tarnauk savo generaci
jai ir daryk gero pasauliui”.

Vėliau, būdamas kaimo mo
kytoju, jis suprato darbo rei
kalingumą tarnauti daugeliui 
generacijų. “Jaunimo auklėji
mas”, jis rašė, “visose val
džios formose yra pirmutinis 
objektas. Ankstyvu gyvenimo 
metu įspūdžiai paprastai su
formuoja individų charakte
rių visuma suformuoja bendrą 
tautos charakterį”.

Webster turėjo sunkumų 
rasti leidėją savo knygai, bet, 
kaip istorikas Henry Steele 
Commager rašo:

“Knyga iš karto buvo pa
gauta. Per kelis metus ji mo
nopolizavo šią sritį. Per jos 
gerą įtaką jaunų amerikiečių 
generacijos mokėsi tuos pa
čius žodžius, tą patį raidžių 
tarimą, skaitė tas pačias apy
sakas ir gavo tas pačias mo
ralines pamokas”.

Profesorius Commager dar 
prideda: “Webster padėjo lai
svoms amerikiečių generaci
joms pajusti ju kalbos infe- 
rioritetą ir davė jiems jų kal
bos kilnumo pajutimą. Jis pri-

sidėjo daugiau kaip bet koks 
kitas asmuo prie amerikiečių 
kalbos suvienodinimo ir ak
cento bei žodinių skirtumų 
išvengimo, kas gali parodyti 
išsilavinimo, klasinius ar reli
ginius skirtumus”.

Ne viena kita nereliginė 
knyga taip plačiai nepaplito, 
taip giliai neįsmigo, taip ilgai 
nesi tęsė, kaip Websterio kny
ga, pažymėjo Cammager, už
akcentuodamas, kad net civi
linio karo išvakarėse Jeffer- 
son Davis pasakė: “‘Virš vi
sų kitų žmonių mes esam vįe- 
nas ir virš visų kitų knygų, 
kurios mus sujungė į bendros 
kalbos ryšį, yra Noah Webs- 
terio reidžių tarimo knyga”.

Amerikos literatūros istori
kas Van Wyck Brooks taip 
nupiešė gyvo Wcbsterio por
tretą: “Aukštas, lieknas, juo
du apsiaustu apsivilkęs vyras, 
su juodomis šilko kojinėmis

ir su keistu Senovišku apsieji
mu (jei jus jį būtumėt su t i- 

1 tikę Kinijoj, tuojau būtumėt 
atpažinę, kad jis kilęs iš Con- 
necticub), savo širdies gilu
moje visada ūkininko sūnūs, 
judrus, pats sau svarbus, tuš
čias, bet tiesus ir teisus, ag
resyvus, mokas užimti, moky
tojas, žurnalistas, parašęs 
apie bankinius reikalus ir me
diciną, ii' tačiau, nežiūrint 
šių visų įvairiausių interesų, 
turėjęs plačius ir tikslius 
mokslo pagrindus, jis New 
Havene rašė savo žodyną, ku
riam kelią parengė jo raidžių 
tarimo knyga, — nauja Ne
priklausomybės Deklaracija”.

Šiandien Amerikoje “VVebs- 
teris” yra žinomas su “žo
dynu”. Tačiau Websleriui ata
tinkamą istorinę vietą Ameri
kos litc-raturoje duoda no ši 
rašytojų dažnai revizuojama 
knyga, bet faktas, kad šis už
sispyręs Japkis kovojo, kad 
butų amerikiečių kalba. Ir, 
kaip jis išspranašavo, iš šios 
kalbos dirvožemio išaugo ir 
bujojo literatūra', CC.

“Persiauklėjimo” 
Kursai

Elta praneša, kad vien tik 
Kauno mies.e yra suorgani
zuota daugiau kaip 300 kursų 
komunistinėms temoms studi
juoti. Ryšium su tuo, kad ne
seniai yra išleista nauja kom. 
partijos istorija, jos studija
vimas partiniuose kuinuose 
užima pirmą vietą. Daugeliui 
partiečių, anksčiau studijavu
sių ar aklai įsikalusių stalini
nės istorijos tezes, dabar ten
ka visiškai “peršiauklėti” ir 
išmokti partijos istoriją ver 
tinti pagal chruščevinį stilių. 
Greta minėtų studijinių kur
sų Kaune (ir kitose vietovėse) 
suorganizuota “agitatorių mo
kyklos”. Viso Kaune “politi
nio švietimo” rateliuose pra
dėjo mokintis apie 7,000 as
menų.

Iš Lietuvos į Švediją._ esą 
eksportuojami gyvi unguriai. 
Pastaruoju metu sugauta 110 
tonų užgurių.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingi] žinių 70 m. ŠLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadvvay, South Boston, Mass. 
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 ki 3:00 valandai po p etų.

BOSTON. MASS. laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadien'o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, HX. Margutis. Vedėja L Vanagaitiene 
6755 S. Western Avė., Chicago, III.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Rnlnh VsMkr 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-l :30 p. į

HARTFORD, CONN., Lietuvių Rad o Valanda. Vedėjas Ma
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4:00-5:00 v. p į

PITTSTON, PA. Lithuanian Melody Ilour. Vedėjai J. Maceliu 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Čal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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vicepirm. — Juozas
Vida Gin-

Pomirtinių ir

SLA Vajaus Komisijos 
Nariai Posėdžiavo

Viso ................................ .............
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Yorko ir 
lietuviams. Šalia

Lietuviu Amerikoje
Iždininkui Pasirašyti
19, 1959 Metais

Nauja Operetės Choro 
VALDYBA

!
i 
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Viso_______________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso 

Išmokėtos ligoje pašalpos

Palaikydamas ' ryšį su musų 
mylimaisiais telefonas yia vie
na priemonių, 
mums kasdien.

3148 W. 63rd St., Chicago 29. HL
Telefonas Republic 7-7868

J.
J.
o.
A.
P.

išgyvenę 
metus po

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti
1 Prezidentui ir

Gruodžio

Demokratų Klubas Pagerbė 
Jievą Trečiokienę

SHAUNS
(Shalinskas)

tarnaujančių 
O dabar te-

4

IŠftJO NAUJA KNYGA

Pirmadienį, gruodžio 28 die
ną Susivienijimo centre lankė
si prezidentas Povilas Dargis 
ir vice prezidentas Juozas Ma
ceina. Jiedu, kaipo Vajaus Ko
misijos nariai, atvyko centran 
pasitarti su sekretorium ir 
Vajaus Komisijos nariu dr. M. 
J. Viniku dabar einanč'o Pa
žangos Vajaus telkimui narių 
į organizaciją reikalais. Nors 
posėdžiai tęsėsi neilgai, bet 
per tą laiką aptarta butin'ausi 
vajaus reikalai ir jieškota bū
dų, kad vajaus metu butų pri
rašyta kodaugiausia naujų 
narių ir vajus butų tikini sėk
mingas. Taipgi aptarta, ar yra 
galimybės pratęsti toliau da
bar einantį Deimantinį Vajų.

Apie Vajaus Komisijos pa
darytus nutarimus bus pra
nešta vėlau.

SLA 152 KUOPOS 
narių met’nis susiri nk imas 
šaukiamas 1960 metais sausio 
mėnesio 12 dieną, antradienį, 
8 valandą vakare, svetainėje 
po numeriu 168 Marcy Ave
nue, Brooklyne.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus rinkimas 
kuopos valdybos 1960 metams 
ir aptariami kiti svarbus rei
kalai. Taipgi užsimokėkite 
mėnesinius mokesčius, kad ne
būtumėt suspenduoti. Iki pasi
matymo kuopos suvirinkime 
sausio 12 dieną.

Pirm. F. Stankūnas, 
Sekr. F. Lavinskas.

Priešmetinis Susivienijimo 
38 kuopos narių susirink mas 
įvyko šių metų gruodžio mėn. 
3 dienos vakare 
menkos Piliečių 
posc, 280 Union 
lyne.

Pirmiausia po 
atidarymo buvo 
protokolas praeito 
mo. Po to skaityti laiškai ir 
pristatyti du nauj; nariai, ku
rie priimti vienbalsiai.

Sekė kuopos valdybos rin
kimas 1960 metams. I’game- 
čiui kuopos pirmininkui J. 
Aymanui ats sakius pasilikti 
tose pareigose ant toliau, pir
mininku išrinktas advokatas 
S. Briedis. Kiti valdybos na
riai beveik visi pasiliko tie 
patys, kurie kuopai tarnauja 
šiais metais: vice pirmininkas 
St. Volskis, užrajų sekreto
rius A. Jonikas, finansų sek
retorė A. Mrozinskas, iždinin
kas F. Bručas, iždo globėjai 
J. Valaitis ir Purenąs (nau
jas), 'taipgi jis išrinktas ir 
korespondentu.

Po kuopos valdybos rinki
mų, buvo nominuojami kandi
datai į Pildomąją Tarybą. Su
sirink'mas, kaipo priešmeti
nis, nebuvo gausus nariais, j 
Nariai turėtų daugiau domė
tis savo organizacijos reika
lais ir dažniau lankyti kuopos 
susirinkimus. Koresp.

New Yorko Operetės choras 
sekančiam sezonui išsirinko 
naują valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkas — Stasys Vaškys 
(111-50 117 Street, So. Ozone 
Park 20, N. Y. Telefonas MI 
1-1512),
Lapurka, sekr. 
tautaitė, ižd. — Jonas Jankus 
ir reikalų vedėja 
ja Žukauskienė, 
gentu ir toliau bus muz. My- 
kolas Cibas, o pavaduotoju —

muz. Vytautas Strolia. Visais 
choro reikalais galima kreip
tis į pirmininką.

Per praėjusius metus cho
ras turėjo ypatingai daug 
pasirodymų New 
apylinkės
vien dainų choras yra pasta
tęs nuotaikingą Lietuvos kai
mo jaunimo vaizdelį “Jauni
mėlis”, parašytą A. Merkelio.

Sekantis Operetės choro pa
sirodymas bus Vasario 16 d. 
m nėjime, Webster Hali, New 
Yorke.

Choras praktikuojasi kiek
vieną sekmadienį nuo 8 iki 10 
vai. Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė., Brooklyne. Visi 
dainos mėgėjai kviečiami 
jungtis į choro narių eiles.

Gruodžio 20 d. p. Arūnų bu
te įvyko Akademinio §kautų 
Sąjūdžio New Yorko skyriaus 
susirinkimas. Du skyriaus na
riai — Vytis Virbickas ir Vi
das Montvila buvo atsivežę 
dalį savo sukurtų paveikslų. 
Apie šiuos paveikslus ir ben
dromis meno temomis kilo į- 
domios diskusijos. Jaunieji 
menininkai yra griežtai mo
dernizmo sekėjai. Gi dauge
liui ši nauja meno kryptis yra 
nesuprantama, kiti net jokio 
grožio čia įžiūrėti negali. Po 
diskusijų daug kam nušvito, 
kad šioje neaiškių figūrų — 
daugiaspalvėje meno šakoje 
galima įžiūrėti grožį ir pras
mę. Sueigos metu buvo net 
iškeltas pasiūlymas surengti 
jaunųjų menininkų kurinių pa
rodą New Yorke, idant suįdo
minti studijuojantį jaunimą su 
moderniuoju menu.

Gruodžio 13 dieną Sandaros 
Name So. Bostone įvyko 45 
metų jubiliejinis banketas, ku* 
riame buvo pagerbtas jauni
kaitis Kazys Pratapas, kuris 

I jau eina 92 metus, tačiau at
rodo dar gana stiprus jauni
kaitis.

Banketo salė buvo pilna 
svečių ir jaunikaič o draugų.

Banketo programą pradėjo 
Sandaros 7 kuopos pirm. S. 
Jakubauskas, taręs kelis žo
džius, tolimesnį programos ve
dimą perdavė J. Lėkiui. Jau
nikaitis Kazys Pratapas gavo 
daug sveikinimų raštu. Kalbas 
pasakė ir žodž u sveikino: A. 
Chaplikas, J. Sonda, Zokas, 
V. Stelmokas, A. Matjoška, 
prof. Ig. Končius, ir kiti.

Pats jaunikaitis tarė padė
kos žodį. Tarp kitko jis pa
reiškė: Prieš 50 metų einu 
gatve, sutinku žmogų ir klau
siu ar tu lietuvis
tinku kitą ir klausiu ar tu pa
liokas 
ir klausiu ar tu ruškis—tyli, 
sutinku ketvirtą ir klausiu ar 
tu vokietis

Tai žmogus prisimeni savo 
jaunystės dienas ir kas buvo 

*prieš 50 metų. Pažymėtina, 
kad senosios kartos žmonių 
tarpe buvo ir liko didelė savo 
artimo meilė ir draugystė. 
Šiandien žmonių tarpe to ne
bėra, daugiau pavydo, neapy
kantos ir nesugyvenimo, todėl 
sveikintini visi Sandaros 7 
kuopos nariai, kad jie nepa
miršo pagerbti savo seniausią 
žmogų, kuris būdamas jaunės

ią visur dalyvaudavo, dirbo 
inigiškai rėmė lietuviškus 

reikklus ir Lietuvos laisvini
mo

Sandaros Moterų Klubo per
sonalas puikiai paruošė vaka
rienę, kuriai vadovavo moterų 
kuopos pirmininkė J. Keslerie- 
nė.

Vakarienės ruošymo suma
nytojams J. Lėkiui ir kitiems 
priklauso didelė padėka.

Tegyvuoja Sandaros visų 
narių tarpe artimo

arbus.

Sausio 1, 1960

Į
jaunikaičiui Kaziui Pratapui 
ilgiausių metų!

A. Andriulionis,
Sandarietis.

Lietuvos Atstovo 
Pareiškimas

kad ant jos liežuvio nėra tiek 
padėkos žodžių, kiek ji norėtų 
ištarti iš širdies. Klubo pirmi
ninkas ją pasve kino ir pasakė 
trumpą kalbą apie jos gra
žų pasidarbavimą DemokraCų 
Klube ir nuo klubo įteikė jai 
$25.00 vertės boną. Buvo ir 
kitų gražių sveikinimų ir do
vanų, kurias įteikė jos drau
gai.

“As buvau visai viena Naujų Metų išvakarėse 
.. .ir smagiai praleidau laiką

Praėjo Kalėdos. Senieji me
tai eina į galą. Švenčių proga 
musų mintys vėl skrieja pas 
savus, musų nelaiminguosius 
tautiečius Tėvynėje ir ypa
tingai Sibiro tremtyje.

Besibaigiančių metų bėgy
je, Amerikos lietuvių organi
zuota visuomenė atsidėjusi 
sekė lietuvių tautos kančią, 
jai užjautė ir stengėsi ją pa
lengvinti. Ji siekė palaikyti 
ir jos viltį busimu tautos pri
sikėlimu. Pasitinkant Nau
juosius Metus, Lietuvos nenu
ilstami draugai, beabejo, pa
siryš tą kilnųjį darbą toliau 
tęsti.

Šia proga reiškiu nuoširdžią 
padėką visiems Amerikos lie
tuviams už šaunią talką Lie
tuvai. Kankinė tauta tą pagal
bą dideliai įvertina ir jos nie
kad neužmirš.

Švenčių proga, negalėdamas 
asmeniškai pasveikinti visus 
geraširdžius Amerikos lietu
vius, bent šiuomi juos nuošir
džiai sveikinu. Linkiu, kad 
Naujieji Metai butų Lietuvos 
geradariams* laimingesni kad 
iie sustiprintų teisingą taiką 
ir priartintų lietuvių tautos 
laimingesnį rytojų.

J. Rajeckas, 
Lietuvos Atstovas.

Gruodžio 9 dieną Newarko 
Lietuvių Demokratų Klubas 
pagerbė klubo sekretorę Jievą 
Trečiokienę, jos gimtadienio 
proga. Tas įvyko šv. Jurgio 
Dr-jos salėje.

Tą vakarą buvo klubo mė
nesinis susirinkimas, klubo 
pirm. Pranas Šreibakauskas 
(Sneider), pravedė trumpą 
susirinkimą ir po tam iššaukė 
p. Trečiokienę į kitą salės 
kambarį būtent kitu reikalu 
su ja pasikalbėti, ji sugrįžus 
į susirinkimo kambarį pamatė 
ant stalo visokių valgių ir gė
rimų, vidury stalo didelis gim
tadienio pyragas, ir jai čia 
sudainuota Happy Birthday ir 
Ilgiausių Metų. Čia ji buvo < 
labai nustebinta ir pasakė,

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė 

at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
os. Koplyčias suteikiam ne

mokamo t visose drlyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F W. SHALJNS ER 

J. B SHAUNS 
Tel. Vlrginia 7-4499

“Vienais metais aplinkybės 
taip susidėjo, kad aš visai vie
niša turėjau ‘sutikti Naujus 
Metus. Aš todėl sėdėjau ir 
jaučiau pati sau didelį pasi
gailėjimą, bet suskambo tele
fonas. Aš atsiliepiau ir taip 
susijaudinau, kad vos neiškri
to man telefono ragelis. Čia 
buvo mano sūnūs Laivyno lei
tenantas, kurs skambino iš 
Honolulu. Jus galit įsivaiz
dinti koks buvo susijaudini
mas išgirsti jo balsą ir nau
jieną, kad jo žmona laukia 
ahtrojo kūdikio. Ar 
mingi Nauji Metai? Tai 
didelis džiaugsmas—dėka 
fono.”

Viena diena anksčiau, gruo
džio 8 dieną Trečiokų naujoj 
rezidencijoj, Orange, N. J., 
buvo susirinkę jos artimų gi
minių ir draugų ją pasveikin
ti gimtadienio proga, jų tar
pe buvo ir jos sūnūs Albinas 
drauge su žmona Aldona, ku
rie čia atvykę keliems mėne
siams iš Vokietijos.

P-nai Trečiokai,
Newarke apie 37
vienu adresu, šiomis dienomis 
pardavė savo namą ir nusipir
ko kitą gyvenimo vietą po 
num. 185 Sterling Drive, N. 
Orange, New Jersey. Senam 
name Trečiokai praleido savo 
gražiausias jaunystės dienas, 
ten iie turėjo daug garbingų 
svočių, jų namas įbuvo kiek- 
vienio svečio pastogė. Jie tiki
si sulaukti svečių naujam na
me. Korespondentas.

įsitikinęs geru telefono patarnavimu . . . šiandien ir ryt

> Tel STagg 2-504.1

'^atthew P ftalh
BTE1AAUSKAS

FUNERAL HOME
BALTRUNAS-BAT TON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn. N Y 
NOTARY PUBLIC

ROCKFORD, ELl.
Jei galvojate parduoti ar I 

pirkti namą bei kitokią nuo- įj 
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skana-

WO 5-5890
Taip pat patarna'’j«me _ 
ir siuntinių persiuntimui j U 
Lietuvą ir kitus kraštus. fl

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė. I

pinigų

Išmokėtos pomirtinės
PRANAS BLAŽEVIČIUS, 51., Bridgeport, Conn., gi

męs 1886 metais, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 5, 1923 m. Mirė gruodžio 12, 1959 m. 
Velionio žmonai, Elenai Blaževičienei, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________

JUZE BAKŠIENE, 57 kp., Worcester, Mass., gimusi 
rugsėjo 20, 1884 m., Alytaus apskr., Lietuvoje. 
.Prie SLA' prisirašė birželio 5, 1927 m. Mirė gruo
džio 3, 1959 m. Velionės sunui, Jonui Bakšiui, 
pomirtinės išmokėta ________________________

ONA ULINSKIENB, 77 kp., Rockjford, III., gimusi 
rugsėjo 10, 1890 m., Susnikų kaime, Kalvarijos 
valsč., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
6, 1919 m. Mirė rugsėjo 14, 1959 m. Velionės 
vyrui, Juozui Ulinskui, pomirtinės išmokėta-----

DONATAS PAULAUSKAS, 115 kp., Wilkes-Barre, 
Pa., gimęs gruodžio 25, 1935 m., Kretingoje, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo '22, 1952 m. 
Mirė gruodžio 6, 1959 m. Velionio tėvui, Vytau
tui Paulauskui, pomirtinės išmokėta --------------

MARCELE SUFKIENE, 124 kp., Hartford, Conn., 
gimusi spalių 10, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 12, 1927 m. Mirė spalių 16, 
1959 m. Velionės dukteriai, Annai Slifkas, po
mirtinės išmokėta ___ ___________________ ’—

KARANAUSKAS, 6 kp., Plymouth, Pt., sirgo 6 savaites..................
STADULIS, 32 kp., Buttonwood, Pa., sirgo 9 sav. 5 d. ---------------
KARPA VIČIEN®, 66 kp., Ansonia, Conn.. sirgo 4 sav. 6 d.-----------
ALELIUNAS, 74 kp., Chicago, III., sirgo 3 sav. 4 d. -----------------
KLUMBYS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 2 sav. 4 d. ..........................

U. SHULTZ, 77 ly?., Rockford, III., sirgo 5 sav. 6 d. --------------- --------
P. ŠERNAS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 3 savaites--------------------------
A. KIZAS, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 3 sav. 2 d...................
P. ALEKNA, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 6 sav. 4 d.-----------------
P. KUIZINAS; 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 11 sav. 6 d. --------------------
J. KUIZINAS, 224 kp.. Bulpitt, UI., sirgo 4 savaites . ............. ........... ..
J. ANDRIUŠKEVIČIUS, 242 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 12 savaičių
V. SAVITCH, 274 kp., Spring Valiey, III., sirgo 3 sav. 2 d.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
135 VVEST 14th STREET Licensed b) USSR 

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

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

baltgudiją, Latviją, estiją ir kitas

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-8980

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue

$45.00
83.00
15.00
24.50
64.00
36.00
40.00
30.00
57.00
92.50
48.00
54.75
30.00

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1451
682 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 28, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

Kiek

89 Raymond Plaza W.
NE W ARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą, 
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 nęrmas ir patarnaivmus.

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
rašti ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti

NEPRIKLAUSOM } LIETUVA 
‘NEPRIKLAUSOMA IJETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dt ada daug žinių ii lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50. Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

Parašyta 8. MICTIELSONO važiuojant • pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais Šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova;1 Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pssiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadwav So. Boston 27, Mass.

75 centaL

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS tori savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Jdomiauvas 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams. $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams. $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite jei pasiųsite čeki arba Mansy Orderi to* 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Habted Street, Chicago 8, lllinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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laimė

KrikSčionių pašau-

Taigi, krikščio-

tvirtina,

laikų matuojame 
žemės apsisuki-

dauguma 
m j a .egzi.

Žmogaus ir visos žmonijos 
tikslas yra siekti gėrio, gro
žio, ŠViesos, kultūros, pažan
gos laimėjimų ir visų kitų di
džiųjų vertybių.

Norime tikėti Ir linkėti, kad

Kiek yra metų nuo žmoni
jos atsiradimo pradžios nie
kas negali pasakyti. Moksli
ninkų nuomonės įvairios, bet

I latl įL.Į įj ' liuli j ;l ZITIO-
• mi-

žiai liepsnoja musų taw 
garbei ir palaimai. .

Ii jonų metų.
Žmonijos kultūriniai 

jimai, palyginus su žmonijos 
egzistavimo klausimu, yra la
ibai jauni. Tik paskutiniais 
dešimtmečiais žmonija moksle, 
išradimuose, technikoje, medi
cinoje pažengė labai toli.

Nežiūrint visų žmonijos ir 
mokslo laimėjimų, musų pla
neta turi dar laukinių žmonių. 
Dideliu nusistebėjimu prieš 
kiek laiko teko skaityti žinią, 
kad Australijos laukiniai 
žmogėdros užpuolė x kultūringo 
kaimo gyventojus, pasigrobė 
to kaimo policininką, nužudė, 
suvalgė ir pasitraukę į džiung
les ramiai sau krapštė dantis.

Taigi, tarp pasiekto žmoni
jos laimėjimo, musų žemė turi 
net visai necivilizuotų žmonjų,

Tiek iš žmonijos gyvenimo, 
tiek iš gamtos reiškinių mes 
matome, , kad musų žemėje 
viešpatauja dualizmas: Gėris, 
blogis, šviesa, tamsa. Šili
ma, šaltis. Vanduo,' ugnis, ir 
tt. Dualizmo elementai yra 
griežtai vienas kitam priešin- 
$

Begalinė erdvė su milijonais 
įvairių žvaigždžių, ' žmogaus 
protui yra miglota paslaptis.

Laikas taipgi yra begalybės 
reiškinys ir niekas žmonių ne; 
žino nei' jo pradžioj nei galo.

Mes, kurie gyvename žemės 
planetoje 
metais, .t. y 
mu apie saulę. Kiek milijonų 
ar bilijonų metų fnusų žemė 
sukasi apie saulę, to nė vic-> 
nas tikrai pasakyti negali.

Musų laiko mąstąs tinka 
tik žemės planetos gyvento- 

Kitų planetų laikasjams.
yra kitoks, nes jų kelionė apie 
saulę, išskyrus Venerą ir Mer
kurijų, užtrunka ilgiau.

Musų planeta turi daug 
įvairių gyventojų, kurie skirs
tosi tautomis ir įvairiomis re
ligijomis, 
lis savo laiką skaičiuoja nuo 
Kristaus krikšto dienos. Kris
tus, pagal žydų paprotį, tu
rėjo būti pakrikštytas aštun
toje dienoje 
niii rtnanulia žiuniAt i šamoto i 

1960 metus.

Mes, “Atžalyno” skaityto
jai, esame didžiosios ir broliš
kosios lietuvių patriotinės SLA 
šeimos nariai. ; z . 
*SLA, palyginus su beribiu 

laiku, yra dar labai jaunis 
kūrinys, kuriam sukaks voš i 
tik 75 metai. Tačiau mėš 
džiaugi amės, didžiuojamės, 
kad turime šį nepaprastos. 
vertės kurinį. ■ |

Jei peržengus laiko rabežįų 
palinkėjome žmonijai' siękti 
šviesos laimėjimų ir nepailsti 
kovoti prieš nemorališką kani
balizmą, kuris dvasiniai yra 
išžudęs milijonus žmonių, bzg 
kitiems atėmęs mielą gimtąją 
žemę, tai mieliems savo bro
liškos organizacijos nariams 
linkime visu nuoširdumu ir 
šiais metais būti sveikiem!. 
veikliems ir nesiliauti kurmĮo 
tą šventą tėvynės ugnį, kuri

ir šiais metais žmonija, kaip 
ir kiekvienas geros valios 
žmogus, nepailstų siekti tų 
aukštųjų vertybių. ■ Kiekvie
nas musų turime ibuti kovoto
jas už teisingumą1 ir moraly
bę, kad sunaikinti visa; HsM 
bloga, morališkąjį , katilbiliž- 
mą, kuris dar taip plačiai ir 
galingai siaučią šioje penėto
je, kartu ir musų tėvų žemėje, 
kuri šiandien nešk sunkią Ver
gystės priespaudą.

I
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grupėmis
4. Taip da- 
, nes šių 
vaisiai yra

vadovybės
i

Visos sudštos SLA pastan
gos per tiek dešimtmečių iš
judinti jaunimo veiklą nevisa- 
da pateisindavo viltis, kurių 
buvo tikėtasi. Bet SLA va
dovybė nenuleido rankų, ne
nusivylė, musų jaunimu rūpi
nosi ir rūpinasi didžiausiu at
sidėjimu, nes yra teisingai 
įsitikinusi, kad lietuvybę atei
tyje bus galima išlaikyti * tik 
per jaunimą.

Neribotą moralę bei mate- 
rialę paramą, dideles teises ir 
dar didesnes viltis dabartinė 
SLA vadovybė rodo dabarti
niam musų jaunimui. SLA 

į vadovybės pasitarimai su Jvai- 
. riomis jaunimo 

vyksta laibai dažna 
romą prasmingai, 
bendrų pastangų • 

į >u pasirodę.

Žinodami SLA

SLA organizacijos vadovy
bė visais organizacijos gyva- 
vimo laikotarpiais pastoviai 
rūpinosi jaunimo organizavi
mu.

Anais laikais, kada taip 
garbingai ir gyvai pasirodė 
Amerikos lietuvių sportinin
kai) Įvairios jaunimo grupės, 
lietuviškos mokyklos, Birutės 
Draugija Chicagoje, visi tada 
susilaukė ypatingo dėmėsio, 
stambios nuolatinės SLA pa
ramos. Taip pat didelė dalis 
lietuvių moksleivijos, aukštuo
sius mokslus einančios, susi
laukė didelės paramos iš SLA. 
Toji parama teikiama ir šian-

ATŽALYNAS
-V... ■ . - - - . . . .

r

Ypatingas SLA Vadovybės Dėmesys Jaunimui

Plačiai Atvertos Durys Busimiems SLA Įpėdiniams 
' v ■ . . v'

nusistatymą, žinome, kad ji 
turi tik vieną išskaičiavimą: 
įtraukti veiklųjį jaunimą J 
SLA eiles ir plačiai atidaryti 
duris jo įpėdiųystei, kai atė
jus laikui jaunuoliai galėtų 
tapti pastovus ir tinkami di
džiausios, patriotinės, broliš
kos SLA organizacijos vado
vai.

1 Šio gražaus tikslo siekdama 
SLA vadovybė panaudojo ypa
tingas priemones. Iš turimų 
SLA rezervų, SLA Deimanti
nės Sukakties proga, paskyrė 
$75,000.00 į specialų garanti
jų fondą ir tuo sudarė pa
grindą duoti vaikams ir jau
nuoliams, visoje apdraudų is
torijoje negirdėtai pigią ap- 
draudą. Kitaip sakant, be
veik dovaną organizacijos su
kakties progą.

Be to, kiek buvo įmanomą, 
taip pat, kiek tik buvo gali
ma, suprastino vaikų ir jau
nuolių prirašymo procedūrą. 
Naujos aplikacijos paruoštos 
kuo paprasčiausia ir nereika
linga sveikatos apžiūrėjimo 

Fpas daktarą. <

Taigi, visi vaikai ir jaunuo
liai galės prisirašyti prie SLA 
lengviausiomis sąlygomis. Vai
kus galės prirašyti jų tėvai ir 
artimieji, o jaunuoliai patys 
turės išpildyti aplikacijas ir 
tuojau pat galės tapti SLA 
nariais.

SLAf Deiamntinio Jubilie
jaus proga vaikų ir jaunuolių 
ypatingų sąlygų apdrauda tel
kiama negirdėtai pigia kaina.

$1,000.00 apdraudos mėnesiui 
teks mokėti tik 25 centus, me
tams $3.00. -Už $2,000.00 dvi
gubai tiek.

**

Tai negirdėta lengvata ir 
privilegija jaunimui,' kuri, 
kaip minėjome, teikiama tik 
Deimatinės' Sukakties proga, 
kad tuo budu butų galima ap
dovanoti lietuvišką visuomenę, 
ypač SLA šeimos narius.

O visa tai yra ne kas kita, 
kaip ypatingas organizacijos 
vadovybės parodytas dėmėėys 
jaunimui, kad plačiau jam at
verti duris, kad atėjus laikui 
taptų SLA įpėdiniais ir vado
vais. y

Mes, SLA jaunimas, džiau
giamės SLA vadovybės paro
dytu dideliu dėmėsiu jauni
mui. Tuoręi Jus nutiesėt gai
res tolimai SLA organizacijos 
ateičiai ir (tikime, kad lietu
viškas jaunimas pasinaudos 
šiomis negirdėtomis lengvato
mis ir taps nariais SLA bro
liškos organizacijos. •

i ✓
Verčiau pėsčiam eiti teisin

gu keliu, negu raitam joti 
klaidingu.

e
Nei vienas nėra laisvas, jei 

jis nėra pats savo viešpats.
Tėvų palaima nei ugnyje 

nedega, nei vandenyje neskęs
ta.

* ®
Sąžinė yra dalykas panašus 

į juodą debesį su bauginančia 
perkūnija.

Žmogus tampa senas tik
tada, kada nustoja mokintis 
ir tobulintis.
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“Kas jus Atsakykite! 
disi spaudoje.

Mes esame tautos išeivijos 
šakos atžalynas. Gal daugu
mas musų yra ir nevisiškai 
tokie patys kaip ta šaka; gal 
kai kurie yra ir visiškai kito
kia daiga, tačiau vis dėl to 
mes esame tos šakos atžaly
nas. Mums teks visas jūsų 
palikimas, koks jis bebūtų; 
nesvarbu ar jus jį mums no
rėsite palikti ir ar mes norėsi
me jį priimti; ar mes busime 
jo verti; ar mes jame rasime 
vertę.

Daugelis musų studijuoja; 
daugelis gali lengviau išsi
reikšti bei galvoti svetima 
kalba, tačiau mes tebesijau- 
čiame lietuviais. Mes esame 
tautos, ne valstybės nariai. 
Tautą mylime daugiau su 
jausmais, su protu, negu įky
riais žodžiais; negu su tuš
čiais kliedėjimais.

Susidedame mes ir iš pien
burnių, ir gal iš genijų;
stabų garbintojų, stabų grio
vėjų, ir tų kuriem stabai ne
rupi; iš" “vyturiukų ramios 
vergijos narvelyje,” ir iš 
“piktų sūnelių”; iš tykiai gal
vojančių žmonių, ir iš plūs
tančių nesąmones fanatikų. 
Budu mes nedaug skiriamės 
nuo tos šakos iš kurios esame 
kilę.

Galvosena mes jeigu skiria* 
mės nuo jūsų tai gal todėl, 
kad mes dar nesame prisirin
kę neabejotinų tiesų, nesame 
prisigaminę neliečiamų “šven
tų karvių.” 
bėgyje’ mes tai irgi turėsime, 
ir atsirasime panašioj padėty
je kurioje mums dabar “seno 

ji karta” atrodo stovinti. Ta
čiau dabartiniu laiku, akiratis 
musų, jeigu ir trunipesnis, bet 
visgi platesnis. Kol kas musų 
daugumai medžiai dar neuž
stoja miško.

Tačiau, “mes” dar nesame 
visi. Yra tokių kuriems “lie- 
tuvybė-tėvynė” visiškai nieko 
nereiškia. Jie yra tie, kuriuos 
reikia “sudominti.” Ne ant 
jų plūsti, bet kaip nors įtrauk-

“Nemesk kelio dėl takelio,” 
sako sena patarlė. Kiek ją 
pasvarsčius, galima atrasti 
daugelį reiškinių, ir galbūt 
daugumoj atvejų šis patari
mas yra visai teisus.

Ištisas žmogaus gyvenimas 
juk yra savotiškas kelias, ku
riuo keliaudamas žmogus tiki
si, ar bent turėtų tikėtis, pa
siekti pasirinktą tikslą. Šiuo 
keliu keliauja žmogus ir pa
vieniui, ir būryje kitų keliau
tojų; keliauja jis ir greitai, ir 
pamažu, ir retkarčiais jake
lyje suklydęs visai sustoja. 
Bekeliaudamas žmogus priei
na daugelį kryžkelių, ir kar
tais pasirinkęs kitą tikslą pa
suka jis kitokiu keliu. Ta
čiau kas bebūtų, kur jis beke
liautų, jo kelionė turi prasmę 
tik 'tada, kada žmogus turi 
tikslą. Netekus, arba netu
rint tikslo, žmogaus kelionė 
virsta beprasmis bastinėjimas 
—•klaidžiojimas, ir 
naudos nei pačiam 
nei visai žmonijai.

Kelionės pradžioje 
yra dar nepatyręs, ir jis yra 
vedamas tuo “plačiuoju ke
liu,” kuris vedą į tą “didįjį 
tikslą.” Šių “plačiųjų kelių”

■ ■ J ’ ' t

ti juos į mažėjančią išeivijos 
lietuvių visuomenę. Neužmirš
kime kad kiekybė, ne vien ko
kybė, yra reikalinga atsiekti 
betkokį tikslą, o stimuliavi
mas railiškal “ragu, jam užpa
kalin” maža ką pritrauks. To
dėl, vis dėl to, reikėtų “sudo
minti,” o ne laukti iš kažkur 
atsiradusios kaitos tautos me- I ^1/

sijų.
V. VIRBICKAS.

TIKSLAS, KELIAS, IR TAKELIS

ir “didžiųjų tikslų” yra labai 
daug, tačiau ipaprastai pasi
rinkimo tarp jų daryti nei lei
džiama, nei įmanoma, nėS 
žmogus dar nėra patyręs— 
dar neturi užtektinai žinių pa
sirinkti savo kėlią. Taigi žmo
gus kelionės pradžioje iri ke* 
liauja ten kur jis yra veda* 
mas.

(Tąsa 4 pusi.)

Visiems musų skaitytojams M 
ir bendradarbiams linkime ®!i 
LAMINGŲ NAUJŲ METŲ. 

“Atžalyno” Redakcija.

ATŽALYNAS
TBjVYNfiS Mėnesinis Priedas 

Jaunimui

Redaguoja SLA Jaunuolių 
KomisijosRedakoinS Komisija:

V. Virbickas, J. Maldut.’s,
P. Avižonis, A. ValatkienŽ,

A. Gustus

Atstovai:

Kanados —S. Jokūbaitis
Chicagos ... V. Adamkevi
Bostono ------ R. S)

Dr. M. J. Vinikas, Mgr.
307 W. 80th St, New York 1, N
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Vėliau, kiek patyręs Kelei
vis pradeda ieškoti kitų kelių, 
kurie jam atrodo geriau tin
ka jo tikslui atsiekti, šiuo 
budu, jis ir pradeda pamažu 
nuklysti nuo to pirmojo kelio 
ir vaikščioti savo pasirinktais 
keliais, bei takeliais. Kai ku
rie paklysta takeliais bevaikš
čiodami, kai kurie sugrįžta į 
tą patį “didįjį kelią,” kai ku
rie bekeliaudami vedamoje 
grupėje užmiršta tiksią ir tik 
keliąuja todėl, kad kiti jo gru
pėje keliauja, o kai kurie savo 
pasirinktame takelyje ‘atranda 
daug daugiau , negu ant to

MEDŽIAGOS PASLAPTIS
A. IGNATHS

jo ir reikia atmesti (plg. H. 
Weyl, Philosophy of M'athe- 
matics and Natūrai Science, 
1949). H. Weyl (mirė 1955 
metais kaip ir Einstein’as) 
yra vienas iš objektyviausių 
interpretatorių ir mokslininkų. 
Jį paskaityti kiekvienam ver
ta. Žinoma, skaityti peikia' 
paskutinius jo raštus, ne pir
mutinius (pav. Was ist Ma- 
terie, Berlin, 1924), nes moks
las ir dabar labai sparčiai žen
gia pirmyn. Net Eddington’o 
(1822-1944) “Mind — Stuff” 
(“Mintis-—medžiaga”), kuri 
atrodo labai moderniška, bet 
kaip nepakankamai pagrįsta, 
mistiška, reikia priskirti prie 
nevykusių. Nėra, tiesa, atsiy- 
sakyta nuo, kas tai panašaus 
“mind—stuff,” bet jau aiš
kiau ir ypač atsargiau sten
giamasi nustatyti musų realy
bės pobūdis ir prigimtis, bū
tent tik kaip .psicho-fizinės pakeičia. Atomas yra sudėtas 
prigimties vienybė. Bęt ir ji . & “atomų” ir norint pažinti 
kol kas vis dar ne apčiuopė- medžiagą reikia pažinti Šie gą-

(Tąsa iš nr. 2—Lapkr., 1959)

Senovės mokslininkai, geniau 
sakant išminčiai, kurie apie 
visą sprendė be gilesnio paty
rimo, tai yra, eksperimentų 
ar matematikos, sukurė nie
kuo nepagrįstas, prasimany
tas (“man atrodo,” “aš taip 
manau”) pažiūras ir apie me
džiagą. , Empedokles (430-490 
pr. Kr.) filosofavo, mokė, kad 
tėra keturi pagrindiniai ele-< 
mentai, pradai: žemė, ugnis, 
vanduo ir oras, kurie įvairiai 
kombinuodamiesi sudaro viso
kias medžiagas—musų .apčiuo
piamą daiktyibę. Septyniolik
tojo, aštuonioliktojo amžiaus 
filosofai, kurie nėjo amžiams 
mokslą 
(1564-1641)

Gallieo 
Newton’o 

(1642-1727), kuris tiesiog pa
sakė “hipotezių nekuriu” ke
liu, sukurė vadinamas sub- 
StanciaUnės -medžiagos -teori- 
jas, kurias /kaip naivias, ne- 
mgrlatM (nei matematika,, 
nei eksperimentais) irgi reikė-

nulėmusio
ar

“plačiojo kelio.”
Išpasakoki visas šio klausi

mo galimybes neįmanoma. 
Lengviausia butų keliauti tuo 
“plačiuoju keliu,” sekti vadą, 
ir leisti jam daryti visus 
sprendimus. Takeliais keliauti 
yra sunkiau, tačiau ten gali
ma daugiau atrasti ir patirti.

Kiekvienas laisvas žmogus 
turi teisę pasirinkti ir tikslą, 
ir kelią, ir takelį. .’ . . Tačiau 
niekuomet nemeskime tikslo 
dėl kelio, ir neužmirškime, kad 
ir pats plačiausias kelias yra 
kadaise buvęs takelis.

V. VIRBICKAS.

mesnių įrodų ir nevisuotiniai 
priimta. “Materialistai” ir 
“idealistai” eina beveik lygio-' 
mis, ir abejiems pripažįstama 
pagrindas (reason).

Neabejotinas mokslas apie 
medžiagą yra atomų mokslas, 
todėl ir reikia eiti tuo keliu.

Jau graikų filosofas Demo
kritas (apie 370-460 pr. Kr.) 
teisingai atspėjo atomų me
džiagos prigimtį kurią J. Dal- 
ton’as (1766-1844) išvystė į 
mokslu pagrįstą teoriją, šian
dien mes žinome, kas graikų 
filosofams buvo tik spėlioji
mas: kad medžiaga (materi- ' 
jos, substancijos daiktybė), 
kiek ji yra apčiuopiama ir ma
toma, susideda iš be galo 
daug labai mažų kūnelių, va
dinamų atomais, kuriuos pap
rastom (mechaninėmis ar che
minėmis) priemonėm nėra ga
lima suskaldyti, tik apskaldy
ti. Ši atomo samprata (kon
cepcija) buvo nuo pat pradžių 
viena iš pagrindinių mokslo 
gairių, ir nepaleista iš akių 
iki pat šiandien, kaip mokslo 
faktas, todėl turėjo ir turi 
sprendžiamosios reikšmės 
šiandien dar daugiau kaip 
f. nu ome t (plg. J Jordan, 
Atom und Weltall, 1956, žr. 
pirmąjį skyrių). Ir suradus 
(M. Curie Skladowskai ir jos 
vyrui Piere Curie 1898), kad. 
atomas nėra vientisai pasto
vus žirnelis, kad pagaliau jis 
yra sudarytas iš dar daug, 
daug' mažesnių dalelių, kurios 
tikrai jau yra paskiausios pa
dalos, t. y., elementarines da
lelės (element particles), šiuo 
bendros padėties perdaug nė-

prigimties vienyto®. . Bęt ir ji • jį “atomų” ir noriu 
kol kas vis dar np apčiuopė- medžiagą reikia pažin
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lutiniai atomai, t. y., elemen
tarines jo dalelės.

Kadangi pirminiai atomai— 
cheminiai atomai— yra jau 
palyginti senai pažįstami (iš 
paprastosios chemijos moks
lo), tad eisime tiesiog prie tų 
galutinių atomų, elementari
nių dalelių, kurios vis dar ma
žokai pažįstamos, bet vis dėlto 
jau ir apie jas dėstoma pla
tesniam chemijos vadovėlyje, 
kur turi vietos ir branduolinė
ar spinduolinė chemija (nu- 
clear or radiochemistry), ku
rios reakcijos skaičiuojamos 
pagal garsiąją Einstein’o lygtį 
E—mc2 (kur E—energija, m 
—masės pakitis , (change in 
mass), c—šviesos greitis).

Ar tarp'masės m ir energi
jos E yra tik sąryšis, gimi
nystė ar visiška tapatybė, tai 
gilaus ir plataus gnoseologinio 
(epistomologinio) ginčo prob
lema . Kol mes visko nežino
me, mes nieko nežinome (B. 
Russell), bet tai reikia taikyti 
abejiems, tiek materialistams, 
kurie neigia m ir E tapatybę, 
tiek idealistams, kurie m ir E 
laiko vienu ir tuo pačiu. Ka
dangi masė yra medžiagos 
kiekis kurį kūnas turi, tai tas 
liečia ir medžiagos pažinimą 
—išvadas pagal jos esmę, pri
gimtį, apie ką bus kalbama 
vėliau, sekančioj tąsoj.

Radus, kad atomas nėra 
atomas :(a-temuen, nesuskal- 
domas, neskaidomas) prasidė
jo tikra medžioklė: iš ko gi 
jis susideda

Pirmiausiai rastas elektro
nas, neigiamosios elektros 
atomas, po to protonas, neut
ronas ir kt« Didelį įnašą pa
darė p. Divac’as 1930 metais, 
kai šalia tensorių ir vektorių

įvedė naujos rūšies kiekybes— 
sūkius, verpius (spindrs), Da
bar turime t&s pačias daleles, 
t. y., teigiamas (plūs) ir nei
giamas (minus), dešinės ar 
kairės sukimosi. , Visų svar
biausia (ir tai mus labiausiai 
liečia),) kad atomas, ar jo da
lelės, yra sudaryta kaip voro 
tinklas iš tos pat materijos, 
substancijos ir energijos: visa 
yra sudaryta ir “sulipdyta,” 
“suklijuota” iš to pat ir tuo 
pat. Komplikuoja dalyką dar 
tai, kad visa nėra rimty, o 
painiam judėsy •— dinamikoj.

(Tąsa sekamam nr.)

AKADEMIKŲ STUDIJŲ
DIENOS NEW YORKE

Lapkričio 13-14 d. New 
Yorke įvyko Akademikų 
Skautų Sąjūdžio suruoštos 
studijų dienos. Penktadienio 
vakare, Brooklyno Piliečių 
Klube įvyko susipažinimo va
karas. šeštadienį Festival 
salėse buvo duotos trys pa
skaitos. Aktoriaus Vytalio 
Žukausko ir ypač prof. Vytau
to Marijošiaus paskaitos buvo 
labai įdomios ir sukėlė gyvas
diskusijas.

1 'A

šeštadienio vakare Saievas 
Parkview salėse buvo suruoš
tas meno vakarėlis kuriame 
programą išpildė Skautų Vy- 
čių Oktetas—Aušra Vedėėkai- 
tė, Liudas Bajorinas, Vytau
tas Strolia ir “linksmasis bro
lis” Jurgis Birutis. Vakarė
lyje atsilankė labai daug jau
nimo, kuris buvo suvažiavęs 
iš viso rytinio pakraščio. Aka- 
demikai tollhu tęsė nelietuviš
ką tradiciją—pradėjo laiku.

Sekmadienį Apreiškimo pat 
rapijos patalpose įvyko aka
demikų susirinkimas.

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS

Padėkos Dienos savaitgalį 
(lapkričio 26, 27 ir 28 d.), 
New Yorke, Statler Hilton 
viešbutyje, įvyko Korp! Neo- 
Lithuania suvažiavimas, kuris 
sutraukė didelį skaičių stu
dentų iš įvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių.

Suvažiavimo įvykusiuose po
sėdžiuose buvo apsvarstyta: 
korporacijos įstatų prąjekto 
priėmimas; sumanymas leisti 
korporacijos žurnalą, kuris 
butų -* skirtas akademinių, 
mokslinių ir visuomeninių 
problemų nagrinėjimui; ir 
daugelis kitų klausimų. Įvy
kusiose diskusijose aktyviai 
dalyvavo naujieji korpopantai.

Lapkričio 28 d. įvyko iš
kilmingas posėdis, kurio metu 
į senjorus buvo pakelti šeši 
nariai. Po posėdžio sekė ban
ketas ir šokiai, kur 'buvo su
silaukta apie 3QP žmonių. 
Banketo metu buvo pakviesti 
kalbėti garbės mecenatai J. 
Ginkus ir P. Narvydas.

Meninę banketo dalį atliko 
solistė A. Nasvytytė-Valiu- 
kienė akompanuojant pianis
tui A. Mrozinskui. Šokiams 
grojo žymus R. Butrimo jau
nimo orkestras.*

ženkliukas Dypukam
. Z**' ■ ' . **" ♦

JAV pašto skyrius praneša, 
kad 1960 mėtų balandžio 7 d. 
Washingtone bus išfeist&s spe
cialus 4 centų pašto ženkliu
kas paminėti Wo^Jlefugee 
Year. Kitaip sakmių. visi pa
saulio dypukaL Jfctar paminėti 
bei pagerbti pašto ^ęnkliuku.

——,-----------■įfcį1' . ,
tJr. ipažas kupstas vežimą 

verčia, ■ Į, ■■ ‘ f
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effort was 
yourselves 
least one 
or even a

It mušt have taken 
of your will

•V. V. !
j
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We are astounded dear 
readers. During the short 
four months that this publica- 
tion has been in existance, 
you have already managcd to 
totally amaze us. In you, 
dear readers, We have en- 
countered (some of us for the 
first time in our entire iives) 
a copiplete, perfect and ab- 
solute thing: pure, uttei, un- 
adulterated silence. This is 
truly an amazing feat and, 
needtess to say, you have left 
us totally speechless.

Now don’t be modest dear 
ręaders, we believe dn giving 
cfedit where credit is due; 
you have accomplished this 
all by yourselves, without any 
sort of help from anybody 
whatsoever, and we truly ap- 
preciate how much you have

I ■ 

sacrificed to achieve this most 
amazing goals. We fully re- 
slize what great 
needed to keep 
from writing at 
short letter, note, 
postcard. We cannot help būt 
admire your show of complete 
self-control, which you have 
exhibitęd during the past four 
months
every ounce 
power to keep it up for that 
length of time. What is even 
more amazing, is that not 
even one of you. dissented; 
the silence was unanimous, 
complete and perfect in every 
respect. From Sept. 18th, the 
date of the first publication of 
ATŽALYNAS, till the present 
time we have not received 
one single letter from our 
dear readers. How you ever 
accomplished this monumentai 
feat is beyond our under- 

■Mi|K - V M!

< ?' s<. •: <

winter scene

standing. As a matter of fact, 
it is beyond us altogether. All 
we can say is that you, our 
dear readers, have done it, 
and the credit is all yours.

However, now that you 
have proven the extent of 
will-power and self-control 
you possess, how about writ- 
ing to us. After all ATŽA
LYNAS is meant to be the 
medium for the expression of 
your interests; the voice of 
our youth. It is your right 
and duty to help Uchieve this. 
gdal.

NEW OPPORtUNITY 
FOR YOUTH

For the past seventy five 
years, Lithuanian Alliance of 
America has been the only 
Lithuanian organization in 
America that not only recog- 
nized 'the need of adding 
younger generation to its 
lanks, būt also did something 
about it. We have hundreds 
of Lithuanian organizations in 
this country that agree about 
the need to bring our chil- 
dren into our organizations 
and educate them in becoming 
future leaders of our public 
Ii-f e.

Lithuanian A11 i a n q e of 
America is the only organiza- 
tion that was wilĮįng to do 
something practical about it. 
This year on their seventy 
fifth anniversary they are 
giving a beautiful gift to the 
Lithuanian you’th in America 
by setting aside a fund of 
$75,000.00 to iriake possible 
for every įboy and giri in the
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country to become a member 
organization.

The new youth insurance 
polocies are in effect now and 
this is how they work: chil- 
dren up to 18 years of age 
can be insured for only 25 
cents per month for every 
$1,000.00 of life insurance. 
The insuring member can be 
beneficiary himself up to $2,- 
000.00. This type of insur
ance is not to exoeed $10,000.- 
00 for each inaured.

The next group is from 18 
to 25 years o|f age. The only 
difference here is that the in
sured youth has the right to 
name or change the benęfici- 

> ary and has all the privileges 
of a regular member.

It is the duty of every 
member of Lithuanian AUi- 
ance of America to see that tlie language of ancient In- 
every Lithuanian family in 
the country takes., advantage 
of this wonderful opportunjty 
to add security for their 
families and at the šame 
tlme to introduce their young- 

, sters to the Lithuanian Al- 
llance of America. We can- 
not eocpect our children to be- 
come active members of Lith
uanian public life if we don’t 
introduce them at an early 
age to the biggeat and oldest 
fratercal organization. Let’s 
give ouf youth this wonder- 
fui chance to grow up as 
good Lithuanian Americans 
by lettlng them work side by 
aide with our older members.

- A. VALATKA.

1 In order to better acąuaint 
our English speaking readers 

-with their Lithuanian ances- 
try, we present a few of the 
more noteworthy faĮcts deal- 
ing with the history of the 
Lithuanian nation. Some of 
the more imporiant events 
are listed ibelow in chronolog- Knights of the Sword. One 

of the leaders of this battlealic order.
Approximately 2000 B. C.: 

Lithuanians, the oldest Euro- 
pean aryan nation, appeared 
in Europe. The Lithuanians, 
as almost all the European 
nationalitleSf ibelong to the 
Indo-European family of na- 
tions. The Lithuanian lan
guage is quite different from 
the languages of the sur- 
rounding slavic nations. It is 
closely related to Sanskrit, 

i’k-

THINK

•j

k

a
the

Somewhat later, 
Sailor Vulfstan

the Franka. 
Narse

offices, factories,
indicaite 
Lithuanians used it as 
item foi^ trade with oth'er 
tions.

In the flnSt part of* the
ninth century the Lithuanians 
were mentloned by the patrol 

"If he would have known of Karol the Greak, king of 
myother faults he would not

e

dia. A recent theory is that 
the Lithuanian language is a 
sister of Sanskrit (it was pre- 
viously thought that it had 
descended from Sanskrit).

During the first century 
(A. D.) the Roman historian 
Tacitus first mentions the 
Lithuanians , in his work 
“Germanida.” Long before 
this, however, amber which 
was found mostly along the 
Baltic shore was known as 
f ar as Egypt, which would 

that the ancient 
an

na-

Pusi, t

makos mention of the Aists in 
his memoirs. *

During a peace pact with 
Voluina (1219) the Lithuan
ians were ruled by dukes of 
five separate clans.

In 1236, at the battle of 
Saule (in the vicinity of what 
is pow Šiauliai), the Lithu- 
anians solidly defeated the 

ifH

ij

was Mindaugas, who later be- 
came the Grand Dūke of a 
united Lithuania.

In 1250-1251, Mindaugas 
accepted the Christian faith, 
and in 1253 became the first 
and' only King of Lithuania. 
After his assasination in 1263, 
Lithuania was successively 
ruled by Treniota, Vaišvilkas, 
Švarcas, Traidenis, and Vy
tenis (the first of the Gede- 
minas dynasty). During their 
rule, Lithuania was almost 
constantly at war with the 
Poles, Russians, and Germans.

(To be continued)

i,

Every one of you, at one 
time or another, mušt have 
noticed a neat, simple sign 
with a į neat, word right in 
the middle of the paper: 
THINK. As a mather of fact, 
many of you have seen it just 
about eVerywhere you go:'in 
schools, 
taxis, on trucks. Even in such 
unlikely places as washrooms, 
there it is, in plain black on 
white: THINK.

Yoii look at it, and at first 
glance įt seems agreeable 
enough—it might even be a 
worthwhiie sort of thing, this
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THINK. Yes indeed, this
THINK is really a great idea; HAPPY NEW YEAR.
‘ * ’ The Editors.

PARDONME!

don’t mean to intrude,

tery useful, very appropriate, 
very wholesome, very good 
for the mind and that sort 
of thirig. Lots of people 
could ūse quite a bit of this 
THINK. Very good; brilliant 
idea.

If that is as f ar as you go 
vvith the THINK sign, stop 
rįght hėre and don’t read any 
further. One more step and 
you are on the road of no re* 
turn. However, if you hap
pen to feel adventurous, and 
Can spare a few sleepless 
nights read on.

Now, firėt take the sign 
itselt It’s a very simple one, 
it doesn’t tell you to keep to 
the Įeit, or not to enter, or 
not to ipark exoept on Monday 
through -Friday 8 A. MUto 6 
P. M., ėxcept on Wednesdays 
where . . . etc. All it simply 
telis you is: THINK What 
does it mean? Now don’t 
jump to conclusions, turn it 
over in your mind, reason it 
out, rationalise it you mušt, 
THINK about THINK. 
rjght 
mean. THINK means 
that’s 
what are they trying to tell 
you? What does THINK 
mean (besides think) ? Jf 
THINK ipeans “to reason,’’ 
they woudn’t tell you 
“THINK” THINK it says, 

Think about what,
—never mind, The difference between a
Go ahead, I darė

NK!
... ... ^1"'"

Al- 
now, what does it 
THINK means think, 
simple enough, būt

v l

''ti

X./•

1........... ............ —.......... ........ ..

. To all our readers a VERY “I am better off than- he 
is, for he knows nothing, and 
thinks that he knows. I nei- 
ther know nor think that I 
know.”

I
būt did you happen to know 
that all the other people 
around you are going through 
their entire meaningless lives 

1 using only one tenth of the 
gray stuff that kceps their 
ears from touching. just look 
around and maybe you’ll see 
what I mean. There’s one 
over there Iby the TV sėt; 
pounding his tiny fists on the 
couch and screaming his 
wretchęd lungs out for Lord 
Gorgeous Kindheart to rip off 
Evil Nefarious’s head. There’s 
another one; enjoying kieky

’ Slipaine’s herq Mack Ham- 
merhead. pushing his grand- 
mother off the roofp wheel- 
cair, cat, and all. Ndthing 
likę good clean entertainment 
after a hard day of lobking 
at the office. ' And there’s 
another one, būt never mind 
friend, I ėee you’re conVincedi 
already.’ So here we are sur- 
rounded bytenth-witta. We’re 
tlw only two pe vvith 
working kraitis, <& «Te we?

Oh Well, let’s nof ivorry 
about it, let’s tum on that 
thinking man*# adult w6Btern 
and get some worthwh!fe ed- 
ucation. •

' 'i,.'. > ........ ...

KNOW THE WEATHER
By E. H. SIMS

Does the sun have much to 
do with our weather—other 
than heating the earth and 
bodies of water ?

Yes, it is generaliy agreed 
now, among the exp6rts that 
the sun affects, our weather 
to a remarkable degree. Not 
all of the relationship is un- 
derstood.

Būt it is knowm that the 
metre heating of the earth and 
bodies of water is būt one of“ 
many influences the stm coh- 
trols. The sun is thought to * 
be the key to trends of 
weather on earth, a cycle of 
cold weather, Or warm, which 
may cover' decades or scores 
of years. The ^un has low 
pressure, or storm, areas 
moving around its surfaces 
and these may partially con- 
trol our weather.

Of course,, the sun’s, heat
ing power is , the source of 
clouds, and moiSture—as a re- 
sult of clouds.

m 'n&iiiii.....

Conscience is the thing that 
hurts when evenvthing else 
feels good. ..'C <

Napoleon onee said: “Vic- 
tory belongs to the mo3t per* 
serving.”

l

i 
t

If

i

k

g what 
happened at Waterloo, it can 
be oonduded that somebody 
heard him.

3 prejudice and a convioUon is 
that you can meplain >;con- 
yiCtlon without getting ma '

&
padeda byiihfg^dd Never mar< a w6man-for 

Ąssociate with 
rich women aha fall in love.

'Į'

ožkas, netenka Ir•>
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H fefe?.

» her money. ' t
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoj Pildo
mosios Tarybos Nominacijų Duomenys

.Plieno išdirbvstčs darbininkų streikas, prasidėjęs 
praeitų metų liepos mėnesį, baigtas sausio mėnesio 4 die
nų po ilgų pasitarimų. Pasitarimuose dalyvavo plieno 
išdirbystės darbininkų unijos atstovas, plieno pramonės 
atstovas, Darbo Departamento sekretorius Mitchell ir 
vice prezidentas Richard Nixon, prieita prie susitarimo. 
Pagal sutartį, plieno pramonė pakels darbininkams at
lyginimų už darbų 39 centus į valandų per sekamus du ir 
pusę metų.

Po tokio ilgo streiko darbininkai laimėjo 39 centus 
į valandų. Kai kam gali atrodyti, kad tai didelis laimė
jimas, tačiau kiek darbininkai neteko algomis, streiko 
metu, tai tie 39 centai i valanda yra labai maža dalele. 
Apskaičiuojama, kad ims apie dešimt metų iki darbinin
kai išlygins streiko metu paneštus nuostolius algomis ir 
plituio pramonės paneštus nuostolius. Sakoma, kad šio 
plieno išdirbystės streiko metu darbininkai nustojo 
$250,000,000-vien algomis, o jei priskaityti streikuojan
tiems darbininkams teiktas pašalpas iš valdinių ir ki
tokių fondų, tai nuostoliai pasidaro daug didesni.

Streikas, kaip jau visiems žinoma, buvo sustabdy
tas pagal Taft-Hartley įstatymų ir darbininkai buvo 
priversti grįžti darban ir dirbti per 80 dienų. Jiems be
dirbant, buvo vedamos derybos tarp plieno išdirbystės 
darbininkų unijos atstovų ir plieno pramonės atstovų, 
ir jiems pavyko susitarti. Jeigu nebūt prieita prie sm 
si tarimo, tai unijos vadai buvo numatę sausio 26 dienų 
atnaujinti pertraukta streikų.

Nors dar nepaskelbti sutarties dokumentai, bet 
streiko eliminavimu džiaugiasi ne tik darbininkai, bet su 
jais kartu džiaugiasi jų štSmos, nes daugeliui didesnių 
šeimų, prie šių dieną pragyvenimo reikmenų brangumo, 
streiko metu prisiėjo skurdžiai pagyventi.
Susirinko posėdžiams 86 kongresas

PLIENO IŠDIRBYSTĖS DARBININKŲ 
STREIKAS BAIGTAS

Prasidėjo Jungtinių Amerikos Valstybių kon- 
g r e s o posėdžiai. - Prezidentas kalbėdamas 
kongrese pareiškė, kad 1960 metai bus geriau
si Amerikos istorijoje. - Eisenhoweris vyks Į 
Lotynų ir Šiaurės Amerikos kraštus

Sausio 6 dieną oficialiai ati
darytas Jungtinių Amerikos 
Valstybių 86 kongresas. Kaip 
praeitame 85 kongrese, taip ir 
šiame demokratai turi daugu- 
pną atstovų. Senate demo
kratai turi 65 atstovus, repub- 
likonai — 35, Atstovų Ramuo
se demokratų yra 280, repub- 
likonų — 153.

Sausio 7 dieną prezidentas 
Eisenhoweris kongrese pasakė 
kalbą. Jis savo kalboje pareiš
kė, kad šie 1960 metai bus 
geriausi Amerikos istorijoje, 
prisiminė santykius su Sovie
tų Sąjunga, žemės ūkio reika
lus, biudžeto ir kitus reikalus. 
Paminėdamas santykius su so
vietais prezidentas pabrėžė, 
kad santykiai eis geryn ir rei
kia siekti įtampos panaikini
mo ir atominės jėgos kontro
lės. Jis pastebėjo, kad ta val
stybė, kuri užpultų Ameriką 
ir padarytų jai didelius nuo
stolius, turėtų pati pakelti 
daug didesnius nuos tolius, 
nes s i a n d ie n Amerika tu
ri tokias rakietas, kurios ga
li pasiekti už penkių šimtų 
mylių taikinį. Jis priminė ir ki
tus kariškus ginklus, kaip oro 
pajėgas, didelį skaičių atomu 
varomų povandeninių laivų ir 
kitus ginklus, kurie gali su
naikinti priešą.

Kalbėdamas apie užsienį 
prezidentas priminė, kad už
sieniui pagalba reikalinga ir 
ji turi būti visų amerikiečių 
remiama. Jis taipgi patikrino, 
kad Jungtinės Amerikos Val
stybės prieš jokią valstybę ne
pasuks savo ginkluotas jėgas, 
išskyrus apsiginimo atvejį. Jis 
prisiminė darbininkų ir darb
davių reikalus ir kad bus sten
giamasi išvengti streikų, taip
gi bus stengiamasi mažinti 
ūkio gaminių perteklių paja
mas, stengiamasi išvengti in- 
flacijos, remiama naujų mo
kyklų statytaba ir tt.

Taipgi prezidentas nustebi
no kongresą savo pareiškimu, 
kad biudžetas, kuris bus pa
siūlytas šiems metams bus 
su $4,200,0(X),000 perviršio. 
Tai didžiausias perviršis nuo 
1948 metų, tas davė progą 
politikieriams kalbėt apie grei
tą taksų nuo įeigų sumažini
mą, tačiau šiuo metu taksų 
sumažinimui prezidentas ne
pritaria, jis pareiškė, kad tak
sai bus sumažinti vėliau

Prezidentas vyks į 
Lotynu Ameriką

Neseniai buvo pranešta, kad 
Lotynų ir šiaurės Amerikos 
diplomatai buvo pareiškę pa

Pilną Raportą Paskalbsime Tėvynėje' Vėliau

Praeitais 1959 metais gruodžio mėnesį įvykusių no
minacijų balsus suskaityti Susivienijimo sekretorius 
dr. M. J. Vinikas, pasitaręs su prezidentu Povilu P. 
Dargiu, paskyrė V. Virbickų, B. Spudienę ir A. Valat
kienę. Komisija jai pavestą darbų užbaigė sausio 11 
dienų ir jos pilnas raportas bus paskelbtas Tėvynėje vė
liau. Iš komisijos raporto čia pateikiame Susivienijimo 
narių žiniai tik bendrus balsų skaičius ir asmenų var
dus, gavusius daugiausia balsų įvairioms tarybos 
pareigoms. Balsavimuose dalyvavo 2,167 .nariai, 
giausia balsų gavo sekami asmenys:

narių 
Dau-

Prezidento pareigoms:
P. P. Dargi s................................. 1,829
Virbalis ...................................... 43
Devenienė .................................. 9

Vice prezidento pareigoms:
J. Maceina ................................. 1,368
A. Devenienė ............................. 138
J. Bačiunas ............................... 128
Sidzikauskas ............................. 96

Sekretoriaus pareigoms:
M. J. Vinikas............................... 1,716
P. Dagys ..................................  61
N. (Ingis.................................... 9

Kieno Arkliais Chruščevas Mano 
Laimėti Lengtynes su Amerika?

Iždininko pareigoms:
N . G ugi eilė ................................. 1,637
Čaplikas .................................... 95
Trečiokas .....'......................... 42

Iždo globėjŲ pareigoms:
E. Alikužiutė ............................ r 1,511
S. Brede& ......................................1,347
Arlauskas ..................................  175
Šmulkštys .................................. 96
Kardelis .....................•............... 89
Stundza ...................................... 76
Čaplikas ..................................... 62

Daktaro kvotėjo pareigoms:
Dr. S. Biežis.......................  1,668
D r. Zalatorius ........................... 63
Dr. 1). Pilka............................... 54

geidavimą, kad jeigu Eisenho- 
Gruodžio 9 Pavergtųjų Eu

ropos Valstybių Seime buvo 
svarstomas sovietų pavergto
sios Europos ūkio pajungimas 
Sov. Sąjungos reikalams. Lig 
šiol šiuo atžvilgiu toliausiai 
yra nueita Baltijos valstybėse.

Meris aplankė Azijos, Afrikos 
ir kitus kraštus, tai kodėl jis 
negali aplankyti Lotynų ir 
Šiaurės Amerikos kraštus. Da
bar iš Washingtono praneša
ma, kad vasario mėnesį pre
zidentas Eisenhoweris ruošia
si vykti į Braziliją, Argentiną, 
Čili ir Urugvajų. Drauge su 
prezidentu vyks jo žmona ir 
brolis. Kelionėje mano užtruk
ti apie 10 dienų. Praeitą sa
vaitę pats prezidentas pranešė 
apie kelionės tikslą — paro
dyti susidomėjimą nauju pa
sauliu ir santykių sustiprini
mą su Lotynų ir Šiaurės Ame
rikos kraštais.

Vadinamiems satelitams bent 
iš vardo dar buvo paliktas 
šioks toks ūkinis savarankiš
kumas: sava valiuta, savaran
kiški biudžetai, savo valsty
biniai planai, sava mokesčių 
sistema ir dar kas-nekas. Sa
telitų ūkiniams santykiams su 
Sov. Sąjunga vykdyti veikia 
vadinama Savitarpinės Ūkinės 
Pagalbas Taryba Maskvoje. 
Chruščevui paskelbus ūkines 
lenktynes su JV ir komparti
jos XXI kongresui priėmus 
7-čio planą, ėmė aiškėti, kad 
toms lenktynėms ir tam pla
nui Sov. Sąjunga nori pir
miausia įkinkyti vadinamų sa
telitų ūkį. Pastaruoju metu 
vadinama Savitarpynės Ūki
nės Pagalbos Taryba faktiš
kai tapo vyriausias planavimo 
organas visiems satelitiniams 
kraštams. Ji nustato, kuris 
kraštas ir kuria pirmumo eile 
ką turi gaminti. Ji skirsto ža
liavas. Laiks nuo laiko sate
litinių kraštų spaudoje pasi

girsta balsai, kad per keletą 
metų visų socialistinių Kraštų 
valiuta bus viena, būtent, rub
lis. Valiutos ir kainų sistemos 
suvienodinimas atskirų sateli
tinių kraštų ūkio bet kurį sa
varankiškumą galutinai palai
dotų.

Ryšium su tomis Sov. Są
jungos pastangomis pavergtų
jų seimas priėmė dokumentuo
tą raportą ir protesto deklara
ciją. Svarstymuose Lietuvos 
delegacijos vardu pasisakė 
J. Audėnas, pavaizduodamas, 
kaip Sov. Sąjunga yra pajun
gusi savo interesams okup. 
Lietuvos ūkį ir kuri yra ūki
nė prasmė Maskvos dabar 
skelbiamo vadinamo perėjimo 
iš socialistinio į komunistinį 
ūkį. Pirmiausia tai reikš ga
lutinį likvidavimą vietos gy
ventojų ryšių su žeme, kurie 
lig šiol kad ir tik labai skur
džiu kolchozininko daržo pavi
dalu vistiek buv. ūkininkui 
yra didelė atrama ir ekonomi
niu ir tautiniu atžvilgiu.

Šaukiasi JT Prieš Sovietinę 
Darbo Baudžiavą

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas gruodžio 9 priėmė ra
portą ir atsišaukimą į Jung
tines Tautas ir Tarptautinę 
Darbo Organizaciją dėl darbo 
sąlygų ir darbininkų padėties 
sovietų pavergtuose kraštuo
se. Darbo sąlygas ir darbinin
kų padėtį sovietinėje sistemo
je nustato keli veiksniai, svar
biausi tarp jų yra: 1) valdžios 
užkarta darbo drausmė, 2) 
prievartinis darbininko pririšiu 
mas prie darbo, 3) nebuvimas 
teisės laisvai pasirinkti darbą, 
4) profesinių sąjungų paverti
mas valdžios įnagiu darbinin
kams engti, 5) nuolatinis pri
valomų darbo normų didini
mas, 6) akordinis (piece- 
work) darbas ir vadinamas 
sočia listinis lenktyniavimas. 
Visa tai turėdamas gaivoje, 
P JT Seimas šaukiasi Jungti
nių Tautų, kad imtųsi tirti so
vietinio darbo sąlygas paverg
tuose kraštuose’ir numatytų 
priemones darbo ir darbininkų 
organizavimosi laisvai atsta
tyti ir tarptautinių darbo su
tarčių vykdymui paskatinti 
(Okup. Lietuvoje esančias 
darbo sąlygas ir darbininkų 
padėtį pavaizdavo Lietuvos 
delegacijos narys dr. Nemic- 
kas). Gruodžio 10 Pavergtų
jų Seimas paminėjo Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
vienuoliktąsias metines, pri
imdamas rezoliuciją Jungti
nėms Tautoms dėl žmogaus 
teisių paneigimo sovietų pa
vergtuose kraštuose.

Italijos prezidentas 
atidėjo kelionę

Iš Romos pranešama, kad 
Italijos prezidentas Gronchi 
praeitos savaitės ketvirtadienį 
buvo manęs išvykti į Maskvą, 
bet netikėtai sunkiai susirgo, 
tad kelionė atidėta. Preziden
tas yra 72 metų amžiaus. Jis 
buvo sunegalėjęs kiek anks
čiau ir ruošėsi vykimui nusta
tytu laiku, bet sveikatai pa
blogėjus, priverstas buvo susi
laikyti nuo vykimo.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje veikėjai džiaugsiąs nau
jais laimėjimais ir žada pasiekti panašių pasekmių prirašant 
naujus narius į reguliares apdraudas, o ypatingai panaudojant 
Naują Planą Klubams ir Draugijoms, suteikiant jų nariams 
draugybos narių (Sočiai Member) pagrindu apdraudas ir pa
šalpą.

Naujus narius į vaikų ir jaunuolių Deimantinio Jubiliejaus 
garbei paskelbtas palengvintų sąlygų apdraudas praeitą gruo
džio mėnesį atsiuntė dauguma kuopų, net ir tos kuopos, kurios 
paskutiniais metais buvo kiek atsilikusios dabar siunčia naujų 
narių sąrašus.

GRUODŽIO MENESĮ NAUJŲ NARIŲ GAUTA 
APIE 600

Per tą laiką greta reguliarių narių, kurių prirašymų oiga- 
nizatoriai atlieka Pažangos Vajaus eigoje, yra žymi dalis vaikų 
ir jaunuolių. Kadangi gruodžio mėnesį prirašyti nauji nariai 
kuopose paprastai priimami sausio mėnesį, tai naujos aplika
cijos kasdien dar plaukia, jos bus priimamos iki šio mėnesio 
pabaigos ir bus priskaitomos prie praeito gruodžio mėnesio.

PILDOMOJI TARYBA ARTIMIAUSIAME SUVAŽIAVIME 
SVARSTYS GALIMUMUS ŠĮ VAJŲ PAKARTOTI

Kadangi paskelbtas specialus deimantinis vaikų ir jaunuo
lių vajus sutiktas su entuziazmu ir kadangi daug kuopų ir at
skirų veikėjų prašė surasti galimybę šį vajų pakartoti, todėl 
SLA Pildomoji Taryba savo artimiausiame suvažiavime pra
šoma surasti priemones, kad šis vajus butų pakartotas. Nes 
kitaip jausis nuskriausti kai kurie SLA veikėjai ir kuopos, 
kurios dar nespėjo pasinaudoti Susivienijimo dovana Amerikos 
lietuviams—negirdėtai lengvomis sąlygomis apdrausti savo 
vaikus ir jaunuolius.

NAUJO LAIMĖJIMO DIDELE REIKŠME

Jau daugelį metų SLA veikėjai vis rūpindavosi, kaip pri
traukti jaunimą į Susivienijimą. . Dabar iš karto turim didelį 
būrį jaunosios kartos. Su tuo laimėjimu mes šviesiau žiūrim 
į savo organizacijos ateitį. Ateina laikas, kai galėsim atgaivinti 
senas tradicijas ir SLA Seimo apimtyje taip pat sudaryki jauni
mo Seimą, kur pasireikš jaunimo iniciatyva, kur įsigalės nauja 
kūrybinė dvasia.

Juk tėvai savo vaikus dabar įrašė pilnai sąmoningai, nu
jausdami SLA milžinišką reikšmę Amerikos lietuvių tautiniame 
darbe. Vaikai ir jaunuoliai į SLA atėjo ne laikinai, ne tam, 
kad kiek metų pabuvus, pasišalinti iš lietuviško pasaulio, jie ne 
egoistinių naudų čia ieško, jie atėjo paveldėti seną garbingą 
lietuvių organizaciją, kuriai dirbo jau kelios kartos lietuvių 
patriotų.

SVARBUSIS DARBAS TIK PRADĖTAS, 
AKTUALUS UŽDAVINIAI YRA ŠIE:

Nepamirškim senelių ir tokių lietuvių, kurie dėl kokių 
nors priežasčių negali gauti reguliarę apdraudą. Jiems yra 
taikomas Naujas Deimantinis Draugybos Narių (Sočiai Mem
ber) Planas. Didžioji Susivienijimo šeima savo tarpe priglaus- 
dama tūkstančius draugybos narių, padarys skaidresnį jų gy
venimą, suteiks jiems brolišką pagalbą jų dienose. Ką duoda 
Naujas Planas Draugybos Nariams buvo paskelbta oficialiu 
SLA Sekretoriaus pranešimu—skaitykit “Tėvynės” praeitų 
metų 44 ir 45 numeriuose, o visos draugybos narių teisės išdės
tytos Taisyklėse, kurios paskelbtos “Tėvynės” 51 nr. ir taip 
pat išsiuntinėtos visoms kuopoms, visiems veikėjams ir visiems 
nariams. Draugybos nariais gali būti atskiri asmenys ir klubai 
bei draugijos, kurios SLA padedant savo nariams duoda drau
gybos narių teises: (a) narys dalyvauja SLA kuopos veikime, 
(b) jis gali gauti akcidentalę apdraudą (už $2.00 metams 
$1,000.00 akcidentalės apdraudos), (c) ligoje pašalpą ir (d) 
teisę apdrausti savo vaikus Susivienijime.

Šis darbas garbingas ir nepaprastai aktualus. Vykdy
tom jį!

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Nauji doku m e n t ai apie 

Vaižgantą, Maironį? Valsty
biniame Kauno miesto archy
ve, kaip praneša Vilniaus ra
dijas, saugomi neseniai sura
sti nauji dokumentai apie Tu
mą-Vaižgantą, Maironį ir ki
tus rašytojus.

----- o------
Daugiausia komjaunuoliai... 

Iš Vilniaus radijo pranešimo 
matyti, kad naujai steigiamo
se “Liaudies draugovėse vie

šajai tvarkai saugoti” dau

giausia priimama komjaunuo
lių. Kai kur komjaunuoliai su
daro* net 80% visų “draugo
vės” narių.

----- o------

“Liaudies kultūros universi
tetų” Lietuvoje dabar esą apie 
30. Atidaromi vis nauji. Jų 
uždavinys auklėti liaudį ko
munistinėje dvasioje. Iki me
tų pabaigos numatoma tokių 
įstaigų atidaryti dar apie 60. 
Šiaulių liaudies universitetą 
lanką apie 700 darbo žmonių. 
Tiems “universitetams” ruo
šiama ir speciali literatūra. Ją 
paruošia Politinių ir moksli
nių žinių skleidimo draugija.
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PASIŽVALGIUS

Susitarta dėl viršūnių 
konferencijos laiko

Musų krašto prezidentui Ei- 
senhovveriui viešint Paryžiuje 
ir pasikalbėjus su Prancūzijos 
prezidentu Charles de Gaulle, 
buvo susitarta viršūnių konfe
renciją turėti Paryžiuje balan
džio 27 dieną, tačiau parink
tas laikas ir diena nebuvo pa
togi Sovietų Sąjungos minis- 
teriui pirmininkui N. Chrušče- 
vui. Dabar pranešama, kad 
po vedamų pasitarimų prieita 
prie susitarimo, kad konferen
cija prasidėtų gegužės mėn. 
36 dieną Paryžiuje.

Konferencijos diėnotv a r k ė 
dar nežinoma, bet galima 
spręsti, kad svarbiausias die
notvarkės punktas bus Vokie
tijos apvienijimas, nusiginkla
vimas, Berlyno klausimas ir 
santykių gerinimas tarp di
džiųjų valstybių. Pirm viršū
nių konferencijos dar įvyks 
keli pasitarimai valstybių va
dų Paryžiuje, Londone ir Wa- 
shingtone, aptarti kaip tinka
miau butų galima prisiruošti 
prie viršūnių konferenc'jos.

----------- xox-----------
Daug kandidatų 
prezidento vietai

Šiais metais bus renkamas 
musų krašto prezidentas seka- 
m i e m s keturiems metams. 
Kandidatus tai garbingai vie
tai parenka partijų konvenci
jos, todėl artėjant konvenci
joms, jau keli asmens paskel
bė savo kandidatūras prezi
dento vietai.
Republikonų partijos iki šiol 

buvo minimi du kandidatai, da
bartinis vice prezidentas Ri- 
chard Nixon ir New Yorko 
valstijos gubernatorius Roc- 
kefeller, bet pastarajam atsi
sakius kandidatuoti, pasiliko 
vienas Nixon. Bet tai ne vis
kas, iki konvencijai dar gali 
atsirasti keliolika kandidatų.

Demokratų partijos iki šiol 
irgi yra du asmens paskelbę 
kandidatais, Minnesotos se
natorius Hubert H. Humphrey 
ir Massachusetts senatorius 
John F. Kennedy. Bet tai tik 
asmeniški norai būti kandida
tais prezidento vietai. Gali at
sitikti taip, kad nei republi
konų, nei demokratų partijų 
konvencijose jie nebus nomi
nuoti, tas priklausys kiek ku
ris pasiskelbęs kandidatu tu
rės pritarėjų konvencijose. 
Praeityje buvo tokių atsitiki
mų, kad konvencijose kanda- 
tais buvo parinkti tokie as
mens, kurių vardai visai ne- 
buvo minimi pirm konvencijų, 
taip gali atsitikti ir šiais me
tais.

Daug yra norinčių patekti į 
Baltuosius Rumus, bet į tą 
vietą pateks tik vienas asmuo, 
republikonų ar demokratų 
konvencijose parinktas žmo
gus, kuriam šalies piliečiai 
lapkričio mėnesį slaptu baisa-1

SLA Reikalai ir Veikla
St. Catharines, 

Canada

SLA 278 Kuopos Sukaktis

SLA Antrosios Apskrities Kuopų Atstovų Me
tinio Suvažiavimo Protokolas

Suvažiavimas Įvyko 1959 Metais Lapkričio Mėn. 22 Dieną, 
2 Valandą jto Pietų, Lietuviui Piliečių Klube, 41 Berkeley Street, 

IAVVRKNCE, MASS.

pa- 
Su-

Ged- 
metų 
kuris

Suvažiavimą atidarė SLA 
41 kuopos pirmininkas John 
Savulionis. Jis pasveikinęs de
legatus, suvažiavimo vedimą 
perdavė apskrities valdybos 
pirmininkui Juozui Arlauskui.

I. Suvažiavimo atidarymas
J. Arlauskas, atidaręs suva

žiavimą, patiekė suvažiavimui 
dienotvarkę ir paprašė, kad 
šiam susirinkimui vesti jo 
dėjėju butų J. Savulionis. 
sirinkimas tam pritarė,
II. Komisijų skyrimas

Mandatų komisija: V. Met
rikas, J. Keslerienė ir K. Ba
čanskas.

Rezoliucijų komisija: Ant. 
Skužinskas, Pr. Kesleiis ir 
Birutė Bačanskas.

Mandatus tvarkant, buvo 
pakviesti šie asmens pakalbė
ti: J. Tumavičienė, J. Pupka, 
Tamulionis, A. Skudžinskas ir 
Vyt. Kapeckas.

III. Pranešimai
Mandatų komisijos vardu 

Jadvyka Keslerienė pranešė, 
kad iš šių 8 kuopų: 41, 53, 57, 
173, 308, 328 ir 362 dalyvau
ja 23 delegatai ir 6 vaidybos 
nariai, viso 29 asmens.

Po to sekretorius J. 
mintas perskaitė praeitų 
suvažiavimo protokolą, 
suvažiavimo vienbalsiai be pa
keitimų priimtas.

Valdybos pirmininkas J. Ar
lauskas padarė pranešimą apie 
metinę Tarybos veiklą, pra
nešdamas, kad Taryba dėjo 
pastangas, kad apskrityje bu
tų išvystyta veikla, buvo iš- 
siuntinėjusi visom kuopom ra
štą, kad jos surengtų didesnio 
masto parengimus-susir i n k i- 
mus ir pakviestų iš apskrities 
valdybos atstovą, bet nė vie
na kuopa to nepadarė.

Sekretorius J. Gadmintas, 
darydamas pranešimą pažy
mėjo, kad Apskrities Taryba, 
norėdama daugiau išvystyti 
kultūrinę veikslą apskrityje, 
buvo atkreipusi dėmesį į or
ganizuotą jaunimą skautus, 
sportininkus ir kitus. Su skau
tais buvo artimai bendradar
biaujama ir tikimės, kad atei
tyje jie ateis į Susivienijimą.

Iždininkas J. Dvareckas pra
nešė apie kasos stovį, kad ap
skrities kasoje buvo pajamų 
$508.49, išlaidų buvo $165, ka
soje šiuo metu yra $343.49. 
Laike metų buvo numatyta 
parengti du piknikai, vieną 
Worcester ir vieną Bostone. 
Worcesteryje dėl piknikų su
varžymų negalėjo įvykti. Bu
vo tik vienas piknikas Brock- 
tone Romuvos parke, kuris 
davė pelno $55.18. Visų valdy
bos narių pranešimai vienbal
siai suvažiavimo priimti.

Dr. D. Pilka kalbėjo dėl li
gonių sirgimo blankų, pareikš
damas, kad blankai neatitin
ka dabartiniam laikui, reikia 
iš 3 padaryti tik vieną. Tam 
suvažiavimas pritarė.

Vyt. Kapeckas pasiūlė pa
geidavimą, kad reikia prašyti 
Laisvės Varpo radijo vado
vybę, kad leistų kiekvienai 
kuopai per Laisvės Varpo ra
diją kalbėti apie Susivieniji
mą ir jį garsinti.

Suvažiavimas vienbalsiai nu
tarė, kaip iki 
toliau vieną kartą 
apmokėti už garsinimą $7.50 
iš apskrities kasos, apskrityje 
esančias kuopas paraginti, kad 

šiol, taip ir 
mėnesyje

vimu pareikš pasitikėjimą, tas 
per sekamus keturius metus 
š e i m y ninkaus Baltuose Rū
muose.

jos remtų Laisvės Varpo ra
dijo programą.

Kad palengvinti sekretoriui 
raštinės darbą, nutarta iš ap
skrities lėšų nupirkti šefero- 
grafą.
IV. Rezoliucijos

Pasiūlytos ir priimtos pen
kios rezoliucijos:

1. Apskrities Tarybos reika
lu;

2. Pildomosios Tarybos 
kalu

rei-

3. SLA organo Tėvynės 
kalu;

4. Susivienijimo kuopų 
kalu;

5. Laisvės Varpo radijo 
kalu.

rei-

rei-

rei-

sekretorium, Jonas 
— iždininku, J. 

Skudzins-

V. Valdybos rinkimai
1960 metams vienbalsiai iš

rinkta sekanti Apskrities Ta
ryba: Juozas Arlauskas — 
pirmininku, L. Paulauskas — 
vice pirmininku, Juozas Ged
mintas —- 
Dvareckas
Keslerienė ir Ant. 
kas — iždo globėjai. Organi
zatoriais: J. Tumavičienė, Bi
rutė Bačanskas ir J. Vaičai
tis.

Parengimų komisijos: Bos
tone — J. Jurėnas, Birutė Ba
čanskas ir A. Andriulionis. 
Worcesteryje — J. Dvarac- 
kas, A. Kriaučialis ir V. Met
rikas.

Apskrities Tarybos suvažia
vimą šaukti vietą ir laiką pa
rinkti palikta valdybos nuo
žiūrai.

Valdybos pirmininkas Juo
zas Arlauskas suvažiavimą už
darė 4:30 valandą po pietų, 
kviesdamas visus dalyvauti 
SLA 41 kuopos surengtoje va
karienėje.

Pirmininkas
Joseph Arlauskas,

Sekretorius
J. Gedmintas.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopos Narių Susi
rinkimas ir Klaipėdos Atvada

vimo Sukakties Minėjimas

Š. m. gruodžio 12 d. Har- 
ding hotelio patalpose, daly
vaujant iš Toronto SLA atsto
vui J. Strazdui, įvyko kuopos 
narių susirinkimas, kuriame 
p. J. S. davė keletą paaiškini
mų iš SLA veiklos ir organi
zacinių neaiškumų, ypatingai 
ilgai aiškintasi dėl investuoti- 
nų į Kanadą pinigų. Pasirodo, 
kad dėl neskaitlingo dar Ka
nadoje skaičiaus narių kol kas 
šis klausimas yra atidėtinas 
tolimesniam laikui. Susirinki
me buvo įteikti naujam nariui 
Aleksui Liaksui dokumentai ir 
pravesti kandidatų į Pildomą
ją Tarybą rinkimai. Be to, pa
aiškėjo, kad kaip praėjusiais 
metais, taip ir šiais metais 
kuopa rengia Klaipėdos atva
davimo sukakties minėjimą, 
kuris įvyks 1960 m. sausio 28 
dieną, šeštadienį, ukrainiečių 
salėje, 177 Niagara St., St. 
Catharines, Ont.

Programoje numatoma iš 
Toronto Tomašausko paskai
ta, koncertas ir šokiai. Pra
džia 7 valandą vakare. Tiki
masi, kad šiam kultūriniam 
darbui kuopa sulauks visos 
musų visuomenės nuolankaus 
pritarimo. Atsilankys visi kuo 
skaitlingiau. Narys.

SLA 278 kuopos 1960 me
tais sausio 23 dieną švenčia 
5-kių metų sukaktį. Minėjimas 
įvyks Ukrainiečių salėje, 175 
Niagara Street, St. Catharines 
Ont. Tą pačią dieną bus pa
minėta ir Klaipėdos krašto 
atvadavimo 36 metų sukaktis. 
Minėjimas yra ruošiamas su 
šventei pritaikintomis paskai
tomis ir programą. Meninę da
lį išpildys operoš solistas A. 
Paulionis, V. Paulionienė ir 
jaunieji menininkai. Minėji
mas bus nenubodus,. paskaitos 
dėl laiko stokos bus terminuo
tos, ir svečiai iš Toronto, Ha
miltono turės progos linksmai 
praleisti laiką.

SLA vardu kalbės svečias iš 
Toronto J. Strazdas, SLA 236 
kuopos pirmininkas. Klaipėdos 
krašto vardu kalbės iš Toron
to Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos atstovas.

SLA 278 kuopa iš St. Ca
tharines visuomet dalyvauja 
organizuotai Toronte, ŠIA 
236 kuopos šventėse, tai ir 
St. Cathariniečiai lauks toron
tiškių skaitlingai dalyvauti. 
Taip pat kviečia SLA 72 kuo
pą iš Hamiltono. Kviečiame 
Hamiltono Lietuvių Namų or
ganizatorius, veikėjus į šven
tę, nes ŠIA nariai yra nutarę 
pirkti Lietuvių Namų šėrų. 
Kviečiame visus Niagaros pu- 
sasalio lietutuvius sausio 23 
dieną 7 valandą į St. Catha- 
rinę, linksmai praleisti laiką, 
grojant gerai muzikai ir pa
sistiprinti prie veikiančio bu
feto, su minkštais ir kietais 
gėrimais. > ' Valdyba.

South Boston, Mass.

Mirė Kazys Vileišis, 
SLA 43 Kuopos Narys

1960 metų sausio 1 dieną, 
4:20 valandą po pietų savo 
namuose, 27 Munrue Terce 
Str., Dorchester, mirė Kazys 
Vileišis. Velionis buvo gimęs 
1881 metais spalio 3 dieną 
Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 
1897 metais jaunas būdamas, 
vos tik 16 metų. Gyvendamas 
Amerikoje ėjo tiesiu keliu ir 
jungėsi bendrai su visais ge
rais lietuviais, kad galėtų pa
dėti savo tėvų kraštui Lietu
vai.

Jis priklausė šiom organiza
cijom: Lietuvių Piliečių Drau
gijai, Sandaros 7 kuopai, S- 
L. A., Gabijos chorui, Balfui, 
Laisvės Varpui, TMD 81 kuo
pos iždininku buvo iki pat 
mirties.

Nubudime liko sesuo Morta 
Bratienė, seserėtė Anelė su 
vyru Juozu Januškevičium. 
Ne tik giminės jo netekę liūdi, 
bet ir draugai ir bendradar
biai. Nelaboji mirtis išplėšė 
geros širdies lietuvį iš gyvųjų 
tarpo. Jis niekam neatsisakė 
ištiesti pagalbos ranką 
vo artimam broliui 
vargstančiam šaltajame Sibire 
ar kitur.

sa- 
lietuviui

Kazys Vileišis mirė, bet jo 
darbai ir aukos liko gyvi mu
sų širdies gilumoje ilgam pri
siminimui, nes velionis Kazys 
Vileišis gyveno tikra lietuviš
ka širdimi. Jam viskas buvo 
miela, kas buvo tik buvo da-, 
romą lietuvių tautos labui, tad 
paskutinį žodį tariu — sudiev 
mielas Kazy Vileiši, tebūnie 
lengva Tau šio -krašto žemelė.

Tavo numylėtas bendradar
bis

A. Andriulionis,
TM1D 81 kuopos vice 
pirm. |r Balfo pirm.

J
. t I

Pagerbtas Jonas Pečiulis, Žymus Veikėjas

Jonas M. Pečiulis jaunystėje.
Dabar jam 70 metų, gyvena 
Norwood Mass. Stropus SLA 
organizacijos ugdytojas ir lie

tuvybės palaikytojas.

Gruodžio 13 d., Norwoodo 
Lietuvių svetainės patalpose 
buvo suruoštos pagerbtuvės 
Jonui M. Pečiuliui jo 70 metų 
gimtadienio ir 50 metų Ame
rikoje lietuviškos veiklos pro
ga. Čia jis buvo pasveikintas 
vietinių organizacijų atstovų 
ir paskirų asmenų. Palinkėta 
jam geros sveikatos, pajėgti 
dar ilgai veikti jam mieloje 
lietuviškoje veikloje. Raštu 
sveikino SLA C. Komiteto se
kretorius M. J. Vinikas ir A. 
L. T. C. Kamiteto vardu dr. 
Pijus Grigaitis.

J. M. Pečiulis yra kilęs iš 
Suvalkų apskričio, Virgalų 
kaimo. Lietuvoje jo tėvas jį 
namuose pramokė lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Į Ameriką 
atvyko 1909 metais ir apsigy
veno Bostone. Čia jis rado 
daug lietuvių jaunimo. Daug 
jų laisvalaikius praleisdavo 
nenaudingai. Kultūrinių drau
gijų buvo nedaug, daugiau bu
vo įvairių ipašalpinių. Jis įsto
jo į šv. Kazimiero pašalpinę 
draugiją, kuri tuojau pirko 
lietuvių veiklai namą, kuriame 
dauguma lietuviškų organiza
cijų spietėsi su savo veikla. 
Tas namas ir dabar tebėra 
Broadway gatvėj >įr priklauso 
Amcr. Liet. Pil. D-jai. Įsigy- 
jus savo namą lietuvių judė
jimas pagyvėjo. Tuojau čia į- 
sikurė Jaunų Vyrų Jaunimo 
Ratelis, kuriame J. Pečiulis 
aktyviai pradėjo reikštis. Jau
nimo ratelis dirbo kulturinį ir 
švietimo darbą. Jis įsteigė su
augusiems kursus, kuriuose 
buvo dėstoma lietuvių kalba, 
aritmetika, Lietuvos istorija ir 
geografija. Jonas Pačiuhs sa
vamokslis pats nedaug mokė
damas taisyklingos lietuvių 
kalbos, mokė čia beraščius 
skaityti ir rašyti. Tas rodo 
kokia stoka buvo apsišvietu
sių žmonių. Svarbiausia čia 
profesijonalas mokytojas bu
vo, mokytojas iš Lietuvos dr. 
Jonas Jonikaitis. Vėliau ir 
daugiau atsirado. Iš minėto 
jaunimo ratelio išaugo Gabi
jos Meno Samburys su muzi
kos, choro ir scenos vaidinimo 
mėgėjų daliniais. Sambūriui 
vadovavo M. Petrauskas. Šia
me sambūryje energingas J. 
P. reiškėsi visu uolumu važi
nėdamas po lietuvių kolonijas 
su scenos veikalų pastatymais 
ir daina. Tuo pačiu laiku vie
nas organizacijų sąryšys suor- 
ganizavio lietuvių vaikams 
Simano Daukanto vardu mo
kyklą, kurią lankė apie 200 
lietuvių vaikų. Nors Jonas 
dar nevedęs buvo, bet mokyk
la domėjosi ir tų organizacijų 
sąryšio sekretoriumi t, buvo. 
Vėliau 1918 m. kitas panašus 
sąryšis suorganizavo “Lietu
vių Kareivių Globos Komite
tą” ir čia Jonas sekretoriauja 
ir atstovauja S. L. šv. Kazi
miero d-ją. Taip jis su Bosto
no jaunimu ir įvairomis orga
nizacijomis nenuilstamai dar
bavosi iki 1921 m. draug lan
kydamas anglų kalbos ir ama
tų technikos vakarinę mokyk
lą. Jonas tiksliai laikėsi įsi
pareigojimų, didžiai buvo klu
snus, paslaugus ir smerkė 
tuos kurie to nebojo, anot-p. 
J. Tumavičienės, tarp kitų

jam pasakytų gražių žodžių: 
“jis nelipo laiptais rankas į 
kišenes susikišęs”. 1917 me
tais vedė Antaniną Lenčiaus- 
kaitę, kuri jam visur ir visa
da buvo miela talkininkė lie
tuviškame veikime ir kasdieni
niam darbe.

Apsigyveno Norwoode
1921 m. persikėlė gyventi į 

Norvvoodą ir gyvena iki šiol, 
kur tęsia lietuvišką darbą 
tokiu pat uolumu, dažniau
sia priklausančiose draugijo
se pirmininkaudamas ar sek- 
letoriaudamas. Paskutiniu lai
ku jis vis labiau nusiskundžia, 
kad rašyti sunku, nebeklauso 
ranka, bet vistik dar gyvai 
reiškiasi Norwoodo Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikloje ir 
vietiniam skyriuje pirminin
kauja, Amer. Liet. Piliečių 
B-vėj sekretoriauja, 30 metų 
būdamas ŠIA vietinės kuopos 
nariu ir ilgamečiu pirminin
ku, bei sekretorium dar vis 
giliai dominasi organizacijos 
augimu ir visur jis yra, kur 
lietuviškas reikalas šaukiasi.

Per pagerbtuves buvo pa
klaustas, kodėl jis pasirinko 
sandariečių pasaulėžiūrą ir kas 
jo lietuviškoje veikloje bu
vo įspūdingiausia, svarbiau
sia? Jis trumpai išsireiškė 
šiaip:

— Kai aš atvykau į Ameri
ką čia radau dvi didžiules sro
ves: Krikščionių demokratų ir 
socialistų. Abi srovės per su
sirinkimus ir spaudą tarpusa
vy kirtosi, kaip kirvis į akme
nį. Reikėjo ieškoti vidurio, 
kad sušvelninus, kad kokiu 
nors budu radus vidurio ke
lią, lyg tarp kalnų tekantį 
upelį, kuris trauktų visus į 
vienybę, susipratimą. Man gy
venant Bostone buvo įsteigta 
vidurinė srovė “Sandara” ir 
i ją įstojau. Mano manymu ji 
atliko didelį darbą. Dabar gal 
ir nebetaip aktuali, kai ir ki
ti sušvelnėjo, bet tada, taipv 
Sandariečiai įsteigė savo laik
raštį “Ateitis”, kurioje ir aš 
bendradarbiavau, vėliau “Atei
tis” pasivadino “Sandara”. 
Mano veiklos laikotarpy, man 
atrodo, visi lietuviški darbai 
vienodai svarbus buvo ir dir
bom kas einamu laiku atrodė 
reikilingiau, svarbiau, tai dar
bas darbą varė: lietuvių spie
timas, Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo rėmimas, 
Lietuvių Dienų organizavimas, 
savišalpos reikalai, Dariau-Gi- 
rėno žygis į Tėvynę, tai buvo 
musų darbo gairės ir rams-
v • •ciai.

Antanina ir Jonas Pečiuliai 
be kasdieninės duonos reikalų 
visur sklandžiai abu viens ki
tą paremdami savo laisvalaikį 
naudojo lietuviškai veiklai. 
Dėl kasdieninės duonos reika
lų Jonas dirbo Bird ir Son 
Ine. nuo pat į Norwoodą at
vykimo dienos, kaip mechani
kas mašinų remonto dirbtuvė
se, iš kur pasiliuosavo į pen
siją. Turtų nesusikrovė. Vi
suomet buvo duosnus lietuvių 
ir Lietuvos reikalams ir ne
kartą yra nusiskundęs’:. “ar 
bepajėgsiu be darbo išlaikyti 
savo reikalams automobilį ir 
vienos įseimos namuką ?’r Nu
siskundimas jo yra nuoširdus. 
Antanina Pačiulienė visuomet 
būdavo linksma, draugysčių 
mėgėja ir paklusni visiems 
talkininkė. Paskutiniu laiku 
jos sveikata sušlubavo ir šia
me parengime negalėjo daly
vauti. Labai jos pasigesta ir 
apgailestauta. Palinkėta jai 
greitai pasveikti ir grįžtu į 
bendradarbiavimą.

Norvvoodo ALT skyrius šio 
jubiliejaus proga Jonui Pečiu
liui, kaip skyriaus pirminin
kui, įteikė dailiai vietino me
no mėgėjo pagamintą rankų 
medžio drožinį — Lietuvos 
Vytį su įmontuotu laikrodžių; 
Ši dovanėlė jam primins padė
ką už atliktą ir dirbamą lie
tuvybei darbą.

Antanina ir Jonas Pečiuliai 
gražiai išaugino sūnų Algir-’

dą, kuris dabar darbuojasi 
vienoje Amerikos komponijoj 
Arabijoj technikiniam perso
nale ir dvi dukras Albiną ir 
Lillian. Visi vaikai yra jau ve
dę ir turi sukurę savas šei
mas.

Linksmų ir gražių dar die
nelių Jums abiem!

K. Šimėnas.

Cleveland, Ohio

SLA 136 KUOPOS 
sekantis susirinkimas įvyks 
.1960 metais sausio mėn. 24 
dieną, 11:30 vai. ryte, 1265 
East 83 Street, pas p. V. Ba
las. 136 kuopos valdyba pra
šo narius nepamiršti susirin
kime dalyvauti.

SLA 136 Kuopos Valdyba.

Pittston, Pa.

Mirė Antanas Valatka, 
SLA 7 Kuopos Narys

1959 metais gruodžio mėn. 
20 dieną, sekmadienio ryte 
staiga mirė nuo širdies ligos 
Antanas Valatka, sulaukęs tik 
53 metus amžiaus. Antanas 
Valatka buvo gimęs, augęs 
Pittstone ir visą amžių čia gy
veno. Jis apsivedė 1940 metais 
su Ona Andrevvscavage. Jis 
dirbo anglių kasyklose iki 
1955 metų spalio mėn. 12 die
nai, kai buvo sunkiai sužeis
tas.

Velionis Ąntanas Valatka 
buvo ramaus budo žmogus, 
sporto mėgėjas, priklausė prie 
Lietuvių Piliečių Klubo, šv. 
Kazimiero parapijos, Pittsto- 
no Rod And Gun Klubo. Į Su- 
svienijimą įsirašė 1924 metais 
sausio 13 dieną būdamas tik 
17 metų amžiaus ir niekad 
nuo darbo organizacijos neat
sisakydavo, taipgi kiekvienam 
lietuviškam parengime su sa
vo šeimyna dalyvaudavo.

Dideliam neliudime paliko 
žmoną Oną, dukrą Anną Ma
rio, sūnų Robertą, seserį Mrs. 
Mary Urban, Detroit, Mich., ir 
brolį Matthew, Detroit, Mich. 
Palaidotas 1959 metais gruo
džio 24 dieną su iškilmingomis 
bažnytinėmis maldomis, ku
rios šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo atlaikytos trijų kunigų, 
o iš bažnyčios nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines ir palaido
tas amžinam poilsiui. Į kapus 
palydėjo didelis būrys draugų.

Grabnešiais buvo jo drau
gai ir Gun And Rod Clubs na
riai: Joseph Katkauskas, Lau- 
rence Liscoski,' Stanley Osies- 
ki, zAnthony Balcune, Joseph 
Miller ir Joseph Vaiksnes.

Lai Tau, Antanai, bunie 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo že
mėje, o nubudime likusiai 
žmonai Onai, dpkrai, sunui, 
seseriai ir broliui, SLA 7 kuo
pa reiškia gilią užuojautą.

N. T. Bayųras.
I - ..............................

Waterbury, Conn.
• )

Choro 35 metų Gyvavimo 
ir Veiklos Sukaktis

Vietinės lietuvių parapijos 
choras, kuriam vadovauja mu-' 
zikas A. Aleksis, gražiai at-* 
žymėjo 35 metų gyvavimo ir 
veikslos sukaktį. Tai reikš
minga sukaktis, nes nedidelis 
skaičius chorų išgyvuoja tiek 
metų, tačiau musų mieste pa
rapijinis choras ne tik kad 
išgyvavo ilgus metus ir atžy
mėjo 35 metų sukaktį, bet jis 
pasirįžęs ir toliau tęsti pradė
tuosius darbus.

Išrinkta energinga ir veikli 
choro valdyba 1960 metams, 
kuri žada daug gerų darbų at-? 
likti. Rep.
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PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

1. SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimą atidarė 
prezidentas P. Dargis, 1959 metais rugpiučio 17 die
ną 10 valandą ryto, SLA name, 128 S. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J. Šiame posėdyje dalyvauja visi Pil
domosios Tarybos nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šiame Pildomosios Tarybos suvažiavime dalyvau
ja SLA Kontrolės Komisijos šie nariai: S. Gegužis ir 
S. Michelsonas.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
Pildomosios Tarybos narių vardošaukį ir paklausia ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštišką pakvie
timą dalyvauti šiame posėdyje. Visi Pildomosios Ta
rybos nariai patvirtino, kad tokį pakvietimą yra ga
vę.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekia su
važiavimui dienotvarkę. Įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo supratimu, 
kad laike suvažiavimo ją bus galima reguliariu budu 
papildyti.
f 4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito praeito 

1959 metais vasario 27—kovo 1 dd., metinio Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo protokolą. Įnešus, parėmus 
protokolas priimtas vienbalsiai taip, kaip užrašytas.

5. Daugumai Pildomosios Tarybos narių pareiškus 
pageidavimą SLA prezidentos P. Dargio ir SLA sek
retoriaus dr. M. J. Viniko raportai atidedami ryt die
nai.

6. SLA vice praezidentas J. Maceina savo rapor
tą patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad jam buvo pavesta 
sutvarkyti vieno morgičiaus klausimas, kuriame buvo 
trukumų, ir tą jis atliko tuojaus. Jis dalyvauja SLA, 
septinto apskričio veikloje, SLA Vajaus Komisijos su
važiavimuos, bei atliko visas pareigas, kurios jam bu
vo pavestos ir kurios lietė SLA organizacijos veiklą ir 
reikalus.

N. Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus vice 
. prezidento J. Maceinos raportas buvo vienbalsiai pri
imtas ir visi jo atlikti darbai ratifikuoti.

7. Svarstomas SLA iždininkės N. Gugienės raštu 
patiektas raportas.

SLA IŽDININKES RAPORTAS 
Pildomąja! Tarybai Suvažiavime Atlantic 

City, N. J., Rugpiučio 17 d. 1959 m. •
Gerbiamieji:

Nuo Pildomosios Tarybos praeito suvažiavimo šių 
metų kovo mėnesyje, kada išdaviau išsamų metinį ra
portą, iki dabar, nieko tokio ypatingo nfeįvyko iždinin
kės pareigose. Darbas eina savo įprastu keliu, atlie
kamas kuogreičiausia ir geriausia, idant palaikius tą 
gerą brolišką nuotaiką tarp narių ir musų organizaci
jos. ~

Nariai, aišku, yra SLA didžiausias turtas ir jų 
sudėtas turtas visuomet rūpestingai globojamas ir 
tvarkomas.

Kaip matysite iš sekamos piniginės atskaitos, pa
sirodo d'dėsni balansai nekuriu einamųjų sąskaitų. 

1959 m. liepos 31 dieną
Pomirtinių Fonde_____ $53,936.59

Pašalpos Fonde _______  49,320.45
Jaunuolių Fonde________ 27,414.88
Mišriam Fonde_________  9,302.32
Lėšų Fonde ___________  17,253.89

Kartu.........................$157,427.13

Visos šios sąskaitos randasi Girard Trust Corn 
Exchange Banke, Philadelphia, Pa.

Pomirtinių Fondo balansas žymiai padidėjo, kada 
buvo atmokėta paskola ant 621 East Main Street, Wa- 
terbury, Conn., nusavybės, sumoje $16,000.00. Praei
tas P. T. suvažiavimas nutarė neduoti paskolų ant 
nuosavybių pakol pomirtinių fondas nebus atpildytas. 
Tikiuosi, kad šis suvažiavimas šiame reikale padarys 
atitinkamą nutarimą.

Visos dabartinės paskolos yra geram stovyje, nuo
šimčiai ir sumos numokėjimai padaryti laiku, taksai 
ir apdraudos irgi geram stovyje, išskyrus vieną iš nau
jai duotų paskolų. Paskola duota spalio 8 dieną, 1958 
metuose, sumoje $8,500.00 ant 5%, su $300.00 numo- 
kėjimais kas pusmetis. Pirmasis nuošimtis, sumoje 
$170.00, pribrendęs bal. 8, 1959, buvo sumokėtas bir
želio 1, 1959. Tačiau suma $300.00 iki šiai dienai ne
sumokėta, neatsižvelgiant į tai, kad rašiau kelis laiš
kus ir gegužės mėnesyje žadėjo prisiųsti tuos $300.00 
už kelių savaičių. To iki šiol nepadarė.

Morgičiaus aplikacijos No. 319 savininkas, prašo 
padidinti morgičių, sakydama, kad nuosavybė žymiai 
pagerinta, ir neša virš $360.00 nuomos per mėnesį. 
Originale paskola buvo $5,000.00, ant 5%, datuota ba
landžio 4, 1948, su $150.00 numokėjimais kas pusme
tis. Balansas dabar yra $1,700.00. Ji prašo $6,000.00.

Bonų nuošimčiai visi sumokėti, i išskyrus West 
Virginia Turnpike. Šie buvo pirkti bal. 1, 1954 sumo
je $50,000.00 ir neša 41/8%. Birželio 1, 1958 nuošim
tis buvo sumokėtas tiktai spalio 1, 1958. Liepos 1, 
1959, gauta nuošimtis ant užvilkto nuošimčio. Gruo
džio 3, 1958 Mellon Bankas pranešė, kad gruodžio 1, 
1958 nuošimčių kuponai sumoje $1,031, buvo grąžinti 
nesumokėti, dėl stokos fondų ir, kad bus sumokėti 
vėliau. Birželio 1, 1959 nuošimčiai irgi nesumokėti.

Reikale Puerto Rico Aąueduct and Sewer Revenue 
Bonds, gautas sekamas laiškas iš Mellon Banko: SLA 
turi $25,000.00 — 3%'% bonus, už kuriuos rugsėjo 8, 
1949, mokėjo $25,000.00.

Dėkodama visai Pildomajai Tarybai, ypač dr. Vi- 
nikui, už visuomet greitą ir nuoširdžią kooperaciją vi
suose musų bendruose SLA darbuose.

Su gilia pagarba,
Nora Gugis,

SLA Iždininkė.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus SLA 
iždininkės N. Gugienės raštu patiektas raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir visi jos atlikti darbai ratifi
kuoti.

8. SLA iždo globėjai E. Mikužiutė ir adv. S. Bre
des iždo globėjų raportą patiekė raštu.

ŠIA IŽDO GLOBĖJŲ RAPORTAS 
Sausio 1, 1958 Iki; Gruodžio 31, 1958 m.

ŠIA pripažintas turtas:
Gruodžio 31, 1957 m. $3,294,699.18
Gruodžio 31, 1958 m. 3,376,310.46

SLA turtas paaugo.........$81,611.28

Sudėtis:
Pomirtinių Fondas (Suaugusių Narių)

Balansas gruodžio 31, 1957 m. _ —
1958 įplaukos $242,381.90
1958 įplaukos $11,923.56

$2,944,452.84

Padidėjo' 69,433.88
Balansas gruodžio 31, 1958 ----- _— $3,013,866.72

Pomirtinių Fondas (Jaunamečių)
Balansas gruodžio 31, 1957 _ _
1958 įplaukos $1,925.56
1958 išlaidos 1,740.28

$72,557.88

Padidėjo $10,183.28
Balansas gruodžio 31, 1958 __ - ------ $82,741.16

Ligoje Pašalpos Fondas
Balansas gruodžio 31, 1957 m.
1958 įplaukos $33,740.68
1958 išlaidos 46,410.04

_ $245,197.00

Sumožėjo 12,669.39
Balansas gruodžio 31, 1958 m. _____ $232.527.61

Lėšų Fondas
Balansas gruodžio 31, 1957 m. ______
1958 įplaukos $97,334.11
1958 išlaidos 89,398.86

- $13,559.27

Paaugo 7,935.25
Balansas gruodžio 31, 1958 __ $21,494.52

Tėvynės Fondas
Balansas gruodžio 31, 1957 _ __
1958 įplaukos $9,469.34
1958 išlaidos 16,741.16

_____ 0.00

Pridėta 7,271.82 iš Lėšų Fondo
Balansas gruodžio 31, 1958 ___ ______ 0.00

Mišrus Fondas
Našlių Našlaičių

Balansas gruodžio 31, 1957 _ ____
1958 įplaukos $3,645.37

- $23,964.88

1958 išlaidos 1,775.16
Paaugo 1,870.21
Balansas gruodžio 31, 1958 __ _ _ $25,835.09

Kiti 9-ni Fondai
Balansas gruodžio 31, 1957 _ __
1958 įplaukos $2,005.44

$30,473.90

1959 išlaidos 2,676.84
Sumožėjo 671.40
Balansas gruodžio 31, 1958 .. _____ - $29,802.50

Investmentai
Morgičiai

Skaitlius 33 indėlių $237,000.21
Nuošimčių įplaukė 8,198.98
Numokėta 11,055.00
Atmokėta (viso 5) 17,750.00
Naujos paskolos (viso 9) 105,830.00

Nuosavybes
Viso — 2

307 W. 30-tli Street, N. Y. City
Įplaukos ----------- ------- --------  $4,362.10

Išlaidos ________ ___________
Nuostolis ________ __________  

7,007.42
2,645.32

128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.
Įplaukos —____ _____ ____  $2,944.00
Išlaidos —. ............... .h,______  2,104.50
Uždarbis.....................   839.50

Pinigai Bankuose
(Pagal iždininkės sąskaitos) 
Viso _________ ____ _____
Sekr. Petty cash 
Viso_____ ,_____ _______

$133,746.73
2,000.00

$135,746.73

Bondsai ir serai
Viso Par Value.........,.........................  $2,929,000.00
Mokėta ____________________________  2,938,669.04
Nuošimčių įplaukė ____________________ 90,430.46
Lietuvių Auditorijoje Šerai — 150 Šerų.

Columbus Venetian Stevens Bldg. Chicago, Iili- 
nois 240 šėrų.

Lėšų Fondo sudėtis
Išmokėjimai iš lėšų fondo sugrupuoti sekamai:

Kuopų organizatoriams, sekretoriams,
daktarams_________________________$9,706.65

Viršįpinkams, oifiso darbininkams algos, .
ir valstijų mokesčiai link algų____ 40,157.38

Viršininkų ir komisijų išlaidos kelionėms, 
hoteliams, pašto ženkleliams, telefonams, 
telegramams, reikmenims,

dienpinigiai ir tt. _______   20,271.12
Valstijų apdraudos skyriams ir aktuarui 1,879.50
Centro raštinės reikmenims, randai ir

raštinčš užlaikymui _________________ 8,913.55

Viso ___________ ____ _______ _ $80,928.18

Mes peržiūrėjome visas knygas ir sąskaitas į- 
plaukų ir išlaidų, patikrinome orderius ir “petty 
cash” įplaukas ir išmokėjimus. Radome visas sąskai
tas pilnoj tvarkoj ir tvarkingai prižiūrėtas, širdingai 
dėkojam už iždininkės ir centro sekretoriaus koope- 
ravimą šiame darbe. Klausimus kuriuos mes statėme, 
sekretorius atsakė ir išaiškino išsamiai, kas paleng
vino ir pagreitino musu darbą.

Mas perduodamo Pild. Tarybai sekančias reko
mendacijas klausimo formoj:

Ar butų galima išvengti viršlaikius ir išlaidas su
rištas su tokiais darbais, sutvarkant darbus taip, kad 
butų galima apsieiti be viršlaikių.

Ar butų galima sumažinti darbininkų skaičių, ka
dangi prie šių laikų i! narių skaičiaus mums atrodo, 
kad darbininkų yra j augiau negu reikėtų turėti, o 
vienok butų galima visą darbą atlikti.

Priimti bent vieną studentą padirbėti centro ofise 
porą valandų į dieną pagalbėti atlikti darbus anglų 
kalboje.

Su pagarba,
Euphrosine Mikužis,

SLA iždo globėja, 
Stephen Bredes, Jr.,

SLA iždo globėjas.
Apsvarsčius SLA iždo globėjų raportą, J. Maceinai 

įnešus, N. Gugienei parėmus iždo globėjų raportas bu
vo vienbalsiai priimtas ir iždo globėjų atlikti darbai 
ratifikuoti.

(Bus daugiau)

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
— Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį

Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį .
Iš senųjų laikų... Maironis.

Tai yra lietuvių tautos pri
sikėlimo šventė. Prisikėlimas 
iš gilaus letargo ir išsivadavi
mas iš kelių šimtmečių vergi
jos. Kiekvienais metais šią 
dieną renkamės tautiniam su
sikaupimui, prisiminimui ir 
pagerbimui savos tautos did
vyrių, paaukojusių gyvybes 
jos prisikėlimui ir tautos 
džiaugsmo išreiškimui.

Šią dieną prisimename ir sa
vo tautos istoriją; didingą ir 
garbingą jos praeitį, kada ji, 
stovėjo galingųjų Europos 
valstybių tarpe. Tačiau nu
slenka musų veidais liūdesio 
šešėlis, kai prieiname Lietuvos 
galybės silpnėjimą, jos savis
tovaus gyvenimo praradimą, 
galutiną pavergimą ir net tau
tinės dvasios sunaikinimą. Su 
budėsiu prisimename galingų
jų Lietuvos valdovų klaidas, 
dėl kurių Lietuvą ištiko- bai
sioji tragedija.

Nors Aušra ir Varpas tautą 
pažadino ir savanorių kraujas 
išpirko laisvę, bet • neilgam. 
Šiandien lietuvių tauta vėl 
vergijoj, vėl vyksta baisiosios 
tragedijos tąsa, tauta vėl ieš
ko kebų iš vergijos išsivaduo

ti. Gal dėl to ir gimė mintis: 
“Mokykimės' iš praeities klai
dų”. >

Prasmingi if gilus Lietuvos 
himno žodžiai: “Iš praeities 
tavo sūnus te stiprybę,semia” 
aiškiai nurodo lietuvių tautai 
gaires, šiuos žodžius kartoja
me kiekvienoje Vasario šešio
liktosios šventėje ir1 kitęmis 
tautinio susikaupimo progo
mis.

Kol Lietuvos padangėje ne
išsisklaidys juodi-niurųs debe
sys, tol Vasario 16 turi būti 
švenčiama vis iškilmingiau ir 
himno žodžiai kartojami vis 
ryžtingiau. Niagaros pusiasa
lyje š. m. Vasario 16-tosios 
šventėje, tai bus vasario 20 
dieną, ir bus duodamas dides
nis iškilmingumas, šiai dienai 
norima duoti visai kitą aspek
tą. Vietoj kalbų parodyti se
nosios Lietuvos gyvą paveik
slą. Jį parodys Montrealio Lie
tuvių Teatras pastatydamas 
“Milžino Paunksmę”.

Tai yra Lietuvos istorijos 
iškarpa iš to laikotarpio, ka
da Lietuva buvo pasiekusi sa
vos galybės kulbinacinį tašką 
ir nuo kada ji pradėjo silpnė

ti. Iš šio istorinio gyvo paveik
slo ir yra galimybė iš praei
ties pasisemti stiprybės ir iš 
istorikių klaidų pasimokyti.

Šią iškilmingąją šventę 
jungtinėmis jėgomis ruošia 
lietuvių bendruomenės Wellan- 
do ir St. Catharines apylinkių 
valdybos, šventės iškilmingu
mui ir gražesniam vaizdui bū
tinas didesnis lietuvių susibū
rimas ir jei į ruošiamas Kana
dos Lietuvių Dienas susiren
kame tūkstančiais, tai į Vasa
rio 16 Dieną, kaip didesnės 
reikšmės šventę, tikimės ne- 
mažesnio lietuvių skaičiaus.

To<Įėl nuoširdžiai kviečiame 
ne vien artimuosius, bet pla
čių apylinkių lietuvius, kaip 
Hamiltono, Toronto, Oshawos, 
Simcoe, Tillsonburgo, Samios, 
Londono, kurie visą laiką bu
vo Niagaros pusiasalio didžių
jų iškilmių svečiai. Laukiame 
Rochesterio, Buffalo ir kitų 
Amerikos lietuvių. Kviečiame 
ne j eilinę paskaitėlę ar eili
nius šokius, bet į Vasario še
šioliktosios didžiąją lietuvių 
manifestaciją.

Programoje trumpas K. L. 
B-nės Krašto Valdybos pirmi
ninko Stp. Kęsgailos žodis ir 
prof. B. Sruogos parašyta, B. 
Kukelevičiutės režisuota, “Mil
žino Paunksmė”. Po trumpos 
pertraukos ten pat Merritton 
Community Centre Hali salė
je svečių susipažinimas bei į- 

( spūdžiais pasidalinimas ir vai

šės.
Šį atsišaukimą iš anksto 

skelbiame, kad jau dabar pra
dėtų rengtis, nes didelei šven
tei reikalingas ir didesnis pa
siruošimas.

Wellando ir St. Catharines 
Apylinkių Valdybos.

Iš Skautų Veiklos

Nuo lapkričio 23 d. Worces- 
terio skautų tunto tuntininko 
pavaduotoju paskirtas A. Pra
puolenis, o tunto adjutantu— 
A. Glodas. Tuntininkas yra P. 
Molis.

New Yorko skautams ir 
skautėms rengti komitetas 
sausio 23 d., šeštadienį, Ap
reiškimo par. salėje rengia va
karą. Programoje jau sutiko 
dalyvauti, smuikininkas Izido
rius Vosyliunas ir feljetonis
tas Vilius Bražėnas.

Tarptautinis skautų vadovų 
suvažiavimas įvyks 1960 m. 
vasarą Olandijoje. Skautinin
kai, kurie numato sekančių 
metų vasarą lankytis Europo
je ir norėtų dalyvauti šiame 
sąskrydyje, prašome pranešti 
Brolijos Užsienio Skyriaus ve
dėjui A. Banevičiui, 21 Bow- 
doin Avė., Boston 21, Mass.

Lapkričio 29 dieną buvo iš
kilminga W]orcesterio skautų- 
skaučių sueiga. Buvo atžymė

ta Kariuomenės šventė ir su
teikti ordinai pasižymėjusiems 
skautams ir rėmėjams. Ka
riuomenės šventės proga kal
bėjo plkn. J. Matonis. J. Pau- 
liukonis davė vilkiuko įžodį. 
Skautų tuntininkas P. Molis 
prisegė ordiną “UŽ NUOPEL
NUS” skautų rėmėjams tėvų 
komiteto pirm. J. Pipirui ir 
V. Gedmintui. Pažangumo žy
menys buvo suteikti skautams 
P. Nakrošiui, A. Gedmintui ir 
J. Pipirui. Po sueigos buvo 
laužas, kurį pravedė R. Jaku
bauskas ir I. Kausevičiutė. Po 
sueigos buvo parodytos filmos 
iš tarptautinės skautų džiam- 
borės Filipinuose ir vadovų 
konferencijos Indijoje.

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.
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Buvęs aktyvus skautų va
dovas Chicagoje Vytautas 
Šliupas prieš porą -metų bai
gęs studijas, išvyko į Liberiją, 
Afriką, kur gavo darbą savo 
srityje. V. Šliupas neseniai bu
vo paskirtas Lietuvos Skautų 
Brolijos įgaliotiniu Afrikos 
skautiškiesiems reikalams. Jis 
yra artimas kontakte su Libe
rijos, Chanos ir kitų kraštų 
skautų vadovais, tad jis gali 
daug pasitarnauti, nušviesda
mas jiems ne tik skautų, bet 
ir visos lietuvių tautos reika
lus.

Bostono skautai turėjo du 
linksmus parengimus Kalėdų 
proga — gruodžio 26 dieną 
skautų vyčių “Lapinu” būre

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22» Ui. 
HUmboldt 6-2818

daugiau informacij reikalaukite 

lis surengė šokių vakarą “Se
renada” Strand Hali patalpo
se, ir gruodžio 25 d. “Herkaus 
Montes” skautų vyčių būre
lis surengė pasilinksminimą 
“Skaurada” tautininkų na
muose.

Vilniaus keleivinio susisieki
mo kontora turi savo žinioje 
230-255 kasdien kursuojančių 
autobusų, kurie per dieną per
veža apie 200,000 keleivių. 
Kontora aptarnauja 35 miesto 
ir priemiesčių maršrutus ir 
77 užmiesčio maršrutus, jun
giančius sostinę su Rokiškiu, 
Zarasais, Palanga ir kitais 
miestais, taip pat ir ,su Ryga 
bei Minsku.

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOunsend 8-0298

hisij katalogą
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Ruošiasi Prie Vasario še
šioliktosios Minėjimo

New Yorko Lietuvių Taryba 
jau pradėjo ruoštis prie Lietu
vos Nepriklausomybės 42 me
tų sukakties minėjimo. Minėji
mas įvyks vasario 14 dieną, 4 
valandą po pietų, visiems ge
rai žinomoj Webster Hali, 
New Yorke.

Jau dabar pradėkite ruoštis 
prie tos lietuvių tautai reikš
mingos sukakties, o atėjus va
sario 14 dienai, visi eikite į 
W,ebster Hali, Vasario šešio
liktosios minėjimą.

Juozas Valickas Ruošiasi 
Ilgai Kelionei

Susivienijimo veikėjas, Juo
zas Vailokas, gyvenantis Ir- 
vington, N. J., ruošiasi auto
mobiliu vykti į Kaliforniją, 
kur mano užtrukti ilgesnį lai
ką ir aplankyti ten gyvenan
čius savo draugus. Iš ten vyks 
į Meksiką, kur praleis visą žie
mą ir grįž į namus apie pava
sarį. Laimingos kelionės ir ge
rų atostogų broli Valickai.

Pittsburgh, Pa.

METINIS DRAUGIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pittsburgho ir apy linkės 
draugijų atstovų suvažiavimas 
yra šaukiamas sausio 24 die
ną, Lietuvių Piliečių svetainė
je, 3 valandą po pietų, 1723 
Jane St., S. S. Pittsburgh, Pa. 
Šiame suvažiavime bus renka
mi ALT Pittsburgho skyriaus 
nariai dėl šių metų ir išklau
syti skyriaus valdybos rapor
tai iš praeitų metų veiklos. 
Pakvietimo laiškai jau yra iš
siuntinėti visoms draugijoms, 
bet jei kuri draugija pakvieti
mo laiško nebūtų gavus dėl 
klaidingo adreso ar dėl kito
kios priežasties, malonėkite 
pasinaudoti šiuo pranešimu ir 
dalyvauti suvažiavime. Taip 
pat yra kviečiami ir pavieniai 
visuomenės ir draugijų veikė
jai dalyvauti draugijų suva
žiavime. Šiuomi primenu ir A. 
L. T. nariams, kad nepamirštu 
dalyvauti draugijų suvažiavi
me.

ALT Pittsburgho Skyrius.

Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių Piliečių Klubas Pa
vaišino Savo Narius

Lietuvių Piliečių Klubas sa
vo nariams surengė šaunią va
karienę su gėrimais ir išlaidas 
apmokėti iš klubo iždo Klu
bas gyvuoja jau virš 25 metai. 
Nariais priimami moterys ir 
vyrai užsimokant tik 10 centų 
į mėnesį. Valdybą sudaro veik
lus SLA nariai, tai parengi
mai būna pasekmingi.

Klubas savo laiku rengda
vo daug teatrų. Dabar nėra 
jaunesnio amžiaus žmonių-mė- 
gėjų, kurie galėtų išmokti lie
tuvių kalba vaidinimui teat
rą.

!I 
t
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Parengime sausio 3 dieną 
susitikau su V. Tamalaičiu, 
kuris darbuojasi SLA kuopoj 
ir apsrityje, tai susipažinau ir 
su jo dėde B. Tamalaičiu iš 
Paterson, N. J. Jis perdavė 
man labas dienas nuo Ragaus
ko, kuris ten dirba lietuvių* 
klube kaipo gas-padorius. A. 
Pukilečius irgi čia "lošęs teat
re svarbią rolę. Jis Lietuvoje, 
Alytaus rajone buvo mėgėjas 
teatrų.

M. Kuprienė susižeidė deši
nę ranką paslydus gatvėje. 
Bet ji ir Lumbienė norėtų dar 
vieną teatrą suvaidinti šioje 
apylinkėje, nes jodvi daug ro
lių suvaidindavo savo laiku.

J. V. Stanislovaitis.

priklausomybės Deklaracija.
“Kaip Pasidaryti Piliečiu” 

knygelė yra skirta ne tik indi
vidualiam asmeniui, bet ir mo
kytojui, socialiniam darbtuo- 
tojui ir advokatui, į kuriuos 
emigrantai kreipiasi patarimo 
ir pagalbos. Šiai ekspertų gru
pei vadovas suteikia lengvai 
suprantamą informaciją apie 
techniškas natūralizacijos ir 
pilietybės gavimo problemas.

Paskiros “Kaip Pasidaryti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu” knygos kaina yra 
vienas doleris ir ją galima 
gauti American Council for 
Nationalities Service įstaigoje, 
20 West 40-th Street, New 
York 18, N. Y.

nai žmonės išmėto daug pini
gų bereikalingiems mažos ver
tės tikslams, tai daug geriau 
tuos pinigus paaukoti įsteig
tam fondui gydyti paraližium 
sergantiems, kurie neišgali pa
tys užsimokėti gydytojams ir 
už vaistus.

Paieškojimai

i“Mes buvome paklydę laukuose

70 mylių nuo Times Skvero

Lowell, Mass.

Jau Ruošiamės Prie Va
sario 16 Minėjimo

Nors Vasario šešioliktoji 
dar toli, bet musų mieste gy
vuojančių organizacijų atsto
vai praeitų 1959 metų gruo
džio mėnesį buvo susirinkę ap
tarimui Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 42 metų su
kakties minėjimą, kad prie tos 
lietuvių tautai reikšmingos su
kakties — Vasario šešiolikto
sios tinkamai prisirengus ir 
kad ji butų iškilmingai pami
nėta. Pagal organizacijų at
stovų nutarimą, šiais metais 
minėjimas įvyks vasario 21 
dieną, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Piliečių Klubo patalpo
se.

Todėl vietiniai lietuviai jau 
dabar pradėkite ruoštis prie 
Lietuvos nepriklausomybės 42 
metų sukakties minėjimo, o 
atėjus vasario 21 dienai visi 
eikite į Lietuvių Piliečių Klu
bo salę ir paminėkite savo se
nosios tėvynės reikšmingą su
kaktį. Koresp.

Nauja Laida “Kaip 
Pasidaryti Piliečiu” 
Dabar Gaunama American

Council įstaigoje

NAUJAI peržiūrėta laida 
“Kaip Pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu”, 
parašyta Marion Schibsby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at
spausdinta American Council 
for Nationalities Service or
ganizacijos. Šis natūralizacijos 
vadovas, dabar pasiekęs 19tą 
laidą, per 40 metų buvo stan
dartiniu šiuo klausimu leidi
niu.

Naujas 128-nių puslapių va
dovas nurodo pilietybės įsigy- 
jimui statomus reikalavimus, 
aprašo kiekvieną natūralizaci
jos procedūros žingsnį ir kiek
vienam, norinčiam pasidaryti 
piliečiu, tiksliai nurodo, ką jis 
turi daryti, kad įsigytų pilie
tybę. Šiame vadove be to yra 
spacialus skyrius, kuriuo gali
ma naudotis, kaipo nurody
mais ruošiantis natūralizacijos 
egzaminams. Jame yra 130 
klausimų ir atsakymų apie A- 
merikos istoriją ir valdžios 
sutvarkymą. Vadove taip pat 
yra JAV Konstitucija ir Ne-

American Council.

4 Rubliai iš Lietuvos

Vienas iš įtakingiausių pa
saulio dienraščių “The New 
York Times” prieš kiekvienas 
Kalėdas praveda į vargą pate
kusiems sušelpti piniginį vajų. 
Vienas tėvas, gyvenąs Brook- 
lyne, parašė savo 15 metų sū
nui Algiukui į Lietuvą ir už
siminė apie šią rinkliavą. Jis 
taip pat parašė, kad šis laik
raštis yra geras lietuvių drau
gas. Berniukas drauge su laiš
ku savo tėvui įdėjo 4 rublius 
— jo motinos vienos dienos 
uždarbį — ir prašė perduoti 
kaip auką vargšams. Kadangi 
4 rubliai maždaug prilygsta 
vienam doleriui, tai tėvas pa
siuntė į New York Times vie
nį dolerį. Šis įdomus epizodas 
buvo aprašytas gruodžio 30 d. 
“New York Times”.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yęrfce paieškomi asmenys:

Ambroza Vincas, Juozo sūnūs, 
gim. 1903 m. Marijampolės apskr., 
gyvenęs Vaitimėrių km., Šilalės 
vals., Tauragės apskr., buvo išvež
tas Vokietijon.

Astrašauskienė-Jusaitukė Agota, 
ir jos sesuo Uklinienė Magdė, duk
tė Jono ir Marijonos, iš Barzdų 
kami.o šakių apskr.

Kunickas Jonas, Jurgio sūnūs, su 
šeima.

Navasaitis Adelė, Jonas ir Ona.
Paškevičius Florijonas, Benedik

to sūnūs.
Požėra Kazys, Antano sūnūs, 

gim. 1910 m. Jonučių km., Garlia
vos vals.

Šileris Petras, Leono sūnūs, iš 
Lauciškės km., Kaltinėnų vals., ir 
šileraitė Pranciška, Petro duktė.

Škikunas Stasys.
Striauka Juozas, Teodoro sūnūs, 

žmona Jankaitč-Striaukienė Adolfi
na, sūnūs Povilas.

“Mano uošvis ir aš pats buvo
me toli nuvažiavę Long Island. 
Kaž kaip aš padariau klaidin
gą posūkį ir mes įklimpome 
palaidose smiltyse nuošaliame 
kelyje. Tėvas buvo sergantis 
diabeto liga, todėl aš bijojau jį 
vieną palikti. Jis turėjo būti 
reguliariai maitinamas, kad 
palaikyti insulino-cukraus ba- 
lansą.Po kiek laiko bejėgiško 
laukimo, aš nusprendžiau jieš- 
koti pagalbos. Kaip tik tuo lai
ku iš kaž kur pasirodė telefo
no sunkvežimis. Tie žmonės 
mums davė vandens, padėjo 
mums ištraukti musų automo
bilį ir saugiai grąžino mus at
gal į didįjį kelią. Tai mažas 
nuotykis, bet jis mane įtikino, 
kad šiame moderniškam me
chanizuotam pasaulyje tebėra 
neišnykęs draugiškumas ir no
ras pagelbėti.”

“Pagalbos dvasia” yra budin
ga telefono žmonėms, darbe 
ir laisvu laiku, kas sudaro

Dešimtukų Vajus

Jotu th&
MARCH 

OF DIMES
j n

Su sausio mėnesio pradžia 
prasidėjo dešimtukų (March 
of Dimes) Vajus sukėlimui lė
šų paraližium sergantiems vai
kams ir neturtingiems suau
gusiems gydyti. Tam tikslui 
įsteigtas (fondas buvusio pre
zidento velionio Franklin D. 
Roosevelto, kuris pats sirgo 
paraližiaus liga ir dabar kiek
vienais metais sausio mėnesį 
vykdomas vajus. Tikslas la
bai geras ir vertas visų para
mos, todėl visi geros valios 
lietuviai, pagal išgalę paauko
kite dešimtuką-kitą, o jie su
darys dolerius, doleriai šimtus 
ir bus didelė pagalba netur
tingiems žmonėms, ypač ma
žiems vaikams, gydytis nuo 
tos baisios ir pavojingos li
gos.

Kiek žinoma, tai labai daž-
" ■ ■ " -III ■ ! —■ f - - "L J -- ■ l-l J« - II

SKAUTAMS REMTI KONCERTAS

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALDE

1960 metų sausio 23 d., šeštadienį j
259 North 5tli Street, Brooklyn, N. Y. j 

Programoje dalyvauja: j
SMUIKININKAS IZIDORIUS VASYLIUNAS j
PIANISTAS ALEKSAS MROZINSKAS j
RAŠYTOJAS VILIUS BRAŽĖNAS I

KOKIAMS GROS ROMO BUTRIMO ORKESTRAS Bus bufetas ir turtinga loterija

įeinant aukojama: suaugusieji—$2.00, moksleiviai—$1.00 
PRADŽIA 7 V AL. I

MR. ARTHUR H. HEIMAN
Yonkers, N. Y.

svarbų pagrindą, jog telefonas 
mums pagelbsti kiekvieną die
na. O dabar be to dar Jūsų 
telefonas yra vienas pigiausių 
patarnavimų. Jo kaina yra pa
kilusi daug mažiau, negu kitų 
daiktų, kuriuos Jus perkate.

NEW YORK TELEPHONE CO.

Kiekvienas yra isitikinęs geru telefono patarnavimu šiandien ir ryt.

Uklinienė-Jusaitukė Magdė, ir jos 
sesuo Astašauskienė Agota, duktė 
Jono ir Marijonos, iš Barzdų kai
mo, šakių apskr.

Zigmantas Juozas ir Vincas, 
Aleksandro sūnus, iš Vilkabalių 
kaimo, Kalvarijos vals.

češkevičius Albinas, Bronius, Ed
vardas ir Juozas, gimę Shenandoah, 
Pa. Tėvų vardai Juozas ir Ane
lė.

Jucys Juozas ir sesuo Antosė, 
Juozo vaikai, iš Milašaičių km., 
Plungės vals.

Lukošius Antanas, Jono sūnūs, 
gim. apie 1905 m.

Marcinkevičius Pranas, iš Liud
vinavo, Marijampolės apskr., gyve
no Clevelande.

Martinkus Domas, gimęs 1915 m., 
buvęs Vokietijoje.

Matutis Kazys, Antano sūnūs, 
gyveno Chicago, III, 3504 S. Union 
Avenue.

Pocius Stanislovas, Leono sūnūs, 
iš Ketūnų km., Sedos vals., Mažei
kių apskr.

Ileškomiejl arba apie juos žinau-

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA,
41 WEST 82-ND STREET, 

NEW YORK 24, N. Y.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at Forest Parkway Station) 

Woodhavenr N. Y.
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta*

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AL. BALTRUNAS-BAI >T< )N 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBIJC

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

rj pirkti namą bei kitokią nuo
ri savybę, sąžiningam ir drau- 
ri giškam patarnavimui skam- 
J binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnaujame pinigų 

b ir siuntinių persiuntimui i 
U Lietuvą ir kitus kraštus, 

rf J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

BUKITE SVEIKI

SLA Pagalbos Ranka

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktarai 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Si svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

8148 W. 63rd St., Chicago 29, DL
Telefonas Republic 7-7868

Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Sausio 9, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS VALATKA, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs 

spalių 27, 1906 m., Pittston, Pa. Prie SLA pri
sirašė sausio 13,1924 m. Mirė gruodžio 20, 1959 _ 
m. Velionio žmonai, Anna Valatka, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________ $600.00

JONAS ANILAUSKAS, 52 kp., Mt. Carmel, Pa., gi
męs birželio mėnesį, 1895 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 1, 1941 m. Mirė gruodžio 
23, 1959 m. Velionio žmonai, Juzei Anilauskas, 
pomirtinės išmokėta_________________________ 250.00

URŠULE LAURINAVIČIENE, 122 kp., Chicago, 111., 
gimusi vasario 1, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 8, 1915 m. Mirė lapkričio 27, 
1959 m. Velionės dukteriai, Stellai Jacobs, po
mirtinės išmokėta___________________________  1,000.00

ONA DRAZDŽIUL1ENE, 224 kp., Bulpitt, XII., gimusi 
kovo 15, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 4, 1925 m. Mirė spalių 16, 1959 m. Ve
lionės vyrui, Juozui Drazdžiuliui, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ 150.00

ANTANAS KRIUKAS, 273 kp., Calumet City, III., gi
męs liepos 13, 1879 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 3, 1922 m. Mirė gruodžio 25,

x 1959 m. Velionio seserėčiai, Kreidai Ramas, po-
' mirtinės išmokėta___________________________ 300.60

JONAS MAOUKONIS, 280 kp., Jackson, Mich., gimęs 
gegužės 3, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1918 m. Mirė lapkričio 17, 1959 m. 
Velionio žmonai, Marei Maciukonienei, pomirtinės
išmokėta ________________________________ 146.00

Viso ______________ _______ _______________ $2,446.00

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. BALTRUŠAITIS, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 9 savaites 4 dienas $47.00
O. BERNOTIENE, 125 kp., Melrose Park, 111., sirgo 9 sav. 5 d. 95.00
A. SUKACKAS,; 126 kp., New York, N. Y., sirgo 11 sav. 6 d.............. 61.50
O. DRAZDŽIULIEN®, 224 kp., Bulpitt, III., sirgo 1 sav. 2 d._______  10.00
B. BALTRŪNAS, 301 kp., Cicero, III., sirgo 2 savaites................ ........ 27.00
R. URBSAS, 308 kp., Brookline, Mass., sirgo 8 sav. 6 d. __________ 136.00
D. M. BUNDORIS, 371 kp., Cambridge, Mass., sirgo 9 sav. 5 d. __  73.50

Viao — ............................................... -...................... $450.00
Nuo pradžios Šių metų bendrai viso -............................_...................... $450.00

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LEHJTUV i” turi daug rimtų bendradar

biu visuose kontinentuose ir di odą daug žinių LA lietuviAkosioe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams ’/Isur 6 dol., visose Amerikos*— | 
5110, Kanadoje — 5 doleriai. Fjž laikrašti galima mokėti dalimis— j 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta. j

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

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

Ir daug, daug ldtų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

šiuo adresu:
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

“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.

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 — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago 8, Klimu-

t
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Susivienijimo Stiprinimui Pasiekti Gražus Vaisiai!
NESUSITARIA DĖL VIRŠŪNIŲ 

KONFERENCIJOS DATOS
Amerikos Lietuvių Tarybos metinio suvažiavimo, įvykusio 1959 m. gruodžio 

12-13 dienomis New Yorke, Henry Hudson viešbuty, dalyviu dalis.

Plieno pramonės darbininkai derasi su darbda
viais dėl didesnio atlyginimo. - Nikita Chruš- 
čevas aplankys Indoneziją

PIRMOJE E1LSJE (iš kairės į dešinę): V. Karčiauskas, S. Gegužis, P. P. Dargis, J. 
Talalas, dr. M. J. Vinikas, dr. P. Grigaitis, L. Šimutis, E. Bartkus, S. Brcdcs, Jr., Wm. T. 
Kvetkas, Jok. Trečiokas, T. Blinstrubas, dr. A. Trimakas. ANTROJE EILEJE; Tomas 
Matas, P. Vainauskas, dr. E. Noakas, J. Vilkaitis, S. Gudas, A. S. Trečiokienė, E. Paura- 
zienė, E. Mikužiutė, M. KižytŠ, M. L. Vasil, K. Bielinis. TRECIOJOJE EILE.JE: T. Matiem 
nė, A. S. Trečiokas, J. Varnas, J. Pakalka, S. Narkėliunaitė, prel. J. Balkunas, S. Lūšys, 
dr. V. P. Vygantas.

METINIO ALT SUVAŽIAVIMO, 
įvykusio 1959 m. gruodžio 12-13 dienomis 

New Yorke priimtos rezoliucijos

Plieno pramonės ir darbininkų derybos
Pagal Taft-Hartley įstaty

mą plieno pramonės darbinin
kai, po ilgo streikavimo, pri
versti buvo grįžti į darbą. 
Jiems dirbant eina pasitarimai 
tarp plieao darbininkų unijos 
atstovų ir plieno pramonės at
stovų, tačiau iki šiol tuose 
pasitarimuose neprieita prie 
jokio susitarimo. Darbininkų 
unijos prezidentas MacDonald 
nusistatęs kovoti už geresnį 
atlyginimą darbininkams už 
sunkų ir pavojingą darbą, o 
plieno pramonės kompanijų 
pasiūlymai darbininkus nepa
tenkina ir nepriimtini. Sako
ma, kad apie vidurį šio mėne
sio vyriausybė praves balsa
vimus tarp darbininkų, tai jie 
galės pareikšti savo nuomo
nes, ar jie nori baigti streiką 
ir priimti kompanijos pasiūly
tas sąlygas, ar tęsti streiką 
toliau ir reikalauti pradžioj 
streiko pareikalauto pakėlimo 
už darbą.

Nikita Chruščevas 
aplankys Indonezija

Iš Jakarta pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas vasario mėnesį atvyks į 
Indoneziją oficialiam apsilan
kymui. Sovietų ambasada pra
neša apie lankymąsi ir sako, 
kad tai bus Chruščevo platus 
apvažinėjimas Azijos kraštuo
se pirm viršūnių konferenci
jos su vakarais gegužės mė
nesį. Pranešime taipgi sako
ma, kad Chruščevas infor
mavo Indonezijos prezidentą 
Sukamo lapkričio mėnesį, kad 
jis priima pakvietimą. Atvy- 
kymui tikra tada nenustatyta, 
bet manoma, kad jis pribus 
apie vasario 28 dieną.

Pageidauja Eisenhotverio 
atvykimo

Lotynų Amerikos diploma
tai pageidauja, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių preziden- I 
tas Eisenhovveris draugišku
mo tikslais aplankytų Ameri
kos žemyno respublikas. Jie 
sako, kad jeigu prezidentas 
,Eisenhoweris apsilankė Azi
jos, Afrikos ir kituose kraš
tuose, tai kodėl negali aplan
kyti Pietų Amerikos kraštus 
ir parodyti tiems kraštams 
draugiškumą.

Nori geresniu santykių 
su Amerika

Iš Havanos pranešama, kad 
Kubos prezidentas Dorticos 
pareiškė pageidavimą sudaryti 
geresnius santykius su Ame
rika. Prezidentas pabrėžė, kad 
ministeris pirmininkas Castro 
stovi už tai, kad Kubos cuk
raus eksportas į Ameriką bu
tų reguliuojamas pagal abie
jų pusių susitarimą. Sakoma, 
kad dabartinė importo siste
ma, kurią nustatė kongresas 
yra nepakenčiama.

Vilniaus universiteto etno
grafų ekspedicija ilgesnį laiką 
tyrinėjo Šalčininkų rajono kai 
kurių apylinkių senų žmonių 
padavimus, padarė daugiau 
kaip 1,000 puslapių užrašų, 
nufotografavo apie 900 me
džiaginės kultūros objektų, 
padarė apie 100 spalvotų ir 
kitokių braižinių iš liaudies 
meno, audinių, juostų, tauti
nių drabužių, darbo įrankių ir 
kt. Ekspedicijos vadovė buvo 
doc. P. Dundulienė.

Kultūrinio santykiavimo 
su Lietuva klausimu

Viena šaltojo karo fazė ir 
Kremliaus vadovaujamo tarp
tautinio komunizmo taktiniu 
manevru reikia laikyti jų ver
žimąsi į taip vadinamą taikų 
sambūrį su laisvaisiais Vaka
rais. Tas sambūris turįs reik
štis įvairiomis formomis, o 
ypatingai kultūrinėje srityje.

Kremliaus siekiamam tiks
lui bandoma panaudoti ir lie
tuvius išeivius, kad jie imtų 
vykdyti kulturinį bendradar
biavimą su okupuota Lietuva.

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo suvažiavime 1959 m. 
gruodžio 12-13 dienomis Hen
ry Hudson viešbutyje, New 
Yorke, svarstė tą klausimą ir 
imdama dėmesin, kad:

1) Lietuvis kultūrininkas 
Lietuvoje nėra 'laisvas kurti ir 
kad jo kūryba yra komunistų 
ne tik kontroliuojama, bet ir 
diriguojama;

2) Lietuva dar tebelaikoma 
kraštu, kur užsieniečiai neįlei
džiami;

3) Santykiavimas galimas 
tarp partnerių visiškos lygy
bės principu;
4) Šiandieninėse sąlygose 

kultūrinis santykiavimas su 
okupuota Lietuva butų nepa
keičiamai vienpusiškas;

5) Toks bendradarb’avimas 
patarnautų Lietuvos okupan
tams, tapdamas jų propagan
dos įrankiu.

Tokioms sąlygoms esant, vi
suomeninis organizuotas san
tykiavimas su okupuota Lie
tuva butų žalingas Lietuvos 
laisvės reikalui.

—_o-----
A. L. Tarybos ateities 
veiklos klausimu

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuo pat savo įsikūrimo 1940 
metų vykdė Lietuvos laisvini
mo iš Sovietų Sąjungos oku
pacijos ir nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos atsta

tymo darbą. Tuos uždavinius 
vykdydama, Taryba nuolatos 
yra kreipusis į Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybę, 
į Atstovų Rūmų ir Senato at
stovus, reikšdama lietuvių 
tautos nepalaužiamą kovą už 
išsilaisvinimą iš okupanto jun
go ir reikalaudama šio krašto 
vyriausybės yisokeriopos pa
ramos

Su pasitenkinimu konsta
tuojame, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė 
niekuomet nepripažino Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą ir, kad Lietuvos atstovas 
Washingtone yra laikomas ir 
pripažįstamas nepriklausomos 
Lietuvos atstovu.

Tačiau tarptautinė padėtis 
yra įsitempusi dėl Sovietų Są
jungos veržimosi laisvajam 
pasauliui pavergti. Abi šalys 
dabar ruošiasi viršūnių konfe
rencijai, kuri numatoma atei
nančių metų pavasarį.

Nėra jokios abejonės, kad 
Vakarai supranta esamosios 
padėties rimtumą ir rūpinasi, 
kad pavergtieji kraštai nepa
siliktų Sovietų kontrolėje. Bet 
yra pavojų, kad Vakarai So
vietų Sąjungai gali duoti lais
vės reikalui kenksmingų nuo
laidų. Todėl patys lietuviai, 
visų pirma, turi rūpintis savo 
tautos laisve ir jos ateitimi.

Amerikos lietuviai privalo 
dėti visas pastangas, kad šios 
šalies gyventojų viešoji opini
ja nebūtų paveikta demokrati
jos ir laisvės kenksminga pra
sme. Todėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimas pareiš
kia:

Kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba stovės, kaip ir iki šiol 
stovėjo, Lietuvos tyylos sargy
boje ir imsis energingų žygių, 
reikalui iškilus;

Kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba bus pasiruošusi išvysty
ti plačiausią akciją visuome
nėje, kur galima veikiant su 
panašiomis kitų tautų organi

zacijomis;
Kad suvažiavimas, turėda

mas prieš akis visus pavojus, 
kreipiasi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių visuomenę, 
kviesdamas ją dar vieningiau 
remti darbu ir aukomis ALT 
veiklą.

----- o------
Vasario 16-sios reikalu

Amerikos Lietuvių T -rybos 
metinis suvažiavimas, pykęs 
1959 m. gruodžio 12-13 dieno
mis, New Yorke, kviečia Ame
rikos lietuvių visuomenę, kiek 
galint, įspūdingiau atšvęsti 
nepriklausomos Lietuvos val
stybės atstatymo 42-ją sukak
tį.

ALT skyriai prašomi, ben
dradarbiaujant su visomis lie
tuvių organizacijomis, iš ank
sto griebtis darbo, kad minė
jimams butų tinkamai pasi
ruošta, sudarant prasmingą 
programą, juos reikiamai iš
populiarinant lietuvių, ; meri- 
kiečių ir Lietuvos draugų tar
pe.

Reikia įtempti visas jėgas, 
kad minėjimų proga butų su
rinkta, kiek galint, daugiau 
aukų, nes lėšos Lietuvos lais
vinimo darbui labai re kalin
gos. Ypatingai svarbu padary
ti žygių, kad galimai di lesnis 
Amerikos senatorių ir Kon
greso narių skaičius ta proga 
Kongrese pasisakytų už Lie
tuvos išlaisvinimą, o guberna
toriai ir miestų merai išleistų 
proklamacijas, Amerikos vi
suomenei primenančias lietu
vių tautos kančias ir jai So
vietų padarytąją skriaudą.

Centrinės lietuvių organiza
cijos, sudarančios ALT, pra
šomos kreiptis į savo skyrius 
bei padalinius ir paraginti 
juos, kad Vasario 16-sios pro
ga jie paskirtų atitinkamas 
aukas Amerikos Lietuvių Ta
rybai.

----- o------
Dėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomojo 
Komiteto pranešimų

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, įvykęs 1959 m.

(Nukelta į 3 pusi.)

SLA VEIKĖJŲ ARTIMIAUSI DARBAI
Išnaudoti Geriausią Progą ir Prirašyti Vaikus ir Jaunuo

lius j Ypatingai Palengvintų Sąlygų Apdraudas

Padėti Klubams ir Draugijoms Jų Nariams Gauti Susivie
nijimo Duodamas Apdraudas ir Pašalpas

Pažangos Vajaus Darbai: Prirašyti į Reguliares Apdrau
das Jaunąją Kartą ir suaugusius

GERIAUSIAS VAJUI LAIKAS!
Dar ne vėlu prirašyti vaikus ir jaunuolius ypatingai pa

lengvintų sąlygų apdraudoje. Kadangi gruodžio mėnesį pri
rašyti nariai kuopose gali būti priimti 1960 metų sausio mėnesį, 
tai vaikų ir jaunuolių apdraudos aplikacijas galima siųsti šį 
sausio mėnesi ir tos aplikacijos bus priskaitomos prie praeitų 
metų gruodžio mėnesio.

Klubai ir draugijos jau pačios kreipiasi į Susivienijimą, 
prašydamos savo nariams papildomos apdraudos ir Susivieni
jimo duodamų pašalpų. SLA veikėjų pareiga pagelbėti klubams 
ir draugijoms, kad jos savo nariams padidintų naudas. Klubai 
ir draugijos pasilieka veikti, kaip iki šiol—visiškai savarankiai. 
Bet jų nariai Susivienijime reguliarių ar draugybos narių pa
grindu gali gauti (a) gyvybės apdraudą, (b) akcidentalę ap
draudą, (c)| ligoje pašalpą ir (d) gali savo vaikus apdrausti 
Susivienijime ypatingai lengvų sąlygų apdraudoje.

Klubas ar draugija, kuri turi savo kokį nors turtą, gali jį, 
Susivienijimui padedant, panaudoti savo nariams sudarydama 
paid-up insurance—apmokėtą apdraudą. Klubas ar draugija 
šiuo reikalu visada gali gauti Susivienijimo Centre apskaičia
vimus ir visas sąlygas.

Pažangos Vajaus darbai varomi ir toliau.—SLA organiza
torių, kurių mes šiuo metu turime arti dviejų šimtų, pareiga 
išnaudoti geriausias sezono savaites ir surasti naujų narių re- 
guliariams SLA apdraudos skyriams.

Gausus parengimai, daugelis progų susitikti veikliuosius 
lietuvius, suteikia organizatoriams puikias progas sudaryti nau
jas pažintis ir pakalbinti numatomus aplikantus įstoti į šiuo 
metų veikliausią ir sugebiančią daryti pasigėrėtiną pažangą or
ganizaciją—Susivienijimą Lietuvių Amerikoje.

APIE TERMINUOTĄ APDRAUDĘ—TERM INSURANCE

Terminuota apdrauda yra tokia apdrauda, kurios sąlygos 
veikia t:k tam tikrą numatytą ir sutartą laiką.

Kada kas nors apdraudžia namus nuo ugnies vieniems, tre
jiems ar penkiems metams, tai yra terminuota apdrauda.

Daugelis dirbančiųjų savo darbovietėse dažniausia gauna 
terminuotą apdraudą, kurios sąlygos veikia iki to laiko, kol 
dirbama toje įstaigoje.

Šiuo metu SLA įvedė dviejų rūšių terminuotą apdraudą: 
vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų ir jaunuoliams nuo 16 
metų iki 25 metų amžiaus.

Svarbiausia tenka pasakyti, kad terminuota apdrauda— 
term insurance—yra pilnai užtikrinta, visiškai saugi ir naudin
ga apdraustajam, kaip ir kiekviena kita apdrauda, nes apdraus
tasis turi pilną apdraudą tai sumai, kuri parašyta jo Apdraudos 
Paliudijime.

DIDELIO SLA DARBO PAGRINDINE PRASMJ5

Susivienijimas, plataus tautinio ir visuomeninio bei patrio
tinio masto uždavinius vykdydamas, Savo Demantinio Jubilie
jaus garbei suteikė Amerikos lietuviams nepaprastą dovaną ir 
duoda negirdėtų palengvinimo sąlygų vaikų ir jaunuolių ter
minuotą apdraudą. Šiuo atveju taip pat reikia pasakyti, kad 
apdraustasis vaikas ar jaunuolis turi pilną apdraudą visam jo 
Paliudijime nurodytam laikui pilnoje sumoje. Ši apdrauda yra 
garantuota S(LA ištekliais ir apsaugota valstijų įstatymais.

Kai kas klausia, ką gaus vaikas sulaukęs 18 metų. Šios ypa
tingai mažų mokesčių apdraudos rezervai yra maži, todėl savo 
pranešimuose SLA Vajaus Komisija jų neminėjo, bet vistiek 
ši apdrauda turi savo tuos nedidelius rezervus, kuriuos apdraus
tasis gali panaudoti bet kada persikeliant į kitą, santaupų re
zervus turinčią, SODA apdraudą.

JAUNOJI KARTA ATEINA SUSTIPRINTI SUSIVIENIJIMĄ

Turim atsiminti, kad nei pati musų fraternalė organiza
cija, kuri veikia ne pelnui, bet savo narių gerovei, nei lygiai tas 
asmuo, kuris vaiką prirašo, juk nesitiki ir neplanuoja, kad 
jaunuolis, sulaukęs 18 metų, rengtųsi Susivienijimą apleisti. 
Nes jam pačiam apdraudos nutraukimas nėra pageidaujamas 
nei naudingas. Visiškai aišku, kad apdraustojo interesai ir 
SLA pageidavimai pilnai sutampa: vaikų apdraudoje 18 metų 
sulaukęs jaunuolis persikelia į suaugusių skyrių ir moka tuos 
pačius apdraudos mokesčius, vadinasi, naudojasi jam suteik
tomis lengvatomis. Suaugusių skyriuje jis turi pilnas SLA

(Nukelta į 3 pusi.)
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo- 
. kitę zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Kandidatų nominaci
joms praėjus

Praeitais metais gruodžio 
menesio paskutinę dieną pasi
baigė kandidatų nominacijos 
Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos narių pareigoms. Tai 
pirmą kartą musų organizaci
jos istorijoje nominacijos vy
ko tik vieną mėnesį, pagal 
praeito Susivienijimo seimo 
nutarimą. Greitu laiku bus 
skaitomi balsai ir galėsime 
pranešti Tėvynėje kurie as
mens gavo daugiausia balsų 
ir galės kandidatuoti į Pildo
mąją Tarybą.

Rinkimai irgi bus tik vieną 
kovo mėnesį. Kuopos jau da
bar gali pradėti ruoštis prie 
rinkimų, nes visai nepajusi
me kai prabėgs sausio ir va
sario mėnesiai. Tos kuopos, 
kurios nelaiko susir i n k i m ų 
kiekvieną mėnesį, privalo taip 
patvarkyti, kad susirinkimai 
butų laikomi kovo mėnesį, vi
si nariai galėtų dalyvauti ir 
atiduoti savo balsus už tuos 
kandadatus, kurie, jų nuomo
ne, tinkami būti Pildomosios 
Tarybos nariais.

----------xOx----------
Nuoširdžiai dėkojame 
už sveikinimus

Tėvynės redaktorius ir sek
retorius Kalėdų ir Naujųjų 
Metų švenčių proga gavo 
daug sveikinimų nuo Susivie
nijimo veikėjų bei kuopų pa
reigūnų, kad asmeniškai vi
siems neįmanoma atsakyti ir 
padėkoti už prisiminimą ir 
gerus linkėjimus švenčių pro
ga. Todėl visiems tiems, ku
riems nesuspėta asmeniškai 
atsakyti ir padėkoti už gerus 
linkėjimus, nuoš’rdžiai dėkoja
me viešai per organizacijos or
ganą.

---------xOx--------- 
Nauji metai, 
nebaigti darbai

Praeitos savaitės penktadie
nį pradėjome naujuosius 1960 
metus. Nors metai nauji, bet 
praeitų metų darbai nebaigti, 
juos turėsime baigti šiais me
tais. Vienas nebaigtų ir dide
lių darbų prieš mus stovi Su
sivienijimo Pažangos Vajus. 
Todėl naujuosius metus pra
dėdami privalome nusistatyti 
ir ryžtingai dirbti jieškant ne
priklausančių lietuvių ir lietu
vaičių ir įrašyti juos į broli
šką musų organizaciją. Ypa
tingai visų būtina pareiga 
nuoširdžiai ir ryždingai padir
bėti per sekamus šeš’s mėne
sius ir telkti lietuvius į orga
nizaciją, kad busimam dei
mantiniam seime, kuris įvyks 
pradžioje liepos mėnesio Pitts 
burgh, Pa., visi bendrai galė
tume pasidžiaugti padaugėju
siu narių skaičium. Tad visi 
ir visos stok te darban ir pa
dirbėkite iki busimam deiman
tiniam sėimui!

SLA Reikalai ir Veikla
Prisiminus Mikę Kuprį, SLA Veikėja

MIKĄ s k u p r i s

Asmenyje Miko Kuprio, Su
sivienijimas neteko rimto ir 
energingo veikėjo, kokių labai 
mažai yra. Pasiges jo ne tik 
Susivienijimas, bet ir kitos or
ganizacijos, kuriose velionis 
priklausė, taipgi pasiges jo ir 
draugai, su kuriais jis per il
gus metus dirbo lietuviškus 
darbus.

Lai jam bunie lengva ilsėtis 
šaltoje ir laisvoje Dėdės Šamo 
žemėje.

rotoriaus ir organizatoriaus 
pareigas, taipgi jis ir SLA 
4-toj apskrity eina organiza
toriaus pareigas, sūnų Albiną, 
dukterį Mrs. Ella Kilis, brolį 
Lietuvoje, 3 seseris, vieną se
serį 
šiaip 
Lai 
būna 
šalies
likusiai šeimai ir visiems jos 
draugams varde SLA 66 kuo
pos reiškiu gilią užuojautą ir 
linkiu greito susiraminimo.

Korespondentas.

Amerikoje, 3 an tikus ir 
daug giminių ir draugų. 

Marijonai Radzevičienei 
ramu ilsėtis šios laisvos 

žamėje, o nuliudime

*

Ansonia, Conn. Cicero, Illinois

Sveikatos Skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
® katos Komisija, ŠIA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
® SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINTKO PURKOS M. 
® D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

lš ŠIA 66 Kuopos Metinio 
Susirinkimo

šį mė
tai su- 
praeito 
mėnesį,

Susivienijimo ir visuomenės 
veikėjas, Kazys P. Deveikis, 
buvo sunkiai susirgęs ir jam 
ligoninėje buvo padaryta ope
racija, dabar jau apleido ligo
ninę ir gydosi namie. Aš lin
kiu p. Deveikiui greitai pas
veikti ir grįžti prie Susivieni
jimo ir kitų lietuviškų darbų, 
kuriems jis labai reikalingas.

Draugas.

lokalines 
o į Susivieniji- 
Amerikoje 115 
1920 metais ir 
geram stovyje

ir nemažai dirbo 
Susivieniji-

Užpraeitos savaitės Tėvynėj 
buvo pranešta, kad gruodžio 
17 dieną Wilkes Barre, Pa., 
mirė Mikas Kupris, ilgametis 
ir žymus Susivienijimo veikė
jas. Jis gimė 1893 metais spa
lio mėn. 15 dieną Lietuvoje. Į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, kaip ir daugelis kitų, at
vyko 1912 metais jaunu būda
mas laimės jieškoti, apsigyve
no Pennsylvanijos valstijoje ir 
pradėjo pragyvenimą pelnytis 
dirbdamas anglių kasyklose, 
kur tais laikais daugiausia at
vykusių lietuvių apsigyvenda
vo.

Velionis būdamas patriotin- 
gu lietuviu ir suprantantis 
apdraudos reikalingumą kiek
vienam darbo žmogui, įsirašė į 
vietines lietuviškas 
organizacijas, 
mą Lietuvių 
kuopą įsirašė 
išbuvo nariu 
iki mirties,
kuopai ir visam 
mui. Daugiausia laiko velionis 
Kupris pašventė Susivienijimo 
septintai apskričiai, kuri gy
vuoja Wyming Klony ir prie 
kurios priklaluso beveik visos 
toj apylinkėj gyvuojančios 
kuopos. Jis septintai apskri
čiai pirmininkavo virš 20 me
tų ir jai daug dirbo, apskri
ties suvažiavimuose pirminin
kaudavo, apskričiai rengiant 
vasarines išvykas ar kitokius 
parengimus žiemos metu, jis 
nuoširdžiai ir energingai dir
bo, kad padengimai butų gė
lai suruošti ir iš jų butų nau
da apskričiai. Už tokį energin
gą darbą Susivienijimui ir ki
tose lietuviškose organizacijo
se, jis užsitarnavo didelės pa
garbos ir padėkos. Jo atliktus 
darbus ilgai nepamirš Wilkes 
Barre apylinkėse guvuojančių 
kuopų veikėjai ir Susivieniji
mo centras.

Velionis Kupris, būdamas 
sveikas, dalyvaudavo beveik 
kiekvienam Susivienijimo sei
me, sekdavo seimų eigą ir, jei 
pastebėdavo kitų pareikštas 
žalingas nuomones organizaci
jai, padarydavo pastabas. Bet 
jo sveikatai sušlubavus, pas
kutiniuose porą seimų negalė
jo dalyvauti.

Neminint pirmesnių Kuprio 
dirbančių vietų, per paskuti
nius 33 metus jis dirbo Frank- 
lin Colliery Coal Company iki 
1949 metų, ir tais metais dėl 
nesveikatos pasitraukė iš dar
bo ir gyveno iš kuklios pensi
jos.

Dideliame nuliudime liko 
žmona Ona; sūnus Juozas ir 
Mykolas, abu gyvena namie; 
Raymondas gyvena 
Barre; Leonardas -
tone; Jonas Jackson Heights, 
Long Island, N. Y.; Mrs. An
gelo Altavilla— Harrisburg; 
Mrs. Joseph Kalinosky — Wy- 
oming; Mrs. Thomas Urban— 
Kingston; taipgi paliko 10 
anūkų, brolį William Harris- 
burge; seserį Mrs. Frances 
Eglavich, Scrantone; ir kele
tą seserėčių ir brolvaikių.

Palaidotas šeštadienį, gruo
džio 19 dieną su bažnytinėmis 
iškilmėmis Parish kapinėse, 
Bear Creek.

Wilkes
Scran-

Toronto, Canada

Gražus Pavyzdis Dauge
liui SLA Kuopų

«

ra-

se- 
na- 
mi-

Gruodžio 13 dieną, lietuvių 
parapijos salėje įvyko SLA 66 
kuopos metinis susirinkimas, 
kurį vedė pirm. S. Bujanaus- 
kas. Ši kuopa laiko susirinki
mus kartą į du mėnesius, bet 
kadangi ŠIA Pildomosios Ta
rybos nominacijos tik 
nesį turi būti atliktos, 
sirinkimas nukeltas iš 
mėnesio į šį gruodžio
tad apie jį čia trumpai para
šysiu.

Atlikus priprastus formalu
mus, delegatė Ona Čeplins-kie- 
nė, buvusi SLA 4-tos apskri
ties suvažiavime, išdavė 
portą, kuris priimtas.

Atsistojimu pagerbtos 
kančios šios kuopos mirę 
rėš: Katrė Babtienė, kuri
rė rugsėjo 16 dieną, palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Petro kapinėse, Derby, Conn. 
Prie SLA velionė prigulėjo 
apie 21 metus, būdama sveika 
lankydavo kuopos susirinki
mus ir šiaip lietuviškus paren
gimus.

Marė Radzevičienė, kuri mi
rė lapkričio 2 dieną, taip pat 
iškilmingai palaidota su baž
nytinėmis apeigomis šv. Petro 
kapinėse, Derby, Conn.

Atliktos SLA Pildomosios 
Tarybos nominacijos.

Priėjus prie kuopos valdy
bos rinkimo sekamiems 1960 
metams, daugelis pareiškė pa
geidavimą, kad užtvirtinti tą 
pačią valdybą, tai ir visi iš
rinkti tie patys, sekami:

Pirm./ Stasys Bujanauskas, 
vice pirm. Stasys Trapkaus- 
kas, finansų sekr. ir organiz. 
Juozas Radzevičius, protokolų 
sekr. Antanas Kasparavičius, 
iždin. Juozas Marčiulionis (pa
starasis ir korespondentas), 
iždo globėjai: Ona Čeplinskie- 
nė ir Antanas Baranauskas, 
maršalka Antanas Jankaus
kas.

Kitas kuopos susirinkimas 
bus laikomas sausio mėn. 10 
dieną, priprastoj vietoj ir pri
prastu laiku. Pabaigus susi
rinkimą, visi buvo pakviesti 
prie bufeto išsigerti “šilu
mos”, kurį valdyba parūpino.

Dar Apie Velionę Marijoną 
Radzevičienę

TE VYNE JE jau buvo ra
šyta apie velionę Marijoną 
Radzevičienę, bet aš dar noriu 
prie to pridėti. Čia vietos lie
tuvių judėjime ji lošė svarbią 
rolę. Kai buvo sveika, niekad 
neatsisakydavo, kur reikia, 
padirbėti, ypatingai kuopai 
rengiant vakarienes gaspadi- 
nauti ar šiaip pakalbėti dirb
ti. Marijona Radzevičienė bu
vo typiška moteris, visa pilna 
juoko, nesivaržydavo kalboje, 
daugelis norėdavo su ja pasi
kalbėti, už tai jos šermenys 
buvo gausiai lankomos. Šian
dien jos tarp musų jau nėra, 
tačiau jos geri darbai, gyve
nimo atmintis pasilieka tarp' 
musų ir daugelis jos pasigen
da.

Paliko nuliudime savo vyrą 
Juozą Radzevičių, kuris per 
daugelį metų eina SLA 66 
kuopoje svambias finansų sek-

jo atvykimo ir 
šventės laimėji-

kuopos istoriiav

25 me

ir kuopos

gausiai aug- 
laiko, kai

SLA 236 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 13 
dieną Lietuvių Namų salėje, 
kur buvo nominuoti kandida
tai į Pildomąją Tarybą. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, kas 
nusako, kad kuopos veikla yra 
gyva ir prasminga.

SLA 236 kuopa neseniai mi
nėjo savo veiklos 25 metų su
kaktį, į kurią buvo atvykęs 
SLA prezidentas P. Dargis. 
Atsilankymas prezidento ir 
jo pasakyta kalba, paliko na
riams gilų įspūdį ir todėl net 
šiame susirinkime buvo pasi
džiaugta dėl 
sukaktuvinės
mų

SLA 236
yra labai įdomi. Prieš 
tus būrelis gerų patriotų: Da
gilis, Jokybynai, Indreliai, 
Frenzeliai, Novogrodskiai su
lipdė mažą kuopą, apie kurią 
sukosi visas lietuviškas gyve
nimas. Po 25 metų veiklos ji 
išaugo į didžiulę kuopą, nes 
turi per 200 narių, todėl ir 
šiame susirinkime nebuvo pa
miršta pareikšti padėka ir pa
garba steigėjams 
ugdytojams.

Kuopa pradėjo 
ti nariais nuo to
pradėjo į Kanadą atvykti nau
ji imigrantai. Jie sutartinai 
dirbdami su senaisiais veikė
jais, kuopą išaugino į didelį 
vienetą ir įnešė daug gyvumo 
kuopos gyvavime.

Jau ilgą laiką kuopos pir
mininku yra žymus veikėjas, 
patyręs visuomenininkas inž. 
J. Strazdas, o finansų sekreto
rė, bene nuo pat kuopos įsikū
rimo pradžios, yra nepailsta
ma veikėja p. O. Indrelienė.

Ypatingai kuopa sustiprėjo 
nuo to laiko, kai Centriniu At
stovu buvo paskirtas p. S. Jo
kūbaitis. Jis tapo Pažangos 
Vajaus laimėtoju, nes prirašė 
apie 60 narių ir susitaręs su 
sporto “Vyties” klubo sporti
ninkais įsteigė atskirą jaunuo
lių kuopą.

Įvertinant p. S. Jokūbaičio 
reikia pripažinti kad 

įnašas 
pačiai

kandi-

darbą, 
tai buvo labai didelis 
SLA organizacijai ir 
kuopai.

Atliktos nominacijos
datų į Pildomąją Tarybą.

SLA 236 kuopa tiek savo 
veikla, tiek augimu ir stiprė
jimu toli 
net gana 
ir darosi 
kuopų.

Yra džiugu ir malonu maty-

pralenkia daugelį 
veiklių SLA kuopų 
viena iš pavyzdinių

Aštrus Sąnarių Reumatizmas

(Tęsinys)
Ašims sąnariu reumanizmas yra 

sunki bendra organizmo liga, tad kaipo 
taisyklė ligonis ta liga sergantis turi bū
ti aprūpintas pastovia, gydytojo medici
nos pagalba ir turėti nuolatinę gydytojo 
atliekamą gydymo kontrolę. Ligonio ge
ra bendra priežiūra — švarus, geras li
gonio kambario oras, gerai vėdinamas 
saugo,jaut ligonį nuo skersvėjį), gerą šva
ri ir ganėtinai šilta ligonio patalinė, sau
lėtas ligonio kambarys yra labai svarbus 
veiksniai ligos gydyme.

Ligonio geras maitinimas yra labai 
svarbus dalykas ligonio gydyme.

Ligonio maistas turi turėti pakanka
mai kalorijų. Ankstyboje ligos stadijo
je geriausiai tinka skystas lengvas mais
tas — daugiausiai pieniškas maistas, 
skysti gėrimai — gero švaraus vandens, 
iš patikinčio vandentiekio, arba nesant 
gero vandentiekio, virintas vanduo, vai
sių sunkos. Ligonis turi gerti .nuo 2500 
iki 3500 kubinių centimetrų paroje.

Kuomet pas ligonį yra aukšta tem
peratūra, ypatingai šiltame klimate, ir 
didesni kiekiai gėrimų skysčiai gali bū
ti ligoniui neduodami.

ti musų broliškos organizaci
jos narius taip nuoširdžiai ir 
našiai veikiančius lietuvybės 
išlaikymo ir tautos stiprinimo 
darbe. Dalyvis.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS
narių susirinkimas i įvyks šių 
metų sausio mėnesio 10 dieną 
lietuvių bažnytinėje svetainėje 
2 valandą po pietų.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
,susirinkime, nes yra daug rei 
kalų apsvarstymui.

J. Radzevičius, __
SLA 66 kuopos sekr.

Pittston, Pa.

PRANEŠU
SLA 7-tos kuopos visiems na
riams ir narėms, kad kuopos 
svarbus susirinkimas bus lai
komas šių metų sausio 10 die
ną, 2 valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Svetainėje. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes 
yra labai svarbių kuopos rei
kalų apsvarstymui, jaunuolių 
prirašymo klausimas ir 1960 
metams kuopos valdybos į- 
vezdinimas.

Walter Palūpis,
SLA 7-tos kuopos pirm.

Manchester, Conn.

SLA 207 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 207 kuopa turėjo prieš- 
metinį susirinkimą. Buvo at
liktos nominacijos j SLA Pil
domąją Taryba.

Kuopos valdyba perrinkta 
1960 metams iš šių asmenų: 
pirm. A. Biretta, finansų sek
retorius M. Zorskiutė, vice 
pirm. Ona Ljemezienė, kuri S. 
L. A. 207 kuopoj, taip ir kito
se draugijose daug metų dar
buojasi ; protokolų sekretorė 
Ona Kaminskienė, iždininkas 
Jonas Sele, iždo globėjas J. 
Mažeika.

Nutarta surengti Bingo ati
tinkamu laiku. Rengimo Komi- 
sijon išrinkta: Z. Žutautienė,

Jeigu nėra komplikaciją iš puses 
širdies ligonis paprastai gauna .normalų 
valgomos druskos kieki maiste.

Jeigu yra komplikacijų iš širdies 
pusės, tai valgomos druskos kiekis mai
ste yra mažinamas. Ligonis maiste turi 
gauti pakankamai vitaminų — iš daržo
vių, vaisių ir reikale net ir mediciniškose 
laboratorijose pagamintą mult i vitaminų.

Iki šiam laikui aštraus reumatizmo 
gydymui pagrindą sudaro salicylo rūgš
ties preparatai, kurie tiksliai gydytojo 
dozuojami ir paskiriami ligoniui sergan
čiam ašt riu sąnariu reumatizmu ir gvdy- 
tojo sekamas jų veikimas, nes nuo dide
lio salicvlo rūgšties preparatų vartojimo 
pasireiškia cypimas ausyse, arba net ir 
laikinas apkartimas. Paskutiniais lai
kais yra išrasti taip vadinami hormoni
niai preparatai arba vaistai pagaminti 
iš ant i.nkstinin liaukų.c

Tie hormoniniai preparatai — vai
stai gali duoti ir gerų rezultatų aštraus 
reumato ligos gydyme — sumažėja ligo
nio karštis, širdies mušimas, sąnarių už
degimo reiškiniai ir sumažėja mažkrau-
ji.ngumas.

Dar iki šiam laikui nėra susidariusi 
galutina mokslininku vienoda .nuomone 
apie pastovumą veikimo to hormoninių 
vaistu prieš astru sąnariu reumatą.

t | C *•

O. Buskauskienė, O. Lcmežie- 
nė ir M. Zorskiutė. Ona Ro- 
man-Ranauskienė davė $1.00 
dovanoms bingo vakarui.

M. Zorskiutė pasiliko orga
nizatore ant toliau n

Susirinkimas praėjo labai 
gražioj nuotaikoj. Po susirin
kimo buvo pasivaišinimas ir 
draugiškas pasikalbėjimas.

A. Biretta.

Bridgeport, Conn. <

ŠIA 51 Kuopos Narių žiniai

Susivienijimo 51 kuopos na
rių metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio mėn. 17 
dieną, 1960 metais, 2 valandą 
po pietų, 407 Lafayette St. 
Šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų aptarimui, tad 
malonėkite visi kuopos nariai 
dalyvauti ir apsvarstyti orga
nizacijos reikalus, nes tai bū
tina visų narių pareiga.

A. Sapiega,
SLA 51 kuopos sekr.

Toronto, Canada

ŠIA Jaunimo Kuopos 
Susirinkimas

1960 metais sausio 17 dieną 
2-rą valandą po pietų Lietu
vių Namuose įvyks SLA jau
nimo kuopos ir sporto klubo 
“Vytis” susirinkimas. Bus ren
kamos valdybos 1960-tiems 
metams ir svarstomi einamieji 
reikalai. Narių dalyvavimas 
privalomas. j. b.

Pittston, Pa.
Mirė Antanas Valatka, 
ŠIA 7 Kuopos Narys

1959 metais gruodžio mėne
sio 20 dieną nuo širdies smū
gio mirė Antanas Valatka, su
laukęs 50 metų amžiaus, SLA 
7 kuopos narys. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis para
pijos kapinėse.

Velionis Valatka buvo gi
męs Pittston, Pa., ir visą lai
ką čia gyveno. Dirbo anglių 
kasyklose, prieš keletą metų

buvo sunkiai prie darbo su
žeistas. Jis buvo malonaus bu
do žmogus, su visais gražiai 
sugyveno, už tad ir jo šerme
nis aplankė daug žmonių ir 
atidayė jam paskutinę pagar
bą, taipgi nemažas būrys pa
lydėjo į kapus.

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną Oną, dukterį Anna 
Marie, sūnų Robert, taipgi 
brolį Matą ir seserį Marijoną 
Urbonienę, kurie gyvena Det
roit, Michigan.

Be Susivienijimo, priklausė 
prie šv. Vardo draugijos ir 
Lietuvių Piliečių Klubo.

Lai jam bunie lengva ilsė
tis Dėdės Šamo žemėje, o nu
liudime likusiai šeimai reiškiu 
gilią užuojautą. W. P.

Nepiliečiai Ragina
mi Registruotis

Kaip pirmesniais keliais me
tais, taip ir šiemet Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstaiga 
praneša, kad visi užsieniečiai, 
gyvenanti Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir nesanti A- 
merikos piliečiais, būtinai tu
ri registruotis. Neišpildę šio 
patvarkymo nustatytu laiku, v 
gali būti baudžiami ir net de
portuoti iš Amerikos.

Registracija prasidėjo sau
sio 1 dieną ir tęsis ikj 31 die- < 
nai. Registracijai reikalingas ‘ < 
korteles galima gauti visuose 
paštuose, jos vadinamos Re- 
port Card, Form 1-53. Už jau- 
namečius korteles turi užpil
dyti jų tėvai ar globėjai.

Patartina visiems nepilie- 
čiams atkreipti dėmesį į Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
pranešimą ir patenkinti jos 
reikalavimą, kad vėliau nerei
kėtų turėti neshagumų dėl 
savo apsileidimo ar nekreipi
mo dėmesio į valdiškos įstai
gos pranešimą.

Gimnaziją baigus — į kol
chozą. — Kuršėnų vidurinė 
mokykla šiemet išleido 140 
abiturientų. Kaip praneša Vil
niaus radijas, džioji abiturien
tų dalis nuėjo į kolohouus.

♦



Sausio 8, 19(50

A. GRIGAITIS

Jis Buvo Mano Draugas
Kas jis?—paklausite.
Gi pernai Lietuvoj miręs žurnalistas— 

Matas Bagdonas.
1957 metais šiame laikrašty P. Tarvy

das rašė apie jo darbus, kaipo žurnalisto, 
visuomenininko, pedagogo, redaktoriaus. Aš 
parašysiu trumpai, kas jis buvo jaunystėj.

Linksmiau ir įdomiau kelionėj dviese, 
kai turi su kuo pasikalbėti, mintimis, įspū
džiais, gyvenimo nuotykiais pasidalinti. Pa
ti kelionė trumpėja ir valandos it šalia gelž- 
kelio stulpai pro vagono langą šuoliais lekia 
pro šalį. Nuobodu kelionėj vienam, nuobo
du keliauti vienišam šiuo gyvenimo keliu.

Mudu susipažinom, susidraugavom dar 
vaikais būdami gimnazijos suole, III klasėj.

III klasėj Sherlock Holmsų, Nait Pin- 
kertonų, Conan Dople ir panašių aprašomi 
nuotykiai tiek užvaldė gimnazisto M. Bag
dono protą, jog jis pamiršdavo gimnaziją, 
pamokas, ir rezultate gale metų išėjo su 
minusu, t. y., reikėjo pasilikti toj pačioj 
klasėj. Šie kriminaliniai aprašymai ne vie
nam gimnazistui mažindavo pažymius. Da
bar aš M. Bagdoną pasivijau, susitikom ir 
likom draugais visą gyvenimą. Laukėm, 
nekantriai laukėm, kada baigsim gimnaziją, 
gausim brandos atestatą ir išsivaduosim iš 
globėjų. Atėjo laukiamoji valanda, kvoti
mai baigti.

Susirinkom gimnazijos salėj, atsisvei
kinom su mokytojais, su savo auklėtojais. 
Sudie gimnazija.

Nuėjom raštinėn, padėjom ant stalo 
raštvedžiui po rubį (toks buvo paprotys) 
ir paėmėm atestatą. Abiturientų veiduose 
nesimatė laukiamo džiaugsmo, visi rimti, it 
su liūdesiu.

Su altestatu rankoj išėjau gimnazijos 
kieman. Kieme manęs laukė Matas. Mudu 
pasižiurėjom vienas į kitą, rodės po širdim 
kas tai nutruko, norėjo verkti . . . netekom 
motinos. Vienas kitam nei žodį netardami, 
atsidūrėm Kušnerio karčiamos salkoj.

Prie alaus (buvo karšta diena) atlyžo 
širdis, prasidėjo be galo, be krašto kalbos, 
kalbos. . . .

Atrodė, išėjom iš namo (gimnazijos)

ir mums atsidarė daugybė kelių į tolumą. 
Eik kur nori, esi parengtas. Dabar jau 
tavęs neatlobos mokytojas, esi subrendęs, 
turi protą. Ir iškeliavom į svietą, iškelia
vom mokslo ieškoti. Ką gavom gimnazijoj 
rodės tik krislelis prieš begalinį žinojimą.

Apie M. Bagdono poeziją P. Tarvydas 
rašė, jog jo sukurti dalykėliai buvo be di
delių pretenzijų, bet pasižymėdavo darnu
mu ir švelnumu. Tai buvo pagyvenusio 
Mato Bagdono poezija. Kitokia ji buvo 
jo jaunystėje. Apie ją aš noriu keletą žo
džių įtarti.

Jau trečioj klasėj jis pradėjo eiliuoti. 
Apie ką jis eiliavo? Apie ką gali dainuoti 
trečios klasės mokinys—kaimo berniukas? 
Žinoma, apie tai kas jį labiausia veikė—tai 
kaimo gamtos grožis. Jis dainavo apie 
žiemos pūgas, apie baisų šaltį žiemos metu, 
kada tvoros poška, o danguj žydrus mėnu
lis ir žvaigždės. Jis dainavo apie pavasarį, 
apie beržo pirmuosius lapelius, apie anksty
vą bitelę išlėkusią į pasaulį pasidairyti, ar 
nepradėjo gėlės skleisti savo žiedus. Jį 
veikė ir margai nusidažę medžių lapai ru
dens metu. Jis mylėjo gamtą ir ji davė 
temas jo eilėms. Vėliau, susipažinęs su 
Lermontovu, Puškinu, jisai pradėjo sekti 
juos, ypač jis žavėjosi Lermontovo kuri
niais.

Kaukazo kalnų gamtos grožis, jo žmo
nių laisvės pamėgimas, aršios kovos dėl jos 
—tai daugelio Lermontovo kurinių tema.

Ir suprantama, jog jaunuolį M. Bag
doną viliojo Kaukazo ekzotika, jo tipai, gy
venimas.

Mes, Mato draugai žavėjomės jo kū
ryba, jo eilėraščiais, kurių keletas tilpo to 
laiko “Ateity.” Jo slapyvardė buvo Va- 
balkšnis, o poezijos žinovai vertino jo eiles 
ir jam pranašavo poeto ateitį.

Prozos nebandė. ,
Aną metą “Vienybėj” J. Tysliava pra

sitaręs, jog M. Bagdonas visą gyvenimą 
rengėsi parašyti romaną, bet neparašęs. O 
aš pasakysiu—parašęs.

Jo gyvenimas tai ir yra romanas—gra
žus, turiningas romanas.

IEVYNE

Vyresnėse klasėse mudu gyvenom vie
nam kambary. Kai ateidavo pasiilgimo sa
vęs valanda, valanda, kada žmogus nori 
patsai su savim pasikalbėti, o ypač poetas, 
mano Matas ištraukdavo iš po lovos savo 
smuiką ir pradėdavo vedžioti smičium per 
stygas. Prasidėdavo kančia, gimdymas. 
Aš jį palikdavau vieną, o grįžęs rasdavau 
naujagimį ant stalo, o jo kūrėją gulintį 
ant lovos.

Kūryba eikvoja žmogaus jėgas ir rei
kalingas poilsio. Matas eidavo į miestą 
(jei tai būdavo vakaras, reikėjo slapstytis 
nuo mokytojų; vaikščiojimo laikas būdavo 
nustatomas atsižvelgiant į metų laiką; už 
nesilaikymą šio potvarkio būdavo mažina
mas požymis už elgesį) prasiblaivyti į orą, 
pažiūrėti pro langą ką jo mylimoji Onutė 
veikia, užeiti pas draugą Juozą D., kurio 
motina laikė arbatinę, išgerti arbatos stik
linę su baranka, paplepėti, arba pas gim
nazistę K. Marytę, kurios motina irgi laikė 
arbatinę. Marytę gražumu Dievas neap
dovanojo, bet jos kuklumas, švelnumas, ne
kaltumas mus jaunuolius viliodavo į arba
tinę pasisvečiuoti.

Ji vargšė pirmojo karo metu mirė Kri- 
me džiova.

O kartais, kad sugrąžinus Matą į lyg
svarą, užeidavom pas amerikietį (M. res
toraną), paimdavom atskirą kambarį, butelį 
Šustovo su trimis žvaigždėmis.

Gražus pavasaris, gražus jo žiedai, 
graži pirmoji meilė, bet joje slepiasi ir aud
ros audrelės. Taip atsitiko ir su Matu ir 
Opute D., kuri buvo jo poezijos akorda, it 
muzika, kuri žmoguje sukelia gražių min
čių. Kartą Mato ir Onutės D. santykiai 
dėl kažkokio menkniekio užsikirto. Nei 
Onutė nei Matas nenori nusileisti, abu am- 
bicingi, abu ošia. Matas pradėjo nevalgyti, 
užėjo nemiga, mokslo pažymiai žemyn ir 
gręsą pasilikti, kaip sakydavom, žiemavoti 
toj pačioj klasėj. Nemažiau kentėjo ir jo 
smuiko stygos, kurių akorduose ieškodavo 
suraminimo.

Mums pagailo vargšo Mato. Sutaikėm 
ožius ir pas Matą grįžo gera nuotaika.

Ideali buvo musų jaunuolių meilė, o 
kai vienas iš musų panoro pabučiuoti savo 
simpatiją, jisai gavo nuo savo draugų tokią 
moralės pamoką, kad ilgai atsiminė, kas tai 
draugų kumščiavimas.

Gimnazijos auklėtojai, musų mokytojai, 
akyliai sekė, kad jų globojami jaunuoliai 
nenuslystų nuo doros kelio; auklėjo, kad 
išaugtume dori, sveiki, protingi vyrai.

Jei suaugę proto žmonės kartais nu
klysta iš kelio, tai ką kalbėti apie jaunuolį. 
Padėka ir garbė musų mokytojams, musų 
tėvams, visuomenei, kuri saugojo mus nuo 
nuodėmių. Vargas jaunuoliui, jaunuolei, 
kurie, pradėjus lytinių liaukų pumpurams 
sprogti, pradeda jas dilginti. Nedraudžia jų 
tėvai, nedraudžia mokytojai, visuomenė. Jų 
laukia nervų ir visos sveikatos pairimas— 
ne tik jų, bet ir jų vaikų.

Vėliau, keliaudami gyvenimo keliu, 
iaiks nuo laiko susitikdavom Kaune, kur 
jis dirbo redaktoriaus, žurnalisto darbą, o 
aš iš Dzūkijos šilų su reikalais atbildėdavau 
Kaunan. Retai susitikdavom, bet • susitiki
mas visuomet būdavo įdomus, nuoširdus, 
draugiškas. Nulendam kur pas Čepurną ar 
Versalin, ar kitam kuriam restorane susi
randam nuošalų ir ramų kampelį (čia turiu 
pastebėti, kad kaip Matas, taip aš, nebu
vome blaivybės draugijos nariais). Ir pra
sideda be galo, be krašto kalbos—vienas 
kito išpažintis, išpažintis iki smulkmenų— 
pasisekimai, džiaugsmai, nelaimės, vargai, 
suklupimai, nuklydimai. Gyvenimas bėga 
sparčiais žingsniais pirmyn, su juo ir žmo
gaus pažiūra į aplinką nestovi vietoj, kei
čiasi. Dalindavomės, svarstydavome su 
Matu tais pakeitimais, juos nagrinėdavome. 
Matas nuo savo principų (jis buvo giliai 
tikintis) nenukrypdavo, nors dėl gyvenimo 
troškimo kartais ir nuslysdavo nuo Dievo 
ir bažnyčios įsakymų. Bet raskite ką nors 
šiame pasauly be nuodėmės

Tie susitikimai, pasikalbėjimai palies
davo ir politinius aruodus, bet, nors nevi- 
suomet, mes politiniais ir socialiniais klausi
mais sutardavom, bet tai nekliudydavo 
mudviem likti artimais draugais. Sakyčiau, 
proto galvojimo skirtumas dar labiau mus 
suartindavo. Po tokių išpažinčių, po tokio 
atviro, nuoširdaus pasikalbėjimo it dvasi
niai atsinaujinę, atsisveikindami iki pasi
matymo.

1944 metais birželio mėnesį besitrau
kiant nuo iš rytų artėjančių bolševikų, prie 
Nimbrės persikėlęs per Nemuną, patraukiau 
Dovinės link pas tetą. Atrodė kaime dar 
nesijautė žymių artėjančios audros. Per
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nakvojęs pas tetą sekančią dieną per Ma
rijampolę, kuri jau buvo pakilusi evakuotis, 
nuvykau prie M. pas dėdę, kur maniau 
rasęs savo šeimą. Dėdės kieme pilna M. 
apskrities policijos, kuri laukė įsakymo kur 
trauktis toliau. Čia sužinojau, jog netoliese 
A. yra Matas. Žinoma, paskubėjau pasima
tyti su savo draugu. A. kieme sutikau 
nemažą būrį iš Kauno jaunų vyrų ir mote
rų. Matas Bagdonas buvo vienas. Šeimą 
sakė išsiuntęs į tėviškę prie Skriaudžių, į 
IButautiškes. Kaip visuomet, Matas rodėsi 
esąs geram upe, nors už jo juoko slėpėsi 
kančia.

—Matai, lieki, ar traukiesi į vakarus?
—Ne, Albinai, kas bus, tas bus, bet 

aš iš Lietuvos nesitrauksiu,—pabrėžė jisai. 
—Minsiu, bet iš gimtinės nesitrauksiu; aš 
kančios nebijau.

1957 metais birželio mėnesį gaunu iš 
Lietuvos laišką. Žiuriu, kas rašo? Net 
nustebau—Matas Bagdonas. Kur jis gavo 
mano adresą? Labai paprastai. Kaimy
nystė, pažintis, vienas per kitą sužino, kur 
kas pasauly tupi. Matas rašo iš Butautiš- 
kės (netoli Veiverių), iš tėviškės. Rašo 
apie savo vargus. Girdi, jį apėmę įvairus 
negalavimai—kepenys netvarkoj, širdis silp
na, mažakraujystė, blogas apetitas, blogas 
miegas, reumatas ir tt. Prašo vaistų, ku
rie, it gyvybės eleksyras, visas ligas paša
lintų. Tokių prašymų iš Lietuvos mes dau
gel gaunam. Ten mano, jog Amerikoj, tik 
nueik vaistinėn ir gausi vaistų nuo bet ku
rios ligos. Nusprendžiau, Matas tur kepenų 
civozę. Tokia liga per laiškus negydoma 
ir stebuklingų vaistų nėra. Vieton vaistų, 
pasiunčiau siuntinį, kurį realizavus, galėtų 
laikytis tinkamos dietos.

Nors liga jau gerokai buvo pakirtusi 
jo sveikatą, bet laišką rašo it juokaudamas. 
Toks jis buvo visą gyvenimą. Matydavau 
jį rimtą, bet nemačiau jį rustų. Vargu ar 
jis savo gyvenime pasakęs kam nors šiurkš
tų žodį. Visuomet jis geroj nuotaikoj, vi
suomet draugiškas.

Laišką mano jis gavo, bet siuntinys 
pavėlavo. Jisai mirė ir ilsisi Skriaudžių 
kapuose tarp savųjų. Net pavydas ima.

Teisingai Puškinas pasakęs:

Nors bejausmiui kunui visvien kur trunėti, 
bet arčiau mylimo kampelio norėtųsi ilsėtis.

Pittsburgho Universitetas Gražiai Buvo 
Pasipuošęs Kalėdų Šventėms

Šiais metais Pittsburgho 
Universitetas ypatingai buvo 
sujudęs Kalėdų šventėms. Di
džiosios salės, mokslo klasės, 
koridoriai ir langai — viskas 
buvo Kalėdų šventėms papuo
šta. Universitetas, arba kaip 
čia vadina jį “The Cathedral 
of Leaming” yra 535 pėdų 
aukščio. Pastatas turi 42 
aukštus (stories) ir jame yra 
91 klasių kambariai. 18 tau
tinių kambarių (Nationality 
Rooms) tarpe jų ir Lietuvių

* Kambarys. Jį suprojektavo 
ponas A. Gudaitis iš Kauno. 
Lietuvių Kambarys yra bene 
vienas iš gražiausių ir įdo
miausių kambarių visam Uni
versitete. Jis išsiskiria tuomi

• iš kitų kambarių, kadangi sie
nos išmuštos margaraščiais 
lininiais audimais, kuriuos iš
audė ponia A. Tamošaitienė 
Kanadoje. Kambario kampai, 
palubės, palangės bei durys 
susideda iš dviejų rūšių lietu
viško ąžuolo — tamsaus ir 
šviesaus. Ąžuolinės durys me
niškai išrantytos, ir visi kiti 
kambario baldai padaryti pa
gal lietuvišką stilių bei meną.

„ Visa kambario galinė siena — 
tai vienas didelis Čiurlionio 
tapytas paveikslas “Du Kara
liai”.

‘ O kai šiemet gruodžio mėn. 
12 dieną visi tautiniai kamba
riai tik bruzdėjo, puošėsi, 

/ kiekvienas pagal savo tradi
cijas bei papročius, tai musų 
Lietuvių Kambarys irgi neat
siliko. Dėka musų aktyvių po
nių V. Količienės bei B. Piva- 
ronienės, Lietuvių Kambarys 
tapo viso Universiteto dėme
siu. Profesoriaus stalas tapo 
uždengtas nauja lietuviška aš- 
tronyčia linine staltiese ant 
kurio matėsi pilnos medinės 
lėkštės įvairių lietuviškų ska
nėstų. Durys bei langai pasi
puošė šiaudiniais ornamentais, 
kas itin kambariui davė jau
kios lietuviškos šilimos. O pa
čiame kampe stovėjo didžiulė 

šešių pėdų eglė pasiouošusi 
'.isai lietuviškai. Šiaudiniai pa
puošalai, kryželiai, skambaliu
kai, žvaigždelės, paukšteliai ir 
angeliukai, taip gražiai deri
nosi su šio kambario aplinka, 
kad net patiems svetimtau
čiams taip patiko, kad klau
simams apie Lietuvą, jos žmo
nes, jos meną bei tradicijas 
nebuvo galo ir jie rodos nega
lėjo suprasti kodėl toks gra
žus kraštas, tokia kultūringa 
tauta turi būti pavergta, o jos 
žmonės belaisviai ir beteisiai... 
Ryte Spingytė viskam turėjo 
atsakymą ir stengėsi, kad ir 
trumpai amerikiečiams papa
sakoti apie Lietuvą, jos praei
tį bei dabartį. Paskui Univer
siteto didžiojoje salėje įvyko 
meninė dalis, kurią išpildė de
vynių tautų grupės. Lietuvių 
grupė susidėjo iš trylikos lie
tuvaičių, visos pasipuošusios 
tautiniais rūbais, kurios pa
giedojo Kalėdų giesmę lietu
viškai “Ties Betlejum”. Visa 
programa buvo spaudos fo
tografuojama bei televizuoja- 
ma. Vėliau svečiai buvo ska
niai pavaišinti ir išsiskirstė 
l as sau namon.

Sekmadienį didžioje Pitts
burgho Carnegie Music Hali 
įvyko kita Kalėdinė progra
ma, kurią išpildė 28 tautos. 
Visi giedojo giesmes savo kal
ba galingiems vargonams grie
žiant. O kiekvienos tautos 
rtstovai ar atstovės nešė do
vanas ir dėjo prie dviejų mil
žiniškų eglių. Šv. Pranciškaus 
Akademijos 50 studenčių pa
giedojo lietuvišką giesmę, o 
Danutė Količiutė su Rytė 
Spingytė nešė prie eglės dova- 
i as. D. Količiutė — lietuviš
ką lėlę, o R. Spingytė dėžę su 
gintarais. Žmonių buvo gal 
keletas tūkstančių, o lauke te
ko palikti kitus, nes nebebu
vo vietos jiems patalpinti.

Šios dvi dienos paliko vi
siems mums lietuviams gilaus 
įspūdžio, kad ir keletai valan

dų laiko palikome savo kas
dieniškus vargus nuošalyje ir 
lyg tai Lietuvoje buvome nu
klydę, tėviškėlėje toli, toli už 
\andcnų...

Rytė L. Spingytė,
Pittsburgho Universiteto 

Studentė.

GABI LIETUVAITĖ

Gruodžio 27 Sunday News 
Brooklyno sekcijoj tilpo ilgo
kas straipsnis ir nuotrauka 
apie jauną 22 metų lietuvaitę 
— Mariją Audronę Stake. 
Straipsnyje pažymėta, kad 
Marija dėsto chemiją Poly- 
lechnic Institute of Brooklyn. 
Jos dviejų klasių studentai 
yra 36 vyrai, ir nei vienos 
mergaitės. Dauguma jos stu
dentų yra tik du ar tris me
tus už ją jaunesni, o kai ku
rie ir vyresni už ją. Marija 
drauge ruošiasi ir doktorato 
laipsniui iš chemijos.

Straipsnyje trumpai nupa
sakota jos pabėgimas iš Lie
tuvos, gyvenimas Vokietijoj, 
tremtinių stovyklose (Lubec- 
ke) ir Amerikoje. Jos tėvai 
ir jaunesnė sesuo gyvena Chi- 
cagoj, o Marija — pas savo 
draugus p. Reventus Brookly- 
ne.

Pavergtųjų Seimas 
Linki 1960 Metais 
Teisingos Taikos

Naujųjų Metų išvakarėse 
Pavergtųjų Seimo pirminin
kas ir gen. sekretorius pasiun
tė sveikinimo telegramas J. A. 
V. prezidentui Eisenhoweriui, 
popiežiui Jonui XXIII, JT vi
suotinio susirinkimo pirminin
kui V. Belaunde, prezidentui 
de Gaulle, kancleriui Adenau
eriui, min. pirmininkui Mac- 
millanui, NATO narių-valsty- 
bių ministeriams pirminin
kams, valstybės sekretoriui 
Herteriui ir Europos Tarybos 
sekretoriui L. Benvenuti.

Prezidentui Eisenhoweri u i 
sveikinimo telegrama, primi

nusi jo taikos siekimo pastan
gas ir dėkodama už jo para
mą sovietų pavergtosios Cen
tro ir Rytų Europos valsty
bių laisvės kovai, linkėdama, 
kad “1960 metus žymėtų lais
vojo pasaulio drąsi ir ryžtin
ga pažanga į patvarią r tei
singą taiką”, kartu pabrėžia, 
kad “tokia taika yra nepasie
kiama tol, kol ištikimiausieji 
Vakarų sąjungininkai — pa
vergtosios Europos tautos — 
yra atimtos savo laisvo apsis
prendimo nenusavinamą tei
sę”.

Studentų Leidinys

Liet. Stud. S-ga, kuii ap
jungia apie 600 studijuojančio 
lietuvių jaunimo JAV-se, lei
džia savo kuklų leidinėlį “Stu
dentų gairės”. Anksčiau šis 
leidinėlis buvo tik poros lapų 
informacinis biuletenis, gi pa
skutinis 1959 m. numeris jau 
yra žymiai platesnės apimties 
ir įdomus savo turiniu. Čia 
randame įdomių ištraukų iš 
dokumentų, kuriuose atsispin
di jaunimo heroiškumas ir tie
sos troškimas. Yra platus 
Raimundo Punkrio sociologi
nis straipsnis apie Amerikos 

Susivienijimo Veikėjų Artimiausi Darbai
(Atkelta iš 1 pusl.)l

nario teises, todėl jis jau moka ir į Ekspensų Fondą 17 centų 
į mėnesį, kaip ir visi kiti nariai.

NEW YORK — NEW •EY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi
jas Jaok Štokas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4700-5:00 v. p. į

PTTTSTON, PA. lithuanian Melody Hour. Vedėjai J. Maoeim 
ir adv. Thomas F. Mack.
466 Main St., Pittston, Pa.
WPTS — 1540 k Sekmadieniais 10:30—11:00 ryte.

LOS ANGELES, OAL. lietuviškoj Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60f.h St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:80 
— 1:00 W. po pldtų.

DIDELIS IR REIKŠMINGAS PLANAS
Jaunuolis terminuotą apdraudą turėdamas ir sulaukęs 25 

metų amžiaus taip pat dėl savo ypatingai mažų duoklių turi 
nedidelius rezervus, kuriuos tačiau jis panaudoja persikeldamas 
į kurią kitą, turinčią santaupų rezervus, SLA apdraudą, nes 
tada mokės mažesnius mokesčius, kaip turėtų mokėti pagal 
SLA Mokesčių Lenteles.

SLA daro tam tikra prasme auką, pasiryžęs jaunosios 
kartos narius įvesdinti į Susivienijimo veiklą ir užtikrindamas 
jiems pilnos sumos apdraudą, kuri parašyta jo Apdraudos Pa
liudijime. Šituo budu vykdomas didelis ir reikšmingas planas 
parengti jaunąją kartą lietuviškai veiklai ir kartu padėt jai 
paveldėti lietuvių patriotų pasiaukojimu sukurtą ir 75 metus 
sunkiausiomis sąlygomis išlaikytą Susivienijmą, padėti įsisa
vinti SLA taurias tradicijas ir pasiimti valdyti jo sukrautus 
milijonus. •

mažumas, ištrauka iš V. Rim
kevičiaus romano “Studen
tai”, knygų apžvalga ir kt.

“Studentų gairių” redakcinį 
kolektyvą sudaro R. Punkris, 
T. Remeikis ir V. Skrupskely- 
tė. Menine ir technine priežiū
ra rūpinasi A. Avižienytė, A. 
Jakštys ir V. Rūbas. Adminis
traciją sudaro D. Karvelytė, 
R. Šimaitis, V. Šimaitis, A. 
Šlapkauskas ir D. Urbonaitė. 
Redakcijos adresas — 518 E. 
Green St., Champaign, III. Ad
ministracijos — 6841 S. Oak- 
ley Avė., Chicago 36, III. Lei
dinėlį gali užsiprenumeruoti ir 
ne studentai. Metinė kaina — 
2 doleriai.

ALT Suvažiavimo Pri
imtos Rezoliucijos

(Atkelta iš 1 pusi.) 
gruodžio 12-13 dienomis, Hen
ry Hudson viešbuty, New Yor- 
ke, išklausęs Vykdomojo Ko
miteto prezidento, sekreto
riaus, iždininko ir A. L. In
formacijos Centro direktorės 
pranešimus, juos priima dė
mesin, tvirtina apyskaitinių 
metų išlaidas ir reiškia jiems 
padėką.

Konstruktoriaus Br. Ožki
nio sklandytuvais dabar esą 
aprūpinami ne tik 'Lietuvos, 
bet ir kitų respublikų sklan
dytojai. Naujos konstruk
cijos sklandytuvu esą galima 
sklandyti įvairiose meteoro
loginėse sąlygose.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valen tina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS: Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, HJL Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 114os valandos nuo pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki 114os; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph’e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ELL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė, 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICHL, Uthuanian Voioe. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (flnkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, OONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britam, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WP0P—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

Šiauliuose pradėjusi veikti 
automatinė telefono stotis, 
pranešė Vilniaus radijas. Į- 
rengimai esą gauti iš Lenin
grado. Automatinė stotis ga
linti aptarnauti iki 2,000 abo
nentų.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

SLA 126 Kuopos Metinis
Susirinkimas

Susivienijimo 126 kuopos 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks šių metų sausio mėn. 8 
dieną, 8 valandą vakare, SLA 
centrinėse patalpose, 307 W. 
30-th Street, New Yorke.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame me
tiniame susirinkime, nes bus 
renkama kuopos valdyba 1960 
metams ir aptariami kiti rei- 

susirinkimui bus
tradacinės metinės vaišės bei 
draugiškas pasikalbėjimas su 
užkandžiais ir gėrimais. Iki 
pasimatymo susirinkime sau
sio 8 dieną.

P. Bukšnaitis, 
SLA 126 kuopos sekr.

kalai. Po

Jono Budrio Pagerbimas
Sausio 16 Dieną

Jono Budrio, ilgamečio Lie
tuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke, 70 metų amžiaus 
sukakties proga rengiamas 
pagerbimas sausio 16 dieną, 
šeštadienį, 7 valandą vakare, 
Camegie Endowment Interna- 
tional Center salėje, 345 East 
46 Street, prie 1-st Avenue, 
New Yorke. Bus trumpa 
bų programa ir vaišės.

rą amerikietį lietuvį. J. Ba
čiunas išleido knygą apie An
taną Vanagaitį. Redagavo ra
šytojas Alantas, tad ir man 
teko dabar perskaityti, nes p. 
Bačiunas atsiuntė visiems S. 
L. A. sekretoriams ir i eikė- 
jams. Dr. Vinikas parašė lai
šką, kad tai dovana. Tai gra
žus leidinys, lengva kalba. 
Paveikslai aiškiai atmušti ant 
geros popieros. Vanagaičio 
vaidinimai ir kiti meno srity
je atliktieji darbai aprašyti 
visiems suprantama kalba.

J. Bačiunas su ponia Bačiu- 
’ niene važinėjo po lietuvių ko
lonijas Pacifiko salyno pa
krantes. Visa kelionė užėmė 
apie tris mėnesius laiko. Pra
dėjo su Los Angeles. Lankė 
daug lietuvių veikėjų ir įraše 
jų vardus. Antras sustojimas 
buvo Naujoji Zelandija Čia 
daug sutiko lietuvių ir turėjo 
daryti pranešimus apie ameri
kiečių lietuvių 
laivu nuplaukė 
miestą 
ilgesni 
sutiko, 
trauką
tų sukakties 
parodė australiečiams ir ze- 
landiečiams lietuviams. Tą vi
ską Živatas gerai atpasakojo 
ir man teko perskaityti.

Gavau ir Kipro Bielinio 
“Penktieji metai” ir pasiūliau 
Živatui. Prašė atvežti, kai at
silankysiu kitą kartą.

Tie žmonės, kurie dirbo kul- 
turinius darbus, nenustoja do
mėtis savo tautos literatūra, 
kol tik turi atmintį. Dovanų 
nenori priimti, nes sako tai 
išnaudojimas. Butų gerai, kad 
SLA nariai ir pažįstami, pro
gai pasitaikius, aplankytų.

J. V. Stanislovaitis.

veiklą. Vėliau 
į Australiją į

Čia pabuvo 
daug lietuvių

Sydney. 
laiką ir
Bačiunas turėjo nuo- 
įš “Margučio” 25 me- 

programos, tai
• v

kal-

Brooklyn, N. Y

Rašytojas Vilius Bražėnas, 
humoristiniai vaizduojąs musų 
gyvenimą, paskaitys savo ir 
kitų autorių kūrybos koncer- 
te-vakare, kurį ruošia Skau
tams Remti Komitetas sausio 
23 d., šeštadienį, 7 vai. vaka
re Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyn, N Y.

Wilkes Barre, Pa
Amerikos Menas 

Šiandien

Pranas Živatas Valdiškoj 
Įstaigoj

1701
Scranton,

Gavome kalėdinį atviruką 
nuo p. K. Živatienės, kuriame 
ji praneša, kad persikėlė gy
venti į naują butą, 413 North 
Main Street, Scranton, Pa. 
Nuvykę radome jos sūnų Al
girdą gražinant jos tris kam
barius.

Pranas Živatas apgyvendin
tas valdiškoj įstaigoj, 
Caphause Avenue,
Pa. Čia jis pasiliks ilgesniam 
laikui. Nors jis jau išgyvenęs 
9 kryželius amžiaus, bet atro
do gerai, tik jo kojos silpnos 
ir vaikščioti nedaug gali. Skai
to daug ką nauga įstaigoje. 
Rašyti nebegali, nes plunksną 
ilgai laikyti rankoj nepajėgia 
dėl silpno kraujo cirkuliavi
mo. Rašomos mašinėlės nėra 
kur padėti, kambarys mažas 
ir dvieje gyvena, visada būna 
miegamam kambaryje.

Lankytojų nedaug būna 
Kun. Valadka yra dažnas jo 
lankytojas. Kazakevičius pats 
apsirgo ir nebuvo kelias sa
vaites, tai Stepanauskas, lai
dotuvių direktorius retkar
čiais jį aplanko. Tai toks liki
mas veterano šiame mieste. 
Jo draugų daug nėra gyvųjų 
tarpe. Prieš 65 metus jie čia 
pastatė bažnyčias, išleido laik
raščius ir žurnalus. Šioj apy
linkėj Paukščiai pradėjo steig
ti laikraščius, taipgi jie buvo 
ir SLA įsteigėjai. Dr. šliupas 
ir kun. Burba Živatui gerai 
žinomi, ir jie bendrai jungė 
lietuvius į organizuotą veiklą.

Živatas dar prisimena gerą 
darbuotąją Zorskį ir Grybą. 
Zorskaitė ir dabar sekreto
riauja SLA 30 kuopoje o p. 
Zorskienė išparduoda piknikų 
daugumą tikietų, ir kituose 
SLA darbuose dalyvauja.

Porą valandą besikalbant 
Živato kambarėlyje, prisimi
niau ir Juozą Baciuną, tai ir 
apie jį pakalbėjome, kauto ge-

• v

me-

nuoja. Sheeler’io darbai ilius
truoja faktą, kad kai kuriais 
atvejais linijos tarp realistinių 
ir abstrakčių menninkų nega
lima ryškiai pravesti.

“Ashcan Mokyklos” daili
ninkai padarė daug paveikslų 
atgyvinime, ypač subjekty
vios materijos pavidale; ji 
taip pat padėjo menininkams 
išsilaisvinti nuo akademinės 
19-to amžiaus įtakos. Tačiau 
1913 m. dar viena svarbi ban
ga perėjo per Amerikos meną, 
kai Amerikos ir Europos me
nininkų darbai abstrakciame 
stiliuje buvo išstatyti ir vė
liau šios parodos gavo “Armo- 
ry Show” vardą., Šios parodos 
padarė begalinę įtaką į ab
straktaus šio krašto meno iš
sivystymą.

Tačiau vos tik pirmas po
sūkis į abstraktų meną buvo 
padarytas, menininkai pradė
jo grįžti atgal į daugiau re
prezentacinį meną, nors ir 
tam tikra įtaka pasiliko. Me
nininkai išvystė daugiau stili
zuotą tapybos būdą, susiinte- 
resavimą linijomis ir ryškes
nėmis bei ekspresyvesnėmis 
spalvomis.

Vienas iš originaliausių A- 
merikos dailininkų yra John 
Marin, kuris adoptavo ab
straktinę techniką peisažų ta
pyboje. Kai kurie abstraktaus 
meno dailininkai nenutraukė 
ryšio su subjektyvine materi
ja. Stuart Davis, gyvų pavi
dalų ir ryškių spalvų meninin
kas, vartoja Amerikos vaizdų 
dalis savo abstrakcijoms pa
gyvinti. Kiti menininkai sub- 
jektyvinę materiją visai ap
leido ir atsidavė grynai spal
voms ir judesiui.

Taigi, abstraktinė mokykla 
sekė realistinę mokyklą, kaip 
realistinė sekė romantinę. Su
dėjus viską į krūvą, visos 
šios trys mokyklos šiandien 
•turi savo pasekėjus Ameriko
je. Kuri iš šių mokyklų ir ar 
iš viso bus busimų dailininkų 
ar publikos mėgiamų, 
sunku numatyti. AC.

• •

Tibeto užgrėbimas esąs tik 
raudonosios Kinijos “buso- 
ness”. Dr. Tsiang konkrečiais 
faktais pavaizdavo, kad Tibe
to strateginė pozicija kaip tik 
pirmiausia taikoma Sov. Są
jungos reikalams, ne Kinijos. 
Dr. Tsiang nė kiek neabejoja, 
kad Tibeto užgrobimas yra 
Sov. Sąjungos ir Raud. Kini
jos iš anksto sutartas ir ben
drai įvykdytas. Tai yra sovie
tinio pasaulio laimėjimas ir 
laisvojo pasaulio pralaimėji
mas. Pralaimėjimas viename 
fronte baro atsiliepia visam 
frontui. Antra vertus, Tibeto 
įvykiai atvėrė akis daugeliui 
Azijos-Afrikos neutralistų.

tosios — Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sukakties 
minėjimo. Draugijų atstovų 
tuo reikalu pasitarimas kvie
čiamas sausio 
3 valandą po 
Parko salėje, 
visi draugijų
vaus susirinkime ir aptars mi
nėjimo ruošimo reikalus ir 
tinkamai ją suruoš. Rep

mėn. 10 dieną, 
pietų, Liberty 
Tikimasi, kad 
atstovai daly-

Dešimtukų Vajus i

Daug Daugiau Nei 
Pastipusi Žiurkė...

kokią ten žiurkę, 
valstybių nepri- 
visą laiką gyve- 
nerimu, kad neį- 
sprogimas, kaip

Kai Chruščevui Amerikoje 
buvo priminta sovietinė agre
sija Vengrijoje, jis tatai pava
dino pastipusia žiurke, įstrigu
sia gerklėje. Tas palyginimas 
Chruščevui neiššoko netyčia, 
nes tai yra nuolatinė Sov. Są
jungos padėtis. Sov. Sąjunga, 
prarijusi ne 
bet keletos 
klausomybę, 
na baime ir 
vyktų koks
1956 Vengrijoj ir Lenkijoj, 
kaip 1944-51 Lietuvoj. Šis 
Kremliaus nerimas smarkiai 
atslūgtų, jei laisvasis pasau
lis pasakytų Chruščevui: “Ži
nokis. Ne musų dalykas Cen
tro ir Rytų Europa”. Šia 
kryptimi Maskva nuo pat Sta
lino mirties visomis komunis
tų meisteriškai naudojamomis 
propagandos ir diplomatijos 
priemonėmis, įtaigoja, pirmiau 
vadinamus 
paskutiniu 
ką.

Gruodžio
mas plačiai diskutavo 
Kremliaus manevrus, atkreip
damas laisvojo pasaulio dėme
sį į jų tikrąją reikšmę. Lietu
vos delegacijai diskusijose at
stovavo M. Brakas, plačiai 
vesdamas paralelę tarp XIX 
amžiaus Europos politikos su 
tuometines Rusija ir dabarti
nės Vakarų demokratijų po
litikos su Sov. Sąjunga. Tų 
praeities pamokų nepaisymas 
gali žiauriai atsikeršyti.

neitraliuosius, o 
metu ypač Ameri-

10 pavergtųjų sei- 
šiuos

YEARS OF 
SERVICE

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

MARCH OFDIMES
Su sausio mėnesio pradžia 

prasidėjo dešimtukų (March 
of Dimes) Vajus sukėlimui lė
šų paraližium sergantiems vai
kams ir neturtingiems suau
gusiems gydyti. Tam tikslui 
įsteigtas įfondas buvusio pre
zidento velionio Franklin D. • 
Roosevelto, kuris pats sirgo ’ 

i

Laukaitienė-Vasiljevaitė Valenti
na, vyras Laukaitis Juozas, sesuo 
Gylienė Natalija, tėvai Basiljevas, 
Motiejus ir Emilija (gim. Kabacha- 
rytė), gyvenę Kybartuose.

Martusevičienė-Linkevičiutč Ona, 
Adomo d., jos vyras Adolfas, ir se
suo Linkevičiūtė Elzbieta.

Ozutienė-Chachlauskaitč Palioni- 
ja, ir jos sesuo Rimkienė Stefani
ja, Antano dukterys, iš Josvainių 
miestelio.

Ropius Norbertas, Petro Jr Ma
rijonos sūnūs, kil. iš Kalėnijkčs 
kaimo, Dūkšto vals., Zarasų a^skr.

Vabalienė-Radavičiutč Elena, Ed
vardo duktė.

Vaičiūnas (White) Andrius, Juo
zo sūnūs, gyveno Springfield, Illi- 
nois.

Valinčius Vincas, iš Bulev’znos.
Vyšniauskas Vincas, iš Alcksan- 

druvkos.
Aglinskas Vytas, Adomo sūnūs.
Ancevičienč Ona, dirbusi buhal

tere "Rūtos” saldainių dirbtuvėje 
Šiauliuose.

Dementavičius Antanas, Kazio 
sūnūs, iš Dainavos k., Kauno ap.

Jacevičius Juozas, ir jo sūnus 
Aloizas ir Juozas.

Milkus Jonas, Antono sūrūs, iš 
Girkalnio m., Raseinių apskr.

Pakėnas Petras ir duktė Ona, 
gyveno VVorcester, Mass.

Tamašauskis Stasys-Juozaj, Mo
tiejaus sūnūs, iš Girkalnio m., Ra
seinių apskr.

Turulis Antanas Walter, Kazimie
ro sūnūs, iš Briežvalkių kaimo, gy
veno Richmond Hill, N. Y.

Uktveris (Oak) Petras, gyveno 
Harmarville, Pa.

Krajauskas Vincentas, Stanislovo 
sūnūs.

Iieškomieji arba apie Juos žinan 
tteji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

I

drau- 
skam-

sąžiningam ir 
patarnavimui

ROCKFORD,
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

vVO 5-5890
t

Taip pat patarna"j«me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PIJBIJC

114 N. Rockton Avė.

Sausio 8, 1960

I I 
I 
i

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balte*

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

T

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė 

(at Forest Parkway Station* 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiama garbingas laidotu- 
ve«. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dclyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai
F W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Vlrsrinia 7-4499
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Šiandieninės Amerikos
■ nas yra įvairesnis stiliumi ir 
idėjomis, negu bet kada anks
čiau. Nors per prabėgančius 
metus buvo linkstama į pu- 
siaukelį tarp reprezentuojan
čio ir abstraktaus meno, ta
čiau abstraktus menas šian
dien daugiau pasireiškia.

Daugiausia charakteringa 
Amerikos meno paveiksluose, < 
abstrakčiuose ir kitokiuose, 
yra stiliaus individualybė ir 
subjekto įvairumas. Faktinai 
atrodo, yra tiek stilių, kiek ir 
menininkų. Tačiau dvi dides
nės kategorijos dominuoja: 
realistinio ir abstraktaus me
no.

Realistiniai šios dienos ta
pybos kuriniai tęsia dailinin
kų tradiciją, kurie tapę šio 
amžiaus pradžioje. Šiems me
nininkams nusibodo dekoraty
viniai, sentimentalus impre
sionistų darbai ir jie pradėjo 
ttapyti grafinius kovų 
premijų vaizdavimus, 
nius atkūrimus ir 
gyvenimo aplinkos 
Amerikos publikai reikėjo tam 
tikro laikotarpio, kad įvertin
ti tokią nekonvencionalę sub- 
jektyvinę materiją. Faktinai 
į šiuos menininkus buvo žiūri
ma kaip į “Ashcano Mokyk
los” pasekėjus. Tačiau galų 
gale buvo daugumos žmonių 
pripažinta, kad šie menininkai 
davė daugelį iš subtyliausiai 
interpretuotų Amerikos gyve
nimo vaizdų.

Vienas iš įdomiausių šios 
mokyklos menininkų šiandien 
yra Charles Sheeler, kurio la
biausiai mėgiamos temos yra 
mašinos, fabrikai ir industri
niai miestai. Jis yra panašus 
į savo pirmtakunus savo ne- 
konvencionalių Subjektų pasi
rinkimu, tačiau jo priėjimas 
yra daugiau negu tik 
straktaus menininko, 
suinteresuotas vien 
jektu, bet daugiau piešinių ir 
pavidalų, kuriuos mašinos, 
durnai ar tiltai jam sugestijo-

v •

dėl 
religi- 

kitokias 
scenas.
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Iš Anksto Susitarę ir 
Bendrai Veikiant...

paraližiaus liga ir dabar kiek
vienais metais sausio mėnesį 
vykdomas vajuSr- Tikslas la
bai geras ir vertas visų para
mos, todėl visi geros valios 
lietuviai, pagal išgalę paauko
kite dešimtuką-kitą, o jie su
darys dolerius, doleriai šimtus 
ir bus didelė pagalba netur
tingiems žmonėms, ypač ma
žiems vaikams, 
tos baisios ir 
gos.

Kiek žinoma,
nai žmonės išmėto daug pini
gų bereikalingiems mažos ver
tės tikslams, tai daug geriau 
tuos pinigus paaukoti įsteig
tam fondui gydyti paraližium 
sergantiems, kurie neišgali pa
tys užsimokėti gydytojams ir 
už vaistus.

gydytis nuo 
pavojingos li-

tai labai daž-

VADOVAS Į SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktarai 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalbi 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

8148 W. 63rd St., Chicago 29, J1L
Telefonas Republic 7-7868
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Gruodžio 9-10 Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo posė
džiuose buvo gausu įžymių 
svečių, savo žodžiu drąsinu
sių Seimo veikimą. Katali
kų intelektualų internacionalo 
PAX ROMANA atstovas 
Jungtinių Tautų Ekonominėje 
ir Socialinėje Taryboje, Vokie
tijoje buvusiems studentams 
ateitininkams gerai pažįsta
mas, E. Kirchner kritiškai į- 
vertino Rytų-Vakarų kulturi- 
nius mainus ir pabrėžė mora
lės principų reikšmę tarptau
tinei taikai ir tarpvalstybi
niams santykiams. J V kon- 
gresmanas C. J. Zablocki pa
sižadėjo visomis progomis ir 
visomis jėgomis paremti so
vietų pavergtųjų valstybių 
bylą. Tarptautinės Žmogaus 
Teisių Lygos prezidentas R. 
N. Baldwin pažymėjo, kad jo 
vadovaujamos organizacijos ir 
pavergtųjų seimo siekimai 
glaudžiai siejasi. Jis pripaži- I 
no seimo didelę talką Žmo
gaus Teisių Lygai, suteikiant 
daug kongrečios medžiagos. 
Jis pažadėjo Žmogads Teisių 
Lygos visokeriopą paramą sei
mo darbams. New Yorko Uni
versiteto vice prezidentas, Va
karų Berlyno kritiškomis die
nomis 1948-1949 buvęs Berly
no JV sekretoriaus komen
dantas ir vadovavęs visai JV 
akcijai prieš sovietinę Berly
no blokadą, gen. F. L. Mow- 
ley, prisiminė savo patyrimą 
santykiuose su sovietais ir iš 
to patyrimo einančias išvadas 
laisvojo pasaulio santykiams 
su Maskva. Tautinės Kinijos 
ambasadorius dr. Tsiang nu
švietė Tibeto įvykių tarptau
tinę reikšmę ir išsklaidė kai 
kieno skleidžiamą iliuziją, kad |

Linden, N. J.

Jau Ruošiamasi Prie
Vasario 16 Minėjimo

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius jau pradėjo 
ruoštis prie Vasario šešiolik-
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Paieškojimai

Lletavoa Generalinio Konsulo 
Nevv Turke paieškomi asmenys:

Gylienė-Vasiljevaitc Natalija, jos 
sesuo Laukaitienė Valentina, tėvai 
Vasiljevas, Motiejus ir Emilija (im. 
Kabacherytė), gyvenę Kybartuose.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA IJETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių viduose kontinentuo.se ir duoda daug žinių iš UetuvišKOsioa 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amenkose^- 
5J5O, 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, Vllle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

<1
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SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir
Gruodžio 31

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų.

Išmokėtos pomirtinis
MIKAS KUDRIS, 115 ikp., Wilkes Barre, Pa., gimęs spa

lio 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balan
džio 5, 1925 m., mirė gruodžio 17, 1959 m. Velionio 
žmonai, Onai Kuprienei, pomirtinės išmokėta___ $600.00
gimęs rugsėjo 18, 1881 m. Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė sausio 2, 1940 m., mirė lapkričio 20, 1959

ZIGMONT SABALIAUSKAS, 299 kp., Rumford, Mė., 
m. Velionio žmonai, Miary Sabaliauskas, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________ $500.00

Viso_____ _____________________ _____ $
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-------- $14

Išmokėtos Ilgojo pašalpos
A. MATULEVICIUSį 1 kp., Edvvardsville, Pa. Sirgo 7 s. _______
M. ANJDRIEJAITIEN®, 10 kp., Philadeiphia, Pa. Sirgo1 2 sav.__
A. BUBIENS3, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 6 s. ___________
E. VALENTINAS, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 2 s. ir 6 d. .
O. BALCIUNIEN®, 142 kp., Nevv Haven, Conn. Sirgo 6 s. ir 5 d 
V. ZENT, 198 kp^ Akron, Ohio. Sirgo 5 s. ir 3 d. ______________
M. RAMANAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 10 s. ir 2 d 
A. SENUTIENffl, 219 kp., Roslyn, VVash. Sirgo 11 s. ir 6 d. _________
T. RACKUS, 275 kp., Springfield, III. Sirgo 7 s. ir 3 d. . .....................
F. GAIDELIS, 308 kp., Brookline, Mass. Sirgo 8 s. ir 4 d..................  ;

___  42.00
__ $18.00

, 30.50
. 36.00

38.50
24.75

I 55.25
. 56.02

87.50
104.50

Viso ..........................................................
Nuo pradžios žiu metų bendrai viso

_ $502.02
$26,608.77

I

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Anieriko»

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; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, guriame 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.

Užsakymus tr pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway
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Boston 27, Mass.

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu*

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiauras 
žinias U lietuvių ir kitų tautų gyveninio, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos ’ 
skyriuje leidžia visiems pareiltšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(*. 
metams^ $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Sontb Halated lUmo-h’

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

No. 4

K

Acoeptanoe for Mailing at SpectaI Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 8, 1917, Author’zod June 27, 1918 New York 1, N. Y., Sausio-J anuary 22, 1960 Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 

Office at New York, N. Y, undar the Act of Mareh 8, 1879 51 METAI

Naujas Planas Draugybos Narystes Pagrindu Suteikia Musų 
Visuomenei Galimybę Pasinaudoti SLA Teikiamomis Naudomis
PRANCŪZIJOS FINANSŲ MINISTERIS 

ANTOINE PINEY PAŠALINTAS
New Yorko Meras Kalbėjosi su Tautybių Gru 

pems Besivystančio Antisemitizmo Reikalu

Jo Vietę Užimti Pakviestas Wilfrid 
Baumgartner, Banko Valdytojas

Nikita Chruščevas giriasi ginklais

Praeitą savaitę Praaicuzijos vyriausybėje įvyko pa
sikeitimas, prezidentas Charles de Gaulle, pašalino iš 
pareigu finansų ministerį Antoine Piney, konservato
rių politikierių, kuris būdamas finansų ministerių sut
varkė Prancūzijos ekonominius reikalus. 'Tarpe finan
sų ministerio Antoine Piney ir premjero Michel Dabre 
buvo nesutikimas dėl projekto nacionalizavimui pramo
nės, taip pat Piney nepritarė prezidento de Gaulle NA
TO atžvilgiu. Dėl tos priežasties prezidentas de Gaulle 
pašalino iš finansų ministerio pareigų Piney, savo poli
tiška priešų, žinoma konservatorių. Bet, kaip spauda 
rašo, tai pats prezidentas de Gaulle prisibijo visiško pa
sitraukimo iš kabinėto, jam siūloma mažesnės vertės pa
reigos, kurias jis vargiai priims.

Paryžiaus laikraščiai rašo, kad prezidentas Charles 
de Gaulle, vieton pašalinto Antoine Piney, pakvietė 
Wilfrid Baumgartner, Prancūzijos banko valdytojų fi
nansų ministerio pareigoms. Teigiama, kad nekurie 
prezidento de Gaulle šalininkai norėtų, kad Piney visai 
išeitų iŠ kabineto.

Reiškia, prezidentas Charles de Gaulle pašalino iš 
ministerių kabineto tų asmenį, kuris pagalbėjo jam grįž
ti į valdžių ir sutvarkė Prancūzijos finansinius reika
lus.

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas, kuris važinėdamas po į- 
vairius kraštus kalba apie nu
siginklavimą, praeitą savaitę 
kalbėdamas Sovietų Aukščiau
siame parlamente, pasigyrė, 
kad Sovietų Sąjunga turinti 
didUausią atominę raketų jė
gą pasaulyje. Jeigu kalbama 
apie nusiginklavimą ir taikos 
palaikymą visam pasaulyje, 
tai kokiems galams Chrušče
vas giriasi turėjimu baisaus 
ginklo? Jis kalbėdamas toliau 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos kariuomenė bus sumažin
ta 1,200,000 vyrų. Iki šiol, pa- 
pareiškė Nikita Chruščevas, 
Sovietų Sąjunga laikė didelį 
skaičių kariuomenės dėl vaka
riečių gąsdinimo atominėmis 
bombomis, 'bet dabar, kada 
sovietai pralenkė Vakarus, ba
listinių šovinių gamyboje, tai 
kariuomenės skaičius galima 
mažinti, tačiau ginklai ir to
liau bus gaminami.

Anglams nepatinka 
Adenauerio pamokslai

Vokietijos kancleris Ade- 
naueris, 84 metų senis, myli 
daug kalbėti ir kitus mokyti, 
kaip vienos ar kitos valstybės 
vadai turi laikytis konferenci
jose vienu ar kitu klausimu. 
Tokie jo pamokslai nepatinka 
Didžiosios Britanijos gyven
tojams ir jie nedraugiškai nu
statę prieš Adenauerį, priver
tė ir vyriausybę nusistatyti 
prieš Adenauerį ir Vokietiją. 
Po tokio publikos nusiteikito, 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisteris drąsiai kritikuoja se
nį Adenauerį už jo nuolati
nius pamokslus sąjunginin
kams kaip jie privalo laikytis 
viršūnių konferencijoje Vokie
tijos ir Berlyno klausimus 
svarstant drauge su Sovietų

Sąjungos ministpriu pirminin
ku Chruščevu.

Vokietijos valdžia ir Ade- 
naueris primeta didžiajai Bri
tanijai ir kitokių kaltinimų, 
kas užsienio reikalų ministerį 
išvedė iš kantrybės ir jis pra
dėjo kritikuoti senį Adenauerį 
už jo nuolatinius ir dažnai ne
apgalvotus pamokslus.

Johnsonas ir toliau 
vadovaus demokratams

Susirinkus 86-tam kongre
sui, kai kurie liberališkai nu
siteikę demokratai senatoriai 
norėjo pašalinti iš vadovybės 
konservatorių senatorių Lyn- 
don Johnson ir jo vieton iš
rinkti liberališkai nusiteikusį 
žmogų. Johnsonui buvo daro
ma visokių užmetimų, kad buk 
jis perdaug sauvališkai elgia
si senate ir nesiskaito su ki
tais liberališkai nusiteikusiais 
senatoriais ir vienas nustati
nėja demokratų partijos poli
tiką senate ir leidžiasi į viso
kius kompromisus su republi- 
konų vyriausybe, ir dėl tos 
priežasties žmonėms sunku at
skirti vieną partiją nuo kitos. 
Tačiau balsuojant už pasitikė
jimo klausimą, 51 senatorius 
pareiškė pasitikėjimą Johnso
nui, o tik 12 balsavo piieš. 
Tokiu budu senatorius John
sonas pasilieka demokratų va
du senate.

Taip atsitikus balsavimo 
metu, kai kurie liberalai sene- 
toriai pareiškė, kad dar ne vi
si senatoriai yra pribrendę 
savivaldai ir kad jie yra linkę 
daugiau į politinį kolonizmą, 
negu savivaldai.

Gubernatorius prieš 
mišrias mokyklas

Geo-rgia valstijos guberna-

New York (LAIC) — Sau
sio 12 dieną New Yorko mies
to meras Robert F. Wagner 
priėmė įvairių tautybių orga
nizacijos atstovus ir svetimų 
kalbų laikraščių atstovus. Pa
sikalbėjime dalyvavo ir lietu
vių atstovai, jų tarpe Ameri
kos Lietuvių Infor m a c i j o s 
Centro direktorė M. Kižytė.

Pasikalbėjimą pradėjo če- 
koslovakų laikraščių leidėjas 
ir redaktorius Andrew Calu- 
chek. Jis pakvietė Dimytro 
Halychyn kalbėti Centro ir 
Rytų kilmės Amerikiečių Kon
ferencijos vardu. Halychyn, 
kuris yra tos Konferencijos 
Valdybos pirmininkas pareiš
kė, kad jis kalba 15 milijonų 
amerikiečių vardu. Jis pas
merkė besiplečiančius antise
mitinius išsišokimus ir provo
kacijas, kartu nurodė, kad 
Konferencijos įsitikinimu tas 
provokacijas organizuoja So
vietai.

Sovietų spauda puola pabė
gėlius Vokietijoje, juos derina 
su neo naciąis, tuo nori kom
promituoti tuos pabėgėlius, 
kad jie negalėtų įsijungti į 
demokratinį Vakarų pasaulio 
gyvenimą.

Organizuodami antisemitines 
provokacijas Sovietai nori 
kompromituoti Adenauerio vy
riausybę Vakarų pasaulio aky
se, silpninti Vokietijos pozici

Pagerbtas Generalinis Konsulas Jonas Budrys

Praeitą šeštadienį, sausio 
16 dienos vakare į Carne- 
gie Endovvment International 
Center didžiulias patalpas su
sirinko apie du šimtai rinkti
nės publikos pagerbti Lietuvos 
Generalinį Konsulą New Yor
ke ir Klaipėdos krašto sukilė
lių vadą Joną Budrį. Tarp 
gausaus būrio vietinių ir apy
linkėse gyvenančių, buvo at
vykusių ir iš toliau, kaip Lie
tuvos Garbės Konsulas Šalna 
drauge su žmona iš Bostono, 
iš Waterburio ir kitų vietų.

Tam vakarui skirtoj erdvioj 
salėj publikai susėdus, į salę 
atlydėtas vakaro garbės sve
čias Jonas Budrys drauge su 
ponia Budriene, susirinkusieji 

torius Ernest Vandiver, kalbė
damas valstijos seimo atidari- 
mc, pareiškė, kad Georgia 
valstijos konstitucija duoda 
jam teisę kovoti prieš valsti
jos lėšų eikvojimą mišrioms 
mokykloms. Naujoms mokyk
loms statyti gubernatorius pa
prašė 600 milijonų dolerių ir 
tuo pat kartu priminė, kad 
mokyklos, kurios maišys bal
tuosius ir juodaodžius moki
nius, negaus nei vieno dolerio. 
Jis priminė juodveidžiams, kad 
jie atsisakytų savo ambicijų, 
kurios sukelia konfliktą tarp 
federalinės ir valstijos valdžių. 
Baigdamas gubernatorius pa
grasino, kad juodaodžių orga
nizacija neprivers uždaryti nė 
vienos mokyklos, o jei tai pa
darys, tai bus kovojama ir 
panaudojamos visos teisinės 
priemonės.

ją NATO organizacijoj ir 
stelbti gerą vardą įsigajančią 
Vakarų Vokietiją.

H a 1 y c h yn pareiškė, kad 
Konferencija kooperuos kovo
je prieš tas antisemitines pro
vokacijas su miesto, valstybės 
ir federaline valdžiomis. Dar 
kalbėjo teisėjas Bayer, lenkų 
atstovas. Lietuvių Informaci
jos Centro direktorė pakviesta 
kalbėti tarė kelius žodžius lie
tuvių vardu.

Meras Wagner dėkojo už 
apsilankymą ir reiškė pasiten
kinimą, kad Centro ir Rytų 
Europos kilmės žmonės dėl tų 
įvykių parodo didelį susirūpi
nimą. Prašė visus bendradar
biauti kovoje prieš tas provo
kacijas.

Apie tą pasimatymą plačiai 
rašė New Yorko spauda.

Lietuvos Nepriklausomybes 
Paskelbimo 42 Metų Minė

jimas New Yorke
New York (LAIC) — Va

sario 14 d. Webster salėje, 
New Yorke bus minima Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo 42 metų sukaktis. Minė
jimą ruošia ALTo New Yorko 
skyrius. Kalbės žymus asme
nys.

New Yorko lietuviai ruo
šiasi minėjime gausiai daly
vauti ir iškilmingai paminėti 

didelę lietuvių tautai šventę.

jiems sukėlė gausės ovacijas. 
Jiems užėmus skirtą vietą prie 
garbės stalo, pobūvio ruošimo 
pirmininkas ir vakaro progra
mos vedėjas Jonas Šlepetys 
pradėjo programą. Jis trum
pai paaiškinęs pobuvo tikslą, 
pakvietė ministerį Vaclovą Si
dzikauską, artimą bičiulį Jono 
Budrio, pakalbėti. P-as Sidzi
kauskas pasakė ilgesnę kalbą, 
kurioj nušvietė vakaro garbės 
svečio Jono Budrio ilgų metų 
darbus, atliktus (Lietuvos val
stybei, o ypač pabrėžė jo di
delius nuopelnus vadovau
jant Klaipėdos sukilėliams, 
kurių dėka Klaipėda prijung
ta prie didžiosiaos Lietuvos.

Po Sidzikausko kalbos sekė 
raštiški sveikinimai nuo diplo
matų iš Londono, Paryžiaus, 
Romos ir kt. Nuo įvairių or
ganizacijų sveikinimų buvo 
daug, bet kadangi dėl didelio 
skaičiaus sveikinimų nebuvo 
kalbų, o tik rankos paspaudi
mas sukaktuvininkui, tai jie 
praėjo greitai.

Meninės programos dalį iš
pildė jauna dainininkė Aušra 
Vedeckaitė, kuri padainavo 
kelias daineles.

Pabaigoje kalbėjo pats va
karo garbės svečias Jonas 
Budrys. Jis trumpai prisimi
nęs savo pergyvenimus jauno
se dienose ir dirbamus darbus, 
padėkojo dalyviams už atsi
lankymą ir pobūvio rengėjams 
už pobūvio suruošimą.

Po programos prasidėjo vai
šės ir taip sakant draugiškas 
tarpusavis pasikalbėjimas su 
užkandžiais ir gėrimais, ku

riuos iš anksto pagamino po
būvio rengėjai ir rengėjos. Į- 
vairių užkandžių ir gėrimų vi
siems buvo užtektinai. Svečiai 
ir viešnios linksmai laiką laido 
besikalbėdami ir užkandžiau
dami iki 12 valandai nakties.

Pobūvio ruošėjai atliko di
delį ir gerą darbą, kad nepra
leido tylomis Generalinio Kon
sulo Jono (Budrio 70 metų am
žiaus sukaktį, nes jis tokios 
pagarbos savo darbais pilnai 
užsitarnavęs. Dalyvis.

Mirė Dr. Jonas 
V a i u k a s

SAUSIO 1S dienos ryte sa- 
vo namuose Long Island 
mirė dr. Jonas Valukas, ilga
metis Brooklynoa gyventojas. 
Jis per ilgus metus praktikavo 
mediciną Brooklyne ir t irėjo 
gerą pasisekimą, tačiau jo 
sveikatai pašlijus, savo nuo
savybę ir kartu kabinetą par
davė ir persikėlė gyventi į 
Long Island, kur turėjo įsigi
jęs gražią rezidenciją su dide
liu plotu žemės, ir ten gyveno 
iki mirties. Pašarvotas buvo 
Garšvos laidojimo koplyčioje. 
Palaidotas ketvirtadienį sausio 
21 dieną.

Reiškiame gilią užuojautą 
likusiai žmonai, dukrai ir žen
tui.

Examinierių Raportas

Raporte Pripažįstamas SLA 
Geras Reikalų tvarkymas ir 

Sėkmingomis

Šiomis dienomis gautas 
Pennsylvania valstijos leidi
mas viešai vartoti oficialius 
raporto duomenis. Nelabai se
niai valstijų Apdraudos De
partamentų examinieriai at
liko eilinį SLA turto ir apy- 
skaitų patikrinimą ir surašė 
oficialų raportą. .Šio raporto 
priimti praeito gruodžio 28 d. 
į centrą atvyko SLA preziden
tas P. Dargis, vice prez. J. 
Maceina. Jie kartu su SLA 
sekretorium dr. M. J. Viniku 
šį raportą priėmė. Tokie pa
tikrinimai daromi periodiškai. 
Bet šio paskutinio exaniinierių 
patikrinimo raportas tuo yra 
pažymėtinas, kad musų orga
nizacijos. turtas ir jo tvarky
mas apyskaitos rastos pavyz
dingoje tvarkoje. Examinie- 
riai pirmiausia peržiurėjo visą 
SLA turtą, vertybės popierius 
ir kapitalus, o paskui sutikri
no juos su SLA knygomis ir 
rado, kad esamas turtas ir 
SLA knygos sutinka centas į 
centą ir viskas tvarkoma pa
gal valstijų reikalavimus ir 
nustatytas taisykles.

Examinierių raportas suda
ro stambios apimties knygą, 
kur kruopščiai surašytos visos 
atliktos operacijos, o taip pat 
sutraukti visi piniginiai skai
čiai. Tarp kitko galima čia pa
minėti šiame raporte tokius 
teigiamus skaičius.

Ratio of Assets to Liabi- 
lities — 145%

•Einančiai condition c f the 
Lithuanian Alliance of Ameri- 
ca:

Totai Aasets $3,376,310.46

Naujas Planas Draugybos narystės pagrindu 
leidžia visuomenei gauti SLA naudas 

Susivienijimas suteikia progą asmenims ir draugijoms 
įstoti į SLA nepaprastai lengvomis sąlygomis ir gauti 

apdraudą Ir pašalpą
Neužmirškime senesnių lietuvių, kurie iki šiol 

negalėjo tapti SLA nariais

Iš patyrimo žinome, kad daugelis lietuvių, kurie dėl kurių 
nors priežasčių negalėjo paimti SLA apdraudą^ pasilikdavo nuo
šaliai nuo musų organizacijos, dabar jie gali pasidaryti SLA 
draugybos nariais labai lengvomis sąlygomis. Tie asmenys pa
tys jaučia reikalą įstoti į SLA. Štai vienas korespondentas šio
mis dienomis į SLA Centrą rašo: “Man vėlu jieškoti apdrau
dos, bet mane traukia į Susivienijimą, kuriam prieš daugelį me
tų dirbau jaunas būdamas, bet dėl įvairių priežasčių buvau pri
verstas pasitraukti, o dabar iš naujo trokštu grįžti į SLA na- 
rių tarpą”.

Panašių asmenų yra tūkstančiai ir jiems visiems reikalin
gas Susivienijimas, mat jie jaučia pareigą būti naudingi lietu
vių visuomeninių darbų dalyviai.

SLA Draugybos nario labai naudingos teisės

Draugybos narys turi pilną teisę dalyvauti kuopos darbuo
se, jos susirinkimuose ir užimti kuopos valdybos nario pareigas.

Draugybos narys į metus moka tik $2.04 duoklių, o gauna 
nemokamai Tėvynę, kurios metams prenumerata $4.00.

Draugybos narys turi teisę gauti akcidentalę apdraudą, 
mokėdamas į metus tiktai $2.00 už $1,000.00 akcidenalės ap
draudos.

Draugybos narys turi teisės gauti ligoje pašalpą. Dabai’ 
jau yra valstijų, kurios leidžia mokėti ligoje pašalpą be 
amžiaus aprubežiavimo. Todėl susidaro platus galimumas Drau
gybos nariams pasinaudoti ligoje pašalpa.

Draugybos narys atsidūręs vargingoje būklėje gauna pa
šalpą iš N. ir N. Fondo.

Draugybos narys turi teisę apdrausti savo vaikus, giminai
čius ir jo globoje esančius vaikus Susivienijime. Šia teise jau 
daugelis draugybos narių pasinaudojo ir neabejotinai pasinau
dos ateityje.

Klubai ir Draugijos gali sustiprinti savo veiklą 
anksčiau išdėstytais draugybos narių dėsniais

f : -9

Musų žmonės įdėjo daug energijos ir sielos kurdami Klubus 
ir draugijas. Laikui bėgant kai kurios organizacijos jau su
silpnėjo ir jų nariai apčiuopiamos naudos nematydami netenka 
nuotaikos toliau veikti. Jau daugelis klubų ir draugijų pačios 
jieško išeities ir kreipiasi į SLA prašydami patarimų.

Klubai ir draugijos SLA Draugybos narių pagrindu 
turi tokias labai sau naudingas progas:

a) Klubas ar draugija pasilikdamas veikti toliau savaran
kiai, suteikia savo atskiriems nariams Susivienijimo duodamas 
apdraudas ir pašalpas. Kaip vienu, taip lygiai ir kitu atveju 
klubas ar draugija gauna papildomas pajamas nuo kiekvieno 
Susivienijimą įrašyto nario.

b) Klubas ar draugija, jeigu turi kokį nuosavą turtą, gali 
jį panaudoti tam, kad savo nariams suteikti apmokėtą apdrau
dą. Tai labai naudingas klubų ir draugijų nariams planas, ku
riuo turėtų susirūpinti visi, kas trokšta tinkamai sunaudoti 
esamas organizacijos santaupas savo narių didesnei gerovei.

Musų visų SLA veikėjų pareiga, ne tiktai organizatorių, 
pareiga draugybos narių planu pasiremiant gražiai patarnauti 
lietuviškai visuomenei, sustiprinant jos organizautas pajėgas 
ir tautiniu požiūriu atliekant didelį uždavinį.

c) Klubas ar draugija, pasilikdami kaip iki šio laiko sa
varankiai veikti, iš savo narių, draugybos narių pagrindu, su
daro atskirą SLA kuopą ir visiems savo nariams duoda, pagal 
pageidavimą, akcidentalę apdraudą ir ligoje pašalpą. Kartu vi
siems nariams suteikiama privilegija apdrausti savo vaikus, 
giminaičius ir globojamus vaikus Susivienijime.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Muzikologas Juozas Gaudri

mas apgynė disertaciją Lenin
grado valstybinėje Rimskio-

Tie skaičiai parodo ne tik 
SLA pažymėtiną finansinį 
stiprumą, bet ir nuolatinę pa
žangą visoje jo veikloje.

Darbas komisijos labai gerai 
įvertintas. Gaudrimas yra pir
mas meno mokslo kandidatas 
Lietuvos muzikologų tarpe, 
pranešė Vilniaus radijas.

------o------
Trečiasis “Pabaltijo turistų 

sąskrydis” šiemet įvyko Auk
štadvario apylinkėse. Atidary
mo parade išsirikiavę daugiau 
kaip 300 turistų. Turistus 
sveikinęs seniausias Pjubalti- 
jo turistas, klaipėdiety Liu
das Alseika.
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pra
būti prisiųsti ne ve- 
laiko prieš laikraščio

Susivienljimo kuopų skubus 
nešimai turi 
liau savaite 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

sukakties ir

Laikas ruoštis Vasario 
Šešioliktosios minėjimui

Vasario 16 dieną sukaks 42 
metai kai Lietuva pasiskelbė 
n e p r i klausoma valstybe ir 
pradėjo savarankiškai tvarky
tis, tad jau dabar laikas pradėt 
ruoštis prie tos lietuvių tau- 
ai reikšmingos
ją tinkamai atžymėti. Jau įpu
sėjo sausio mėnesis ir visai 
nepajusime kai ateis vasario 
16 diena, nes laikas bėga grei
tai. Kad ta mums svarbi su
kaktis butų iškilmingai pami
nėta, jau dabar laikas pradėt 
prie jos ruoštis.

Visos didesnės ir gausiau 
lietuviais apgyvento kolonijos 
neprivalo praleisti tylomis sa
vo senosios Tėvynės Lietuvos 
nepriklausomybės 42 metų su
kaktį. Vienokiu ar kitokiu bu
du ji privalo
kiekvienoje didesnėje vietovė
je.

būti paminėta

Atžymės penkių mėty 
gyvavimo sukaktį

Amerikos parubežy Kana
doj, St. Catharines mieste, 
ten gyvenanti patrio tingieji 
lietuviai suorganizavo Susi
vienijimo Lietuvių Ameriko
je 278 kuopą, kuri pavyzdin
gai tvarkoma, daugėja nariais 
ir pamini kiekvieną žymesnį 
įvykį, susijusį su lietuvių ir 
Lietuvos reikalais. Ji nepra
leido tylomis ir savo gyvavi
mo penkių metų sukaktį. Kar
tu su kuopos sukakties minė
jimu paminėta ir Klaipėdos at
vadavimo 36 metų sukaktis.

Gerai, kad Susivienijimo 278 
kuopos energingieji veikėjai 
nepraleidžia tylomis nei vieno 
reikšmingesnio įvykio lietuvių 
tarpe. Geriausios sėkmės jūsų 
užsibrėžtuose darbuose.

Senesnioji lietuvių 
karta retėja

Musų organizacijos 
niosios kartos veikėjai 
po kitam skiriasi iš 
tarpo ir keliauja ten,
nė vienas nagrįžta. Vos pra
sidėjus 1960 metams, sausio 
1 dieną iš gyvųjų tarpo pasi- 
trauko ilgametis Susivieniji
mo narys ir veikėjas Kazys 
Vileišis, išgyvenęs Bostone 
apie 50 metų. Jis buvo tykaus 
budo žmogus, mažai kalban
tis, bet plačiai mąstantis pat- 
riotingas lietuvis, priklausė 
keliose organizacijose ir pini- 
giškai remdavo tas organiza
cijas, kurios dirba lietuviškus 
darbus. Nebuvo jam svetima 
Amerikos 
Tėvynės

senes- 
vienas 

gyvųjų 
iš kur

t I Wl
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SLA Reikalai ir Veikla
SLA 208-tos Pirmosios Moterų Kuopos Veiklą

Po švenčiųChicago, III.
rodos turėjo būti skaitlinges- 
nis SLA 208-tos pirmosios mo
terų kuopos sausio mėnesio 
susirinkimas. Tačiaus, neatsi
žvelgiant į tai kad dalyvavo 
apie 20 narių, susirinkimas at
liko daug darbo.

Kuopos pirmininkei poniai 
Pauline Drangelienei nebūnant 
Chicagoje, SLA iždininkė No
ra Gugienė pirmininkavo. Pa
sveikinus susirinkusias su 
Naujais Metais ir palinkėjus 
joms ir jų šeimoms sveikų ir 
laimingų 1960 metų, buvo pri
eita prie darbuotės.

Malonu buvo pastebėti, kad 
gruodžio mėnesy tiesiog į kuo
pą buvo įrašyta 15 jaunuolių 
ir keturi į pavienių kuopą. 
Pirmoji vieta tenka kuopos 
darbščiai finansų sekretorei 
Anna Jagiella, kuri prirašė 
net 6 savo anukus ir anūkes. 
Kuopos daktarė kvotėja dr. 
Lydia Zaleska prirašė 4 savo 
giminaičius, užmokėdama net 
už du metus duokles. SLA iž
dininkė Nora Gugienė prirašė 
4 savo giminaičius (tuom tar
pu į pavienų kuopą), Aldona 
Barčus Daukus prirašė savo 
2 sūnelius. Narė Harriette 
Apke savo du sūnelius abu po 
$2,000 apdraudos, ir Florence 
Kraus savo sūnų. Buvo dau
giau aplikacijų, bet jos nepa
teko į gruodžio mėnesio są
skaitą.

Šiame susirinkime Florence 
Kraus pristatė naują narę, 
ponią Stellą Simokaitienę, ku
rią narės vienbalsiai priėmė.

Už Revizijos Komisiją Flo
rence Kraus išdavė ranortą, 
kuriame pasirodė, kad kuopa 
per 1959 metus surinko $1,- 
623.72 mokesčių. Kuopos ru
deninis parengimas Aldonai 
Daukus pirmininkaujant davė 
$406.25 pelno. Nuo vaišių po 
susirinkimų liko $60.40 pelno. 
Išsiuntus Centran mokesčius 
$1,544.18 ir apmokėjus visas 
išlaidas, aukas, etc., kuopa tu
rėjo $204.43 pelno. Pridėjus 
prie 1958 balanso $269.99, 
kuopos ižde yra $461.42 
“cash” ir $100.00 USA 
Nutarta pirkti 
$100.00 boną.

Šiame 
paskyrė $25.00 auką Balfui ir 
$25.00 auką Lietuvių Pagalbi
nio Komiteto prie Immigrants 
Protective League rengiamam 
koncertui, sausio 17 dieną 
Jaunimo Centre, kuriame da
lyvaus jaunieji muzikos, dai
nos ir ritmo talentai.

Kuopa nutarė turėti vasario 
16-tos dienos minėjimą savo 
susirinkime, kuris įvyks vasa
rio 3 dieną, ir pakviesti 
gerbiamąją narę ponią 
Daužvardienę patiekti 
visuomet įdomią kalbą.

Pirmininkės pareigas einan
ti N. Gugienė atliko tam tik
ras ceremonijas įvesdindama 
1960 metų valdybą, be mažos 
išimties nuoširdžiai eidama 
savo pareigas per ilgus metus. 

| Sekamos sudaro tokią valdy
bą: Pauline Draugelis 
mininkė; Bernice Ambrose — 
vice pirmininkė, Anna Jagiel- 
la 
Shimkus 
zabeth Šatkauskas — 
kė; dr. Lydia Zaleska 
tarė kvotėja ir Ona Yonaites 
— maršalka. Ligonių lankyto
jų komisiją sudaro IreneBren- 
ner ir Helen Pace. 

' Buvo nemalonu išgirsti, kad 
šiuo tarpu turime net tris 
sergančias nares, populiarę 
radio valandų leidėja ir vedėją 
Sophie Barčus, Bernice Briju- 
nas ir Bernice Ambrose. Na
rės siunčia visoms nuošir
džius linkėjimus greitai pas
veikti, sustiprėti ir grįžti prie

• v •

dar
bonas.
vieną

susirinkime kuopa

savo
Juzę
savo

pir-

finansų sekr.; Virginia 
užrašų sekr.; Eli- 

iždinin- 
— dak-

v •

yra Kazimieras Jonuta, jo ad
resas 2818 Avenel Street, Los 
Angeles 39, Calif., Telefonas 
NO 1-6795.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

savo šeimų ir svarbių dirbu.
Po susirinkimo sekė vaišės 

ir įvairus lošimai. Šeimininkės 
buvo kuopos ilgametė iždinin
kė Elizabeth Šatkauskas ir 
darbščioji kuopos narė Flo- 
rence Kraus. N. G.

Brooklyn, N. Y.

SLA 38 Kuopos Valdyba 
šiems Metams

JONAS AYMANAS

tymus, tai mes turime tvar
kytis prisilaikant konstiucijos. 
Susivienijimas yra pirmoji 
pagalbos ranka visiems na
riams ir visiems pagalbos ver
tiems lietuvių tautos vaikams.

Kam reikia mokėti apdrau
dos mokesčius, galėsite sumo
kėti vietoje kuopos finansų 
sekretoriui. Šiais 1960 metais 
narių mokesčiai bus renkami 
kitokia tvarka, apie ką bus 
pranešta susirinkime, prisitai
kant prie narių patogumo, 
kad neapsunkinus valdybos ir 
nariai nebūtų suspenduoti. Vi
sų kuopos narių dalyvavimas 
būtinas.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

Toronto, Canada

Bus Gražių Parengimų

St. Petersburg, 
Florida

didesnę dalį savo amžiaus,’ o 
nuliudime likusiai žmonai Ma
rijonai ir giminėms bei drau
gams reiškiu gilią užuojautą.

SLA Narys. .
----- o------

Šeimos Nuoširdi Padėka

J
draugais.

Palaidotas praeitais me
tais gruodžio mėnesio 31 die
ną Benton, Illinois.

Martha šaltis,
SLA 156 kuopos sekr.

1
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Lietuvių Taryba, 
Mylėtojų Draugija, 

Gabijos” choras ir kitos te- 
naitinės įvairios organizacijos 
bei klubai.

Asmenyje Kazio VLeišio, 
Susivienijimas neteko ilgame
čio nario ir nuoširdaus veikė
jo, o patriotinės organizacijos tingo jų ugdytojo.

neteko gero rėmėjo ir rupes-

Jonas Aymanas, 23 metus 
išbuvęs Susivienijimo 38 kuo
pos pirmininku, šių metų sau
sio 7 dieną pasitraukė iš pir
mininko pareigų užleisdamas 
jas naujam pirmininkui adv. 
Steponui Briedžiui. Nors bro
lis Aymanas pasitraukė iš pir
mininko pareigų, bet pasiliko 
organizatorium naujų narių 
verbavimui į Susivienijmą. Jis 
yra darbštus žmogus, beveik 
kiekviename kuopos susirinki
me pristatydavo ir dabar dar 
vis pristato po keliolika naujų 
narių. Tai neišsemiamos ener
gijos ir darbui atsidavęs žmo
gus.

Praeitame Susivienijimo 38 
kuopos sausio mėnesio 7 die
nos susirinkime gruodžio mė
nesį išrinktoji valdyba pradė
jo eiti pareigas. Ją 
žinomi veikėjai:

Pirmininkas adv.
dis,

Vice pirmininkas 
kis,

Iždininkas F. Bručas, 
Protokolų sekretorius J. Paro
jus,

Finansų sekr. Mrs. Mrozins- 
kas.

Susirinkimas buvo gausus 
dalyviais. Naujas pirmininkas 
pravedė susirinkimą labai ge
rai, gi visi valdybos nariai at
liko jiems pavestas pareigas 
kopuikiausiai. Iždininkas ir fi
nansų 
vargę 
imant 
darbo 
stalas 
gėrimai 
valdyba ir SLA veikėjai šlak
stė ir kėlė taures už nuopel
nus seno pirmininko J. Ayma- 
no ir linkėjo naujam pirmi
ninkui adv. Briedžiui sėkmės.

J. P.

sudaro šie

st.

St.

B rio-

Vols-

sekretorė buvo net pa- 
nuo didelio darbo pri- 
pinigus iš narių. Po 
jiems nerūpėjo gražus 
ir minkšti bei stipresni 

atsigaivinimui, kur

• v

South Boston, Mass

ŠIA 
narių metinis 
vyks 1960 metais sausio mėn. 
30 dieną, 6:30 valandą vaka
re, Sandaros Name, 124 F 
Street, *So. Bostone.

Visų kuopos narių būtina 
pareiga susirinkime1 dalyvauti, 
nes bus renkama kuopos val
dyba 1960 metams ir kiti 
svarbus kuopos reikalai apta
riami, tad visų narių pareiga 
būti šiame susirinkime.

Be valdybos rinkimo, bus 
renkama ligonių lankymo ko
misija, kuri aplankys ligonius 
ir praneš susirinkime apie sir
gimą.

Susivienijimas duoda progą 
kuopų valdyboms ir nariams 
naudotis parama pagal

308 KUOPOS
susirinkimas į-

įsta-

ŠIA 373 KUOPOS 
susirinkimas įvyks antradienį, 
sausio 26 dieną, Laiškanešių 
svetainėje, 314 — 15 Avenue 
So., St. Petersburge. Pradžia 
11:30 valandą ryte.

Visi šios kuopos nariai esate 
maloniai kviečiami atsilanky
ti, nes turime labai svarbių 
reikalų aptarti. Taip pat pa
sikvieskite ir savo draugus, 
nes po susirinkimui bus duo
damos vaišės visiems.

P. Gribienė,
, Kuopos sekretorė.

——o-----
Jau Ruošiamės Prie Vasario 

šešioliktosios Minėjimo

SLA 373 kuopa ir St. Pe- 
tersburgo lietuvių choras jau 
ruošiasi prie Vasario šešiolik
tosios — Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo sukakties 
minėjimo. Minėjimas įvyks 
vasario 15 dieną Laiškanešių 
Svetainėje, 314 — 15 Avenue 
So., St. Petersburge.

Bus duodami geri pietus 12 
valandą. Bus gražus muzika- 
lis programas, kurį paruoš St. 
Petersburg lietuvių choras, po 
vadovyste muziko K. Staupo. 
Bus šokiai, trumpa bet įdomi 
kalba. Taipgi tam vakarui 
yra pakviestas plačiai žino
mas, geras lietuvis, kuris yra 
apkeliavęs daugelį kraštų D. 
Kuraitis, kuris parodys juda
mus paveikslus iš savo kelio
nės.

aVisi geros valios lietuviai 
esate maloniai kviečiami atsi
lankyti, tuomi parodysim, kad 
mes mylime ir gerbiame lais
vę ir savo gimtinį kraštą.

Rengėjai.

Š. m. vasario 27 dieną 
L. A. 236 kuopa ir Sporto Klu
bas “Vytis” ruošia bendrą, 
tradicinį kaukių balių. Ruoški
mės!

Š. m. sausio 30 dieną SLA 
jaunimo kuopa ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga ruo
šia bendrą pasilinksminimą, 
kuris įvyks šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje. Šiam parengi
mui Toronto biznieriai pasky
rė apie 30 dovanų. Dalį dova
nų paaukojo ir nelietuviai, bet 
turėdami savo pirkėjų tarpe 
lietuvių, paremia lietuviškas 
organizacijas. Atsilankykim!

SLA Narys — Meisteris

SLA jaunimo kuopos narys 
Pranas Gvildys šį mėnesį iš
sikovojo Toronto miesto stalo 
teniso meisterio vardą. Nepa
mirškime, kad kita SLA narė 
Sofija Kasparavičiūtė yra vi- 

Kanados čempijonė.
j. b.

sos

Akron, Ohio

Mirė Juozas Ramoška,
SLA 354 Kuopos Ilga

metis Sekretorius

S.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
Juozapo Ramoškos šeimyna, 
nuoširdžiai dėkojame Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
354 kuopai už gėles prie ve
lionio karsto, maldų korteles 
ir visiems tiems, kurie atsi
lankėte į šermenis ir paskuti
nį kartą atsisveikinote su mu
sų brangiu vyru ir tėvu. Dar 
kartą visiems širdingai ačiū.

Dideliame nuliudime liekam,
Marijona Ramoškiene 

ir Šeimyna.

Bulpitt, Illinois

Mirė Ona Drazdziuliene,
SLA 224 Kuopos Narė

Bellwood, III.

Mirė Jurgis Bukleris, 
SLA 125 Kuopos Narys

AIiquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 31 
dieną, 1 valandą po pietų, pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliųuippa, Pa.

Šiame susirinkime bus daug 
svarbių reikalų aptarimui, tad 
maloniai kviečiami visi kuopos 
nariai ir narės dalyvauti ir ap- 
svarstyti organizacijos reika
lus, nes tai būtinas visų narių 
reikalas.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Los Angeles, Calif.
___________________-J

SLA 75 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks va
sario mėn. 13 dieną, šeštadie
nį, 7 valandą vakare, šv. Ka
zimiero parapijos patalpose, 
2716 iSt. George Street, Los 
Angeles.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes bus išduota at
skaita iš suruoštų šeimyniškų 
pietų sausio 24 dieną ir kitų 
svarbesnių reikalų aptarimas.

Nariai prašomi pasistengti 
iš anksto sutvarkyti narystės 
mokesčius ir kooperuoti su 
naujai išrinktu finansų sekre
torium. Dabartinis sekretorius

Praeitais 1959 metais gruo
džio 7 dieną mirė Juozas Ra
moška, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 354 kuopos ilgame
tis sekretorius ir iždininkas, 
sulaukęs 68 metus amžiaus. 
J Susivienijimą velionis Juo
zas įsirašė 1931 metais gegu
žės mėnesio 1 dieną ir išbuvo 
nariu regam stovy iki mirties.

Velionis Juozas Ramoška 
buvo ne eilinis organizacijos 
narys, jis per ilgus mietus sa
vo kuopoje, kurioje priklau
sė, ėjo sekretoriaus ir iždinin
ko pareigas, taipgi jis dažnai 
rašinėdavo organui Tėvynei 
apie Susivienijimo kuopos 
veiklą bei kitus parengimus 
aprašinėdavo. Jis nuoširdžiai 
dirbo savo broliškai organiza
cijai per ilgus metus, nes jam 
rūpėdavo savoji organizacija, 
ir stengėsi kiek galėdama^ į 
ją įrašyti kodaugiausia lietu
vių ir lietuvaičių, kad jų ryto
jus butų aprūpintas nuo neti
kėtų nelaimių. Todėl velionio 
Juozo Ramoškos atliktieji dar
bai Susivienijimo 354 kuopoj 
ir visai organizacijai negreit 
bus pamiršti. Tai buvo žmo
gus, kuriam daugiau rūpėjo 
organizacijos reikalai, negu jo 
paties šeima. Taipgi jis daly- 
vo keliuose Susivienijimo sei
muose, ypač tais taikais kada 
seimuose eidavo didelės kovos 
už vadovybę, velionis nesigai
lėdamas laiko nei lėšų, vykda
vo į seimus.

Nebuvo jam svetimi ir lie
tuviškieji reikalai. Jis sieloda
vosi dėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos 
veiklos. Kada ateidavo Vasa
rio šešioliktosios minėjimas, 
velionis Ramiška rūpestingai 
dirbdavo, rašinėdavo spaudoj 
ir ragindavo vietinius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
savo senosios Tėvynės Lietu
vos atstatymo sukakties minė
jimuose, kad jie butų sėkmin
gi ir kad juose kiek galint bu
tų surinkta daugiau aukų. Tai 
buvo geros širdies 
kurį mes negraitai 
me.

Jam išsiskyrus iš 
tarpo, vietinių lietuvių tarpe 
pasiliko didelė spraga, kurią 
ne greitai bus galima užpildy
ti.

Su atitinkamomis iškilmė
mis palaidotas Hbly Cross ka
pinėse.

Lai Tau, Juozai, bunie leng
va ilsėtis Dėdės Šamo laisvo
je žemėje, kurioj tu išgyvenai

v •

vietinio skyriaus

žmogus, 
pamirši-

• v gyvųjų
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svei- 
kuo- 
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kito- 
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Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 125 kuopa neteko vieno 
savo ilgamečio nario ir veikė
jo Jurgio Buklerio. Jis mirė 
1959 metais gruodžio mėn. 30 
dieną. Dideliame nuliudime 
paliko 5 sūnūs, 3 dukteris, 5 
marčias, 2 žentus, daug gimi
nių ir anūkų bei proanūkių.

Velionis Jurgis, kaip buvo 
jaunesnis, mietai apsiimdavo 
SLA 125 kuopoj pasidarbuoti 
ar kokiam parengime padirbė
ti ir valdyboje būti vienose ar 
kitose pareigose, niekad neat
sisakydavo* pagelbėti savo or
ganizacijai.

Per pastaruosius keliolika 
metų velionis sirguliavo, ne
sijautė gerai, bet į kuopos su
sirinkimus dažnai ateidavo, 
jis turėjo 13 kartų striok, bet 
paskutinis atėmė gyvybę.

Velionis Jurgis Bukleris pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis Mt. Carmel kapinėse. 
Daug žmonių dalyvavo laido
tuvėse ir daug gražių gėlių bu
vo prie jo karsto nuo artimų
jų ir nuo SLA 125 kuopos. 
Taipgi kuopos nariai buvo 
karsto nešėjais ir atidavė pa
skutinę pagarbą.

Lai Tau, mietas Jurgi, bunie 
lengva ilsėtis Amerikos lais
voje žemelėje.

M. šeštokas.

Praeitais 1959 metais lap
kričio mėnesio 16 dieną mirė 
Ona Drazdziulienė, ilgametė 
Susivienijimo narė ir kuopos 
sekretoriaus J. Drazdziulio 
žmona. Velionė būdama 
ka nuoširdžiai dirbo dėl 
pos ir SLA gerovės, ji 
pirmutinė darbe rengiant 
pos piknikus, šokius ar 
kius pobūvius, ne tik
dirbdavo, bet ir kitus paragin
davo dirbti. Ji su savo vyru 
J. Drazdziuliu dirbo ne tik Su
sivienijimui, bet ir visiems lie
tuviams naudą nešančius dar
bus ir visiems vėlindavo bro
liškos meilės ir gero sugyve
nimo, nes ji buvo geros šir
dies. SLA kuopos nariai ir ki
ti vietiniai lietuviai velionę il
gai nepamirš.

Ji buvo gimus 1892 metais 
rugsėjo 
Mjockių 
gyveno 
mo 224 
tus.

mėnesio 13 dieną, 
kaime. Amerikoje iš- 
47 metus, Susivieniji- 
kuopoj išbuvo 34 me-

Jurgį Kavalaicą Lietu- 
ir penkis anukus. Palai- 
su bažnytinėmis apeigo- 
Maldos už velionės vėlę 

atlaikytos St. Rita Cato-

Dideliame nuliudime paliko 
savo mylimą vyrą ir vieną sū
nų Bulpit; tris dukteris Ste
lą Lafever ir Albiną Long 
Springfield, III.; Adelę Dras- 
gulis Chicagoje, vieną seserį 
M. Avižienę Langelyville, III., 
brolį 
voje 
dota 
mis. 
buvo
lik Church, o iš bažnyčios nu
lydėta į Oak Hill kapines ir 
palaidota amžinam poilsiui.

Lai jai bunie lengva ilsėtis 
laisvoj Dėdės Šamo žemelėje^ 
o nuliudime likusiems vyrui, 
dukterims, žentams ir kitiems 
giminėms reiškiu gilią užuo
jautą. Kuopos Draugas.

Pittston, Pa

h *
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Benton, Illinois

Mirė Andrius Zutelis, 
SLA 156 Kuopos Narys

Praeitais 1959 metais gruo
džio mėnesio 28 dieną mirė 
Andrius Zutelis, ilgametis Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 156 kuopos narys, sulaukęs 
apie 73 metus amžiaus. Iš 
amato buvo angliakasys ir il
gą laiką dirbo anglių kasyk
lose, bet per pastaruosius ke
lis metus nedirbo, turėjo ne
blogą ūkį. Jis priklausė prie 
daugelio organizacijų, kaip 
Bonker lokalo 14, Susivieniji
mo 156 kuopos ir kitų.

Jis 'buvo gimęs Lietuvoje 
1'886 metais gruodžio mėnesio 
25 dieną. Į Jungtines Ameri
kos Valstybes atvyko jaunu 
būdamas laimės jiešokoti ir, 
kaip tais taikais daugelis at
vykusių lietuvių apsigyvenda
vo anglių kasyklų apylinkėse, 
taip ir velionis Andrius Zute
lis padarė ir beveik visą gy- 
venimą išdirbo kasyklose.

Į Susivienijimą įsirašė 1924 
metais vasario mėnesio 3 die
ną ir iki pat mirties nariu iš
buvo geram stovyje, todėl jam 
mirus SLA 156 kuopa nupirko 
gražų gėlių vainiką prie jo 
karsto.

Dideliame nuliudime paliko 
žmoną, vieną sūnų, dvi poduk
ras ir daugelį kitų giminių. 
Palaidotas gražiai su atitinka
momis iškilmėmis.

Andriau, ilsėkis ramiai Dė
dei Šamo laisvoje žemėje po 
sunkių darbų ir po parali- 
žiaus sunkios ligos, kuri ta
ve kankino ir dėl kurios tu 
negalėjai pasikalbėti su savo

Mirė Aldona C. Daukšiutė,
SLA 7 Kuopos Narė

Praeitais metais gruodžio 
30 dieną Pittstono ligoninėje 
mirė Aldona Daukšiutė, sulau
kus tik 42 metus amžiaus. Ve
lionė Aldona buvo gimus Pitt- 
stone, baigus Pittstono High 
School, pradėjo dirbti Pitts
tono ligoninėje, kur dirbo iki 
susirgimo.

Aldona buvo linksmo budo, 
ant jos veido visuomet matėsi 
šypsena. Į SLA 7 kuopą įsi
rašė 1940 metais liepos 14 
dieną.

Palaidota 1960 metais sau
sio 2 dieną. Iš graboriaus K. 
Kižio koplyčios buvo nuvežta 
į šv. Kazimiero bažnyčią, kur 
buvo atlaikytos maldos už ve
lionės vėlę, o iš bažnyčios nu
lydėta į parapijos kapines ir 
palaidota amžinam poilsiui.

Grąbnešiai buvo SLA nariai 
ir draugai: Antanas Waitke- 
vičius, Algedis Tunkevičius, 
Petras Petrukonis, Jurgis Ki- 
žis, Juozas Daley, Juozas Mil- 
ler, Sam Ambramovich, ir Ca- 
simier Marcavage.

Dideliam nuliudime paliko 
tėvą Antaną ir du brolius, 
Alphonse, Exeter, Pa., ir Ge
diminą, Norwood, 
daug draugų.

Aldonos tėvui ir 
liams SLA 7 kuopos 
valdyba reiškia gilią 
tą.

Mass., ir

jos bro- 
nariai ir 
užuojau-

Nellie T. Bayoras, 
Sekretorė.

SLA Veikėjo dabartinis už
davinys : Artimiausią Klubą 
ar draugiją supažindinti su 
ŠIA nauju planu.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)
9. Svarstomas SLA daktaro kvotėjo dr. S. Bie- 

žio žodžiu patiektas raportas. Jis pranešė, kad savo 
pareigas, kaip daktaras kvotėjas atliko greit ir rūpes
tingai. Visas gautas naujų narių aplikacijas tuojaus 
pat peržiurėjo, patikrino ir grąžino Centrui. Atsira
dus sunkesnėms problemoms dėl aplikacijų ar ligų, 
pasitardavo su SLA sekretorium dr. M. J. Viniku ir 
taip pat reikalus išspręsdavo tuojaus. Jis pranešė, kad 
išegzaminavo narius dviejų naujų kuopų, manyda
mas, kad aplikacijos greit pasieks SLA Centrą. Da
lyvavo SLA Vajaus Komisijos suvažiavime, bei atsto
vavo SLA L. Tautinės Sąjungos suvažiavime.

Apsvarsčius SLA daktaro kvotėjo raportą, N. 
Gugienei įnešus, J. Maseinai parėmus daktaro kvotėjo 
raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo atlikti 
darbai ratifikuoti.

10. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė žo
džiu prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vini- 
kas ir iždo globėja E. Mikužnutė.

Komisija pranešė, kad ji daug prisidėjo prie Lie
tuvos nelaimių garsinimo. Konstatavo, kad komisijos 
atliktos pastangos buvo naudingos. Paskelbus Pa
vergtų Tautų Savaitę, SLA išsiuntinėjo visoms kuo
poms aplinkraštį, kuriuo paragino siųsti padėkos laiš
kus JAV prezidentui, Statė Departcento sekretoriui ir 
senatoriui P. Douglas, kartu pridedant protesto rezo
liucijas prieš Lietuvos pavergimą. Komisija pasi
džiaugė, kad SLA kuopose įsigyveno paprotys minėti 
Vasario 16 ir baisojo Birželio įvykius. Tautos Rei
kalų Komisija, visi Pildomosios Tarybos nariai ir daug 
SLA veikėjų aktyviai dalyvauja ALT darbuose ir nuo
širdžiai remia ALT veiklą. SLA gavo pakvietimą da
lyvauti National Conference on Citizenship su balsavi
mo teise. SLA santykiai su įvairiomis grupėmis ir 
lietuvių visuomene yra kuogeriausi. Tautos Reikalų 
Komisija atliko didelį ir sunkų, bet labai naudingą mu
sų tautai darbą.

Apsvarsčius Tautos Reikalų Komisijos raportą, 
dr. S. Biežiui įnešus, J. Maceinai parėmus, raportas 
buvo vienbalsiai priimtas ir visi komisijos atlikti dar
bai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 2 valandą po pietų 
paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 4 valandą 
po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA
Antrą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesi

ją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiučio 
17 dieną 4 valandą po pietų SLA name, 128 S. Maine 
Avenue, Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,

E. Mikūžiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. iBiežis, daktaras kvotėjas.

Taip pat šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesijoje dalyvauja šie SLA Kontrolės Komisijos na
riai: S. Gegužis ir S. Michelsonas.

Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas ir 
iždo globėjas adv. S. Bredes.

Komisija pranešė, kad sekė JAV imigraciją lie
čiančius įstatymus, rūpinosi, kad butų padidinta Lie
tuvos kvota, ką vyriausybė jau padarė, ir su dideliu 
dėmesiu sekė Mažosios Lietuvos gyventojų imigraci
jos reikalą į Vokietiją ir yra susirupinusi šių naujų 
imigrantų padėtimi.

Įnešus, parėmus Emigrantų Komisijos raportas 
buvo vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ratifikuoti.

12. Investmentų Komisijos raportą patiekė žodžiu
SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas ir iždininkė N. Gu
gienė. ' .

Komisija pranešė, kad visi iki šiol padaryti in- 
vestmentai yra gerame stovyje1 ir nuošimčius už juos 
gauna reguliariai ir laiku. Naujų investmentų nuo 
praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo iki dabar 
nepadarė, nes manė, kad reikės patenkinti prašymus 
narių, kurie nori gauti morgičius.

Apsvarsčius Investmentų Komisijos raportą, J. 
Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parėmus, komisijos ra
portas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jos atlikti dar
bai ratifikuoti. f

13. Morgičių Komisijos raportą patiekė žodžiu 
prezidentas P. Dargis ir sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
pranešdami, kad dėl stokos investavimui pinigų Morgi
čių Fonde, morgičiai nuo praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo iki dabar nebuvo duoti.

Apsvarsčius Morgičių Komisijos raportą, adv. S. 
Bredes įnešus, E. Mikužiutei parėmus, raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ratįfikuoti.

14. Rytų nuosavybių komisijos raportą patiekė 
SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas raštu.

Rytų Komisijos Raportas

Rūtų Komisijos žinioje dabar randasi tiktai dvi 
nuosavybės: Centro namas su namu ant kiemo ir At
lantic City namas. Juridiniai sunkumai su Centro 
namu, kaip jau buvo raportuota anksčiau Pildomosios 
Tarybos nariams, yra išrištas. Prišakinis namas yra 
išimtas iš Multiple Dvelling Building restrikcijų, o pa
verstas į two family and office Building. Tam tikslui 
esame gavę Certificate of Occupancy. Užpakalinis na
mas palieka Multiple Dvelling namas.

Abudu namai jau yra gana seni ir jų atnaujini
mui dėjome mažai pastangų, nes išrodė, kad 30-tąja 
gatve bus vedamas, taip vadinamas, Express Highway 
ir trisdešimtoji gatvė bus ant tiek paplatinta, kad mu
sų namas kartu su kitais namais toje gatvėje bus nu
versti. Tačiau dabar paaiškėjo, kad toks Highway 
bus vedamas ne 30-tąja gatve, bet 29-ta gatve ir to
dėl musų namas pasilieka permenentiniame stovyje ir 
jo aptaisymas jau dabar galės būti daromi kiek di
desni.

Tuo tarpu iš paviršutiniojo aptaisymo kaip prie
šakinis, taip ir užpakalinis namas jau reikalauja visiš
ko išdažymo ir kaikuriose vietose ištinkavimo. Matot, 
per daugelį metų tarpe musų namo ir namo greta mus

buvo atdaras plyšys per kurį prieidavo tiek daug 
vandenio, kad tas vanduo po didelio trijų aukštų spau
dimo, pradėjo veržtis per sieną ir visa musų siena 
nuolatos buvo šlapia ir joks tinkas ant jos nesilaikė. 
Dabar, kada priežastis yra surasta, padėtis pataisyta 
ir siena šiek tiek apdžiuvo, tai ir tinkas turės būti iš 
naujo uždėtas. Užpakaliniame name praeitą žiemą 
du kartus vandens paipos užšalo, sprogo ir aptvindino 
isą namą, sudarydamas nemažai žalos apatiniams 

aukštams, sugadindamas lubas ir sienas. Tos lubos ir 
sienos reikės pirmiau ištinkuoti, o vėliau išdažyti. 
Kaip užpakaliniame name, taip ir prišakiniame name, 
stogai yra seni, vanduo jau pradėjo veržtis-tekėti. 
Priešakiniame name vanduo pradėjo veržtis gana 
stambiai ir gali sudaryti nemažai nuostolių, jeigu ne
bus stogas iš naujo pataisytas. Užpakalinio namo gy
ventoja ponia Shortsleeve sako, kad paslydo maudy
nėje, susižeidė ir užvedė bylą prieš Susivienijimą už 
tokį susižeidimą. Byla dabar yra eigoje, perduota 
Apdraudos Kompanijai ir Apdraudos Kompanija, ro
dos, yra suteikusi patenkinantį atsakymą teismui. Ar 
šita byla pasieks teismą — nežinia. Jeigu pasieks, 
tai Susivienijimui nieko nekainuos, nes Susivienijimas 
turi virš $100,000 apdraudos už nelaimingus atsitiki
mus šitame ir užpakaliniame name.

Priešakiniame name pastaruoju laiku įvyko visa 
eilė apiplėšimų. Vieno apiplėšimo metu buvo durys 
išlaužtos, redaktoriaus raštinė išdraskyta, rašomo 
stalo užraktas sulaužytas ir jo raštinės durys aplau
žytos. SLA tipewriteriai yra su lietuviškais ženklais 
ir tai žino policija ir manė, kad galės tokius tipewri- 
terius greitai surasti, jeigu jie paklius į rinką, tačiau 
iki šiol nei vieno tipewriterio policija dar nesugebėjo 
surasti. Vėliausias toks įsiveržimas buvo nakties 
metu įsilaužimas per langą namų prižiūrėtojos apar
tamente, kur gyvena dvi moterys. Vagis įsilaužė 3-4 
valandą naktį, išnešė piniginę ir darbo portfelį. Šu
niui pradėjus loti vagis buvo išgąsdintas ir per išmuš
tą langą išbėgo. Tuo tarpu buvo pašaukta policija, 
apsupo namą ir visą kvartalą nežiūrint, kad kokie 6 
policininkai visą kvartalą kratė, ibet vagišių nepagavo. 
Toksai stovis sudaro gana rimtą ir pavojingą padėtį, 
todėl prisiėjo dar kartą sustiprinti kaip langus taip ir 
duris pridėtomis spynomis. Kada ši vagystė įvyko, 
tai namų prižiūrėtojos apartmente langai neturėjo tų 
spynų, kurias turėjo kiti langai ir per kuriuos vagis 
matyti bandė įeiti, bet negalėjo. Todėl įsiveržė pro 
tuos langus, kur nebuvo spynų. Dabar tas spynas esu 
jau įdėjęs ir langus įstiklinęs. Ar tolimesnis apsau
gojimas namų pavydale Burglar alarmo bus reikalin
gas apsisvarstysime. Nuomonė tuo reikalu yra pasi- 
dolinusi. Vieni siūlo, kad reikia Burglar alarmą įves
ti, kiti sako, kad Burglar alarmas absoliučiai nieko 
neapsaugoja, o kainuoja 15-16 dolerių į mėnesį, tokio 
burglar alarm išlaikymas.

Dar turiu pridėti, kad gazo šiluma užpakaliniame 
name yra apleista ir reikalauja pataisymų.

Atlantic City vasarviete. Susivienijimas valdo tą 
vasarvietę jau apie 9-tus metus. Kaip praeityje taip 
ir dabar kaip aš taip ir Vinikienė pašvenčiame savo 
laiką nemokamai, kad ši vasarvietė suteiktų nariams 
apčiuopiamą naudą. Skaičius norinčių apsistoti tame 
name ir praleisti vasarą yra geriausias įrodymas to 
namo populiarumo, nes ypatingai šią vasarą laike lie
pos mėnesio ir dabar laike rugpiučio mėnesio, namas

visą laiką yra perpildytas. Su dideliu nemalonumu 
prisieina nemažam skaičiui Susivienijimo narių pra
nešti, kad jie vietos SLA poilsio name negali gauti, 
nes visas namas yra perpildytas.

Praeitas Pildomosios Tarybos suvažiavimas auto
rizavo mane dapirkti reikalingus baltinius, atlikti to
kius aptaisymus namui, kokie po 9 metų pasirodo yra 
butini ir reikalinti. Namui stovint prie pat shore, kur 
bangos nuolatos daužo namo pamatų užtvarą, supran
tama ir namo tvarkymas yra sunkesnis, negu namų 
kurie yra toliau nuo shore. Šiemet naujo stogo dar 
nedėjome, bet stogą padengėme karšta smaia, kad 
sulaikyti jau pasirodžiusius vandens prasiveržimus. 
Visą namą iš lauko reikėjo nudažyti. Iš vidaus reikė
jo atlikti taipgi nemažą dažymo, o ypatingai tepetavi- 
mo, nes neatsižvelgiant į tai, kad namas jau du kart 
yra t. v. waterprooft, bet visviena užėjus audroms 
vanduo sunkiasi per sienas, sušlapina popierius ir tin
ką iš vidaus, kurį reikia laiks nuo laiko atnaujinti. Šie
met idėjau užpakaly namo 20—30 pėdų pločio naują 
cementą. Idėjom karšto ir šalto vandens šauerį. Per- 
taisėm duris rūsyje, kad jas galima butų atidaryti į 
vidurį, todėl rūsyje pasidarė daug daugiau vietos ir 
vietoje buvusių stalų ir suolų iš lentų, pastatėme atski
rus staliukus ir atskiras kėdės, kas užtikrino svečiams 
daugiau privatiškumo ir patogumo naudojantis vir
tuve.

Taipgi įrengėme vyrams ir moterims atskirus 
nusirengimo kambarius, kuriais jie naudojasi po išsi
maudymo.

Iš lauko keliais atvejais turėjau pripildyti išplau
tą smėlį iš namo prišakio ir žymiai sustiprinti, t. y. 
bulkhead, pro kurio spačią vanduo išplaudavo smėlį. 
Kad sulaikyti smėlio išplovimą, turėjau, su pagalba 
kitų, sukrauti krūvas akmenų prie bulkhead, kad van
duo nemuštų tiesiog per spačią ir kad bulkhead šiek 
tiek sulaikytų ilgesniam laikui smėlį. Bandžiau susie- 
siekti su miestu, kad gauti miesto pažadą suteikti pro
tekciją prie bulkhead, bet miestas atsakė, kad tai yra 
privati nuosavybė ir todėl miestas negali prie priva
tinės nuosavybės išlaikymo prisidėti. Šio klausimo 
dar nešiu baigęs ir apsvarstęs reikalą jieškosiu iš drau
dimo mieste, kad ne musų privati nuosavybė reika
lauja apsaugos, bet jų gatvė Maine Avė. yra apačioje 
bulkheado ir tokioje padėtyje, kad ji žaloja musų nuo
savybę ir taipgi žaloja miestui patį boardwalką. Kaip 
pasiseks — ateitis parodys. Nežiūrint šių nenuma
tytų išlaidų, o taipgi išlaidų padarytų pakeičiant susi
dėvėjusius baltinius, indus bei tvarkant ir atnaujinant 
rakandus, šis namas kaip dabar taip ir praeityje pa
sibaigė Susivienijimui su gražiu pelnu. Susivienijimui 
prie to namo jokių pinigų kaip nereikėjo, taip ir dabar 
nereikės pridėti. Kiek šierųet pelno liks, pamatysime 
kai senozas pasibaigs. Kaip dabar dalykai stovi jau 
išrodo, kad namas, nežiūrint didelių išlaidų aptaisy- 
mams ,turės visvien pelno. Šio namo priežiūroje nie
kados neturėčiau tokio pasisekimo, jei ne mano žmo
nos Onos Vinikienės pasišventęs darbavimasis vedant 
namo reikalus, kuri už savo darbą, kaip praeityje, taip 
ir dabar jokio atlyginimo neima ir savo darbą aukoja 
Susivienijimo gerovei.

Apsvarsčius Rytų Nuosavybių Komisijos raportą, 
E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus raportas 
buvo vienbalsiai priimtas ir visi komisijos atlikti dar
bai ratifikuoti.

(Bus daugiau)
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Vidutinio Uždarbio Žmonių Skaičius 
Didėja Amerikoje

Šiandien Amerikos ekono
mijoje yra žymus padidėji
mas vidutinių algų uždarbiuo
se. Didelę dalį šio padidėjimo 
sudaro amerikiečių šeimos, ku
rios pagal savo uždarbius 
priskiriamos prie taip vadina
mos “vidutinio uždarbio” žmo
nių grupės. Šių šeimų uždar
biai yra tarp 4,000 ir 8,000 do
lerių į metus.

Šeimų uždarbiai nuo 1947 
metų vis didėjo ligi pasiekė 
20%, nežiūrint kainų pakili
mo ir nuskaitomų mokesčių. 
Tikrumoje, dabartinė daugu
mos amerikiečių pirkimo ga
lia yra daugiau negu penkiais 
kartais didesnė.

Šis uždarbių padidėjimas 
yra tik dalis Amerikos Ko
mercijos Departamento studi
jų rezultatu apie amerikiečių 
uždarbius. Dar didesnės reik
šmės turi uždarbių padalini
mas tarp įvairių gyventojų 
grupių.

Tyrinėjimai parodė, kad 
prieš dešimtmetį 37% ameri
kiečių šeimų buvo vidutinio 
uždarbio žmonių kategorijoje. 
1957 metais, tačiau, ši pro
porcija pasiekė 43%. Kitos 
uždarbių kategorijos taip pat 
parodė pasikeitimų.

Šeimos ar paskiri individai 
su uždarbiu mažiau kaip 2,000

dolerių į metus sumažėjo skai
čiumi nuo 18% 1947 metais 
ligi 14% praeitais metais. Tuo 
pačiu laiku tie, kurie uždirbo 
daugiau kaip 8,000 dolerių į 
metus, padidino savo įnašus 
panašių dolerių skaičiumi. Ir 
šie įnašai plaukė nežiūrint ne
žymių recesijų 1949 ir 1953 
metais. ■

Dabar atrodo, kad ateina 
laikai, kai PUSE visų Ameri
kos šeimų savo uždarbiais 
pateks į taip vadinamą “pato
gią” vidutinę ir viršvidutinę 
klasą, kaip dalis ilgo Ameri
kos kelio šia linkme.

Šiandien, pavyzdžiui, didelė 
dauguma prityrusių darbinin
kų jau patenka į šią vidutinio 
uždarbio grupę. Staliai, me
chanikai, kasyklų ir plieno 
darbininkai, spausdintojai, ju
rininkai ir automobilių įmonių 
darbininkai daugumoje atvejų 
uždirba 4,000 dolerių ar dau
giau į metus. Į šią grupę taip 
pat įeina kolegijų instrukto
riai, gimnazijų mokytojai ir į- 
staigų tarnautojai.

Kai kurių specialybių darbi
ninkai ir profesiniai žmonės 
dabar uždirba daugiau kaip 
8,000 dolerių į metus. Pavyz- 
džiui, įrankių ir dažų darbi
ninkai, graviruotojai, prityrę 
automobilių taisytojai ir kai

kurie sunkvežimių vairuoto
jai uždirba ligi 10,000 dolerių 
) metus. Skyrių viršininkai, 
radijaus pranešėjai, draudimo 
agentai ir privatus darbinin
kai taip pat priklauso šiai ka
tegorijai.

Šis Amerikos masinės kla
sės augimas gali pasidaryti 
viena iš didžiųjų socialinių 
revoliucijų istorijoje. Nuola
tinis algų ir uždarbių kilimas 
ne tik pakėlė žemus uždar
bius, bet didelių algų sunkus 
mokesčių apdėjimas numušė 
aukštus uždarbius. Tokiu bu- 
du vidutinė klasė padidėjo iš 
a biejų pusių: žemesnių algų 
kilimu ir aukštu algų apdėji- 
mu dideliais mokesčiais.

Ši socialinė revoliucija” yra 
atsakymas dažniems kaltini
mams, ypač ateinantiems iš 
užsienio, kad Amerikoje tur
tingesni vis turtingėja, o 
vargšai dar vargšesniais pasi
daro. — CC.

Pittsburgh, Pa.

Jaunas Lietuvis — Garsėjanti 
Futbolo žvaigždė

Richardas Ližauskas (Lee- 
son), sūnūs Mortos ir Albino 
Ližauskų, 17 metų amžiaus, 
Scott Township gimnazijos 
senjoras jau kelintą kartą iš 
eilės laimėjo aukštus garbės 
požymius futbolo žaidynėse. 
Richardas visur su pasididžia
vimu pasisako esąs lietuvis,

tuomi suteikdamas ne vien 
sau ir savo giminėms, bet ir 
visiems lietuviams didelę gar
bę. Pittsburgho didieji dien
raščiai pakartotinai aprašė jo 
nuopelnus, jo nepaprastai di
delį talantą futbolo žaidimuo
se ir bendrai sporte. Jam bu
vo įteiktas aukštas WPIAL 
pažymėjimas, taip pat jis bu
vo apdovanotas Pennsylvani- 
jos valstybės garbės ženklu ir 
jis laimėjo ALL—American 
aukščiausį garbės medalį. Jam 
jau keletas universitetų pasiu- i 
lė stipendijas studijoms, bet 
Richardas dar neapsisprendęs 
dėl savo ateities.

Jaunas 6 pėdų ūgio, sveriąs 
180 svarų, sveikas lietuvis 
jaunuolis auklėjomas lietuviš
koje dvasioje gali būti dauge
liui geru pavyzdžiu. Richardo 
mamytė yra SLA 3-čios ap
skrities Pittsburghe pirminin
ko p. Stasio Bakano duktė. 
Ji baigusi Pittsburgho Univer
sitetą ir dabar mokytojauja. 
Ponas Albinas Ližauskas, Ric
hardo tėvelis, taip pat baigęs 
mokslus tame pačiame univer
sitete, savo jaunystėje' irgi 
buvo didelis sporto mėgėjas- 
atletas. Tad ir sūnūs eidamas 
savo tėvelių pėdomis žada pa
tapti visokeriopai naudingu 
ne vien tik sau, bet kartu ir 
lietuviškai bei amerikoniškai 
visuomenei. Daug laimės ir 
sėkmės Richardui jo tolimes- 

i niam gyvenimo kely.
| Ryte L. Spingytė.

Nato Parlamentarai 
Nepamiršo Paverg- 

tųjų

W a s h ingtone posėdžiavusi 
NATO narių-valstybių kon
ferencija, pirminink a u j a m a 
Prancūzijos generolo Bethou- 
art, lapkričio 29 priėmė re
zoliuciją sovietų pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos val
stybių reikalu. NATO parla
mentarai pripažįsta, kad “so
vietų komunistinės ekspansi
jos tikslams aukojimas Rytų 
Europos tautų nepriklausomy
bės, žmogaus laisvės, gyveni
mo štandarto ir mokslo laimė
jimų yra laisvojo pasaulio tra
gedija ir pavojus” ir kad lais
vosios valstybės turi “atmes

ti kiekvieną kompromisą, da
romą moralės principų sąskai
ta su bet kurios rūšies tiro
nija”. NATO parlamentarai 
pareiškė viltį, kad pažanga 
nusiginklavimo klausimu, Vo
kietijos problamos sprendi
mas, Rytų-Vakarų tarpusavi
nis pasitikėjimas galėtų ir 
Rytų Europos valstybių prob
lemai rasti kelią, suderinamą 
su jų laisvo apsisprendimo tei
se ir asmens laisvėmis.

Lapkričio 21 New Yorke, 
University Club patalpose, 
Pavergtosios Europos Seimas 
sutaisė NATO parlamenta
rams priėmimą, kuriame daly
vavo beveik visų’ NATO val
stybių delegatai, pavergtųjų 
seimo atstovai ir New York 
Times bei kitos amerikiečių

spaudos atstovai. Seime pir
mininkas dr. P. Ženki ir NA
TO parlamentarų konferenci
jos pirmininkas gen. Bethou- 
art pasikeitė kalbomis.

Atliek amus pinigus nuo 
kasdieninio pragyvenimi ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS
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LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 ĮVEST 14th STREET 

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

141 Sėcond Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 6-7430
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų 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.

Licensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 W. Foiu0h Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campąu 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OH1O 
Tel. TOwer 1-14411
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878
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Amerikos Lietuviu Veikla tainėje. Smulkmeniška progra
mos eiga bus paskelbta vėliau 
per lietuvių radijo programus 
ir per spaudą.

ALT Pittsburgho Skyrius.

bus iškilmongos maldos už 
Lietuvos išlaisvinimą, už iš- 

. vežtuosius, kalinius, koncen
tracijos stovyklose kenčian
čius ir mirusius lietuvius.

New York, N. Y

Iš Susivienijimo 126 Kuopos 
Metinio Susirinkimo

ją. Town Hali patalpose bus 
pirmas Valentinos Kojelienės 
debutas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Programa bus įvairi ir tu
rininga. Be kitataučių kompo
zitorių kurinių, bus ir lietuvių 
kompozitorių Banaičio ir Ka- 
čenausko.

Bilietus iš anksto galima 
gauti pas koncerto ruošėjus, 
111 West 57-th Street, New 
Yorke

Kviečia Rengėjai.

tų Hondūras, kur prof. Pakš
tas propoguoja sukurti Atsar
ginę Lietuvą. Po paskaitos bus 
laisvos diskusijos. Diskusijom 
užsibaigus, bus rodoma spal
vuota filmą apie Britų Hondū
rą ir jos apylinkėse esamus 
puikius vaizdus. Prekybos Rū
mų Valdyba kviečia narius ir 
jų draugus dalyvauti susirin
kime ir paskaitoje.

Miami, Florida

Vargonų Koncertas

vakare Jėzuitų bažny- 
“Gesu Church” N. E.

Avenue and N. E. Se- 
Street, arti centrinio 
mieste.

Maldų metu apie Lietuvą 
pamokslą pasakys vietos kle
bonas. Malonėkite 10 valandą 
ryte kodaugiausiai dalyvauti 
ir pagerbti musų brangioje tė
vynėje kenčiančius.

Kviečia vietos lietuviai.

P. v w • • •aiesko j imai

Atrotiene-žemaityte Konstancija, 
Vinco duktė, iš Kunigiškių kaimo, 
Bartininkų par., Vilkaviškio apskr., 
vyras Atrotas Motiejus, vaikai Ade
lė, Juozas ir Jurgis.

Burneikaitė-Kazlauskienė Barbo
ra, iš Svaronių kaimo.

Eidukaitienė-Butkiutė Teofile, iš 
Jurkšų k., Pilviškių vals., Vilka
viškio apskr.

Kščenavičius Vladas, 
sūnūs, iŠ Pamarkupio 
par., Kelmės vals.

Lenartavičius Stasys, 
Domininko sūnūs.

Neliubavičius Albinas, 
nūs.

Poteliunas Juozas, Juozo sūnūs, 
gyveno Buenos Aires, Argentinoje.

Račkauskas Vytautas Henrikas, 
g. 1925 m. kovo 1 d., gyvenęs Kau
ne.

Ulbinskaitė Genė, Amerikoje 
tekėjusi bene už Bawlon, turėjo 
nų Larry.

Valaitis Jurgis, Antano sūnūs, 
ro metu buvęs Vokietijoje.

Varaneckas (kitaip Varnas) Jus
tinas, Jurgio sūnūs, iš Varnų 
Dūkšto vals., Vilniaus apskr.

žaidys onas, Stepo sūnūs, 
Dargių kaimo, Rokiškio apskr.,
veno Rio de Janeiro, Brazilijoje.

Žilinskas Leonardas ir Vytas. 
Bojažinskas Mykolas, 

rys Janina ir Marija.
Bručaitė Domicėlė, iš 

Paievėžio apskr.
Čirvinskas Jonas ir

Triduonių k., Gražiškių vals., 
kaviškio apskr.

Gudaitis Stasys, Antano s., iš 
Gaigalų k., Vilkijos vals., Kauno 
apskr.

Iiečkomiejl arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATHJ GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Kajetono
k., Lielių

Erazmo-

Kazio su-

sudaro šie

L. Vasil,
O. Vinikie-

dalis 
kam- 
buvo

Užpraeitos savaitės penkta
dienio vakare, sausio 8 dieną 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje centrinėse patalpose įvy
ko 126 kuopos narių metinis 
susirinkimas. Kaipo metinis, 
susirinkimas buvo gausus da
lyviais. Aptarta skubieji kuo
pos reikalai, išklausyti praei
tų metų kuopos valdybos ra
portai ir išrinkta valdyba 1960 
metams. Valdyba 
asmens:

Pirmininkas M.
Vice pirmininkė

nė,
Iždininkas A. Ošlapas,
Užrašų sekretorius P. Buk- 

šnaitis,
Finansų7 sekretorius A. So- 

daitis,
Daktaras kvotėjas dr. V. 

Kanauka,
Iždo globėjai J. Audėnas ir 

J. Stilsonas.
Išklausius sekretoriaus P. 

Bukšnaičio metinį raportą 
apie kuopos finansį stovį, pir
moji šio metinio susirinkimo 
dalis užbaigta.
Antroji dalis susirinkimo

Šis kuopos metinis susirin
kimas susidėjo iš dviejų daJių. 
Pirmoj daly aptarta organi
zacijos reikalai ir atlikti su
sirinkimui skirtieji reikalai. 
Antroji dalis buvo skirta, kaip 
ir per praėjusius kelis meti
niuose susirinkimuose būdavo, 
draugiškam pasikalbėjimui su 
užkandžiais ir gėrimais.

Antroji vakarui skirta 
programos buvo kitam 
bary, kuriame iš anksto
paruoštas stalas ir pagaminta 
užtektinai įvairių užkandžių ir 
gėrimų. Dalyviai susirinkę po
būviui skirtam kambary, jau
tėsi kaip vienos šeimos nariai 
— užkandžiavo, gurkšniojo ir 
tarp savęs kalbėjosi, laikas 
bėgo greitai, visai nepajuto 
kai atėjo pusiaunaktis ir rei
kėjo skirstytis į namus. Kaip 
man iš šalies žiūrint atrodė, 
tai visi dalyviai buvo paten
kinti vaišėmis, nes nei vienam 
netruko užkandžių nei gėrimų, 
visiems visko užteko.

Užkandžius, kaip ir prieitais 
metais, pagamino p. Ona Vini- 
kienė. Ji yra prityrusi tokiems 
pobūviams gaminti užkandžius 
ir gerai žino ko dalyviai pa
geidauja prie gėrimo, tai ir 
šiam pobūviui, nepaisydama 
sunkaus darbo, ji pagamino 
daug ir įvairių užkandžių, kad 
kiekvienas galėjo pasirinkti 
pagal savo skonį. Už tokį di
delį atliktą gerą darbą poniai 
Vinikienei priklauso didelė ir 
nuoširdi padėka nuo visų Su
sivienijimo 126 kuopos narių.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks kovo mėnesį. Tame 
susirinkime bus renkami Pil
domosios Tarybos nariai. Sei
mui artėjant bus ir kitų reika
lų aptarimui. Dalyvis.

Valentinos Kojelienės 
Koncertas

irDidmiestyje New Yorke 
jo apylinkėse gyvenanti lietu
viai šių metų sausio 24 dieną 
turės progą pirmą kartą išgir
sti dainuojant Valentiną Koje
lienę. Koncertas įvyks didžiu- 
lėjo Town Hali salėje, 113 
West 43-rd Street, Nevv Yor
ke sekmadienį, 5:30 valandą 
po pietų, Ponia Valentina Ko
jelienė gimusi Lietuvoje ir ten 
studijavo meną Valstybes 
Konservatorijoje. Vėliau stu
dijas tęsė pas Paul Neumann 
Muniche, ir tuo pat kartu tu
rėjo nemažai koncertų kaipo 
solistė su orkestrą.

Dabar Valentina Kojelienė 
gyvena Chicagoje ir studijuo
ja meną pas Dino Bigalli, ge
rai žinomą dainavimo mokyto-

Brooklyn, N. Y.

Sėkmingas Buvo SLA 152 
Kuopos Susirinkimas

kasmet suruošti visuo-

ROCKFORD, ILiL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WO 5-5890
Taip pat patarna”j«yrne pinigų 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Ėst ate
NOTARY RUBLIO

114 N. Rockton Avė.

Šių metų sausio mėn. 12 
dieną Osipauskienės patalpo
se, 168 Marcy Avenue, įvyko 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 152 kuopos narių susirin
kimas. Jis visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas, nes visi na
riai sukruto padirbėti rengia
mam banketėliui kuopos nar
dai, kuris įvyks šių metų sau
sio mėn. 30 dieną, šaštadienį, 
7:30 valandą vakare Petraus
kų erdviuose namuose, Ozone 
Park, N. Y. Petrauskų visa 
šeima su kitataute marčia ir 
mažyčiu anuku Timothy pri
klauso SLA 152 kuopoj ir yra 
šimtaprocentinė šeima.

Al. Peters (Petrauskas) ir 
jo mamytė, su pagalba 
kuopos narių šį banketą 
padaryti sėkmingu, kad 
svečiai butų patenkinti, 
jame butų saldžių ir kitokių 

, gėrimų tik už 4 dolerius ypa- 
tai.

Jau beveik astuoni metai, 
kai mes turėjome parengimą, 
nors kuopoje turime' gražų 
būrį gabių narių, kurie gali 
padirbėti. Organizatorė Pet
rauskienė yra ilgametė veikė
ja, per metų metus veikia vi
sokiose draugijose, o jos sū
nūs Al. Peters (Petrauskas), 
yra jos pagalbininkas, prity
ręs nejudomų nuosavybių par
davėjas, buvęs lietuviu tauti
nių grupių šokėjas laiko pa
saulinės parodos Nevv Yorke.

Kuopos pirmininkas yra 
Frances Stanko (Stankūnas), 
dainininkas ir balso mokyto
jas. Sekretorium yra F. La- 
vinskas, yra parašęs keletą 
knygų apie lietuvių gyvenimą 
Amerikoje. Užrašų 
rius N. Ratilis, 
pareigose, nuo 
daug veikia, čia 
gęs, bet rašo ir 
lietuviškai.

Iždininkė N. Stilsonienė, vi
suomet prižiūri, kad 
ižde butų pinigėlių, 
narys J. Hermanas 
Floridoje, bet kuopą 
šta. P. Kr jaučiukas, nors jau 
nėra nariu, bet vistiek pare
mia, nusipirko bilietą. Taipgi 
Paksčiai, Lamaitienė su sū
num Palyemonu, anuku Pra
nuku ir marčia pasižadėjo bū
ti banketely. Styrienė netik 
pati ateina, bet ir draugų at
siveda : Paškevičius, Augus
tienė, Balčiūnas, buvęs daug 
metų kuopos sekretorius Lu
koševičius ir Burba.

Visi nori, kad SLA 152 kuo
pos parengimas pasisektų ir 
kuopa gyvuotų. Banketo ad
resas : 106-52 — 95-th Street, 
Ozone Park, N. Y. Visus kua- 
pos narius ir svečius kviečia
me dalyvauti ir praleisti laiką 
su mumis ir paremti SLA 152 
kuopą.

kitų 
nori 
visi 
kad

sekreto- 
prityręs tose 
jaunų dienų 
gimęs ir au- 
kalba gražiai

kuopos 
Kuopos 
gyvena 

neužmir-

Kviečia Valdyba.

Prekybos Bumų Susirin
kimas su Paskaita

'Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas kviečiamas 
sausio mėn. 24 dieną, sekma
dienį, 4 valandą po pietų, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue, 
Brooklyne. Prof. Kazys Pakš
tas skaitys paskaitą apie Bri-

Girdėsime Įžymųjį Smuikinin
ką Izidorių Vąsyliūną

Lietuvių Skautams Remti 
Komitetas New Yorke yra 
pradėjęs tikrai gražią tradi
ciją
menei aukšto lygio koncertą. 
Šį kartą, sausio 23 dieną Ap
reiškimo parapijos salėje, Bro
oklyne, to komiteto pastango
mis, nevvyorkiečiai turės pro
gos išgirsti musų įžymųjį 
smuikininką Izidorių Vasyliu- 
ną. Koncerte bus išpildyta 
Georg Friedrich Handel, Dalio 
Dvariono, Kazio Viktoro Ba
naičio, Edvard Grieg ir kitų 
žymiųjų kompozitorių kuri
niai.

Š. m. vasario 7 dieną, 8 va
landą 
čioje 
First 
cond 
pašto

Žononas Nomeika, vargonų 
specialistas, virtuozas duos 
vargonų koncertą. Vietiniai ir 
svečiai lietuviai ir Jūsų drau
gai esate kviečiami dalyvauti. 
N. Nomeika yra davęs daug 
vargonų koncertų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Rengėjai.

-----o----
. Š. m. vasario 14 dieną, 10 

valandą ryte “Gesu Church”
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Artinasi didžiausias metinis parengimas New Yorke

IAetnvoa Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Ringys Antanas, Kazimiero sū
nūs.

Šimkcvičius Vladislovas, Jono sū
nūs, gim. Zapyškyje, išvežtas dar
bams j Vokietije.

Striupas Charles, gyvenęs Balti- 
moreje.

Valatka Rapolas ir Vacys.
Žiogas Konstantinas, Benedikto 

sūnūs.
žmuidinas Antanas, seniau atvy

kęs Amerikon.

iš-
su-

ka-

k.,

iš
gy-

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Ballar

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedSjaa

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY RUBLIO
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Izidorius Vasyliunas yra 
rinktinis virtuozas,, smuiko 
grojime pasiekęs labai aukšto 
ir reto meisteriškumo. Jo in
terpretacija, kurią išvysto 
grodamas, yra tiek įdomi ir 
aiški, kad ir sunkesnių kom
pozitorių kuriniai visiems yra 
suprantami ir klausytojų įspū
dingai išgyvenami.

Akomponuos gerai žinomas 
pianistas Aleksas Mrozinskas. 
Programos finale Griego kū
rinyje Aleksas Mrozinskas at
liks piano partiją, taigi turė
sime progos išgirsti ir jo 
meistrišką solo grojimą.

Koncerto protarpiuose savo 
ir kitų kurinius skaitys rašy
tojas Vilius Bražėnas, kurio 
kūryba pasižymi lengva ir 
švelnia humoristika.

Kiekvienam pravartu atsi
lankyti į šį koncertą ir iš
klausyti reto įdomumo pro
gramą. Atsilankiusiųjų aukos j 
skiriamos lietuvių skautų 
veiklai palaikyti. Koncerto 
pradžia 7 valandą.

Rengėjai.

Great Neck, N. Y.

Meno Kurinių Paroda

Almaus Galerijoj, 77 Steam- 
boat Road, sausio 10 dieną 
prasidėjo Romo Viesulos me
no kurinių paroda, ir tęsis iki 
sausio mėn. 31 dienai. Paroda 
atdara lankytojams, išskyrus 
pirmadienius, nuo 2 iki 5 va
landai po pietų.

Patartina aplankyti lietuvio 
menininko parodą, o tas pri
duos jam daugiau energijos 
ateities darbuose. Kep.

Pittsburgh, Pa.

Minėsime Vasario šešioliktąją

Pittsburgho lietuviai stro
piai ruošiasi prie Vasario še
šioliktosios minėjimo, kuri yra 
rengiama vasario 21 dieną, 
Lietuvių Piliečių Svetainėje, 
S. S. Pittsburgh, Pa. Princi- 
paliu lietuvių kalbėtųjų jau 
yra pasižadėjęs būti J. Rajec
kas, Lietuvos atstovas iš Wa- 
shington, D. C. Iš amerikonų 
bus Pittsburgho miesto majo
ras ’Joseph Barr ir kongres- 
manas James Fulton. Meninę 
programos dalį išpildys švento 
Pranciškaus Akademijos mo
kinės.

Pittsburgho ir jo apylinkės 
draugijos yra prašomos savų 
parengimų nerengti vasario 
21 dieną ir visiems vieningai 
ruoštis prie Lietuvos neprik
lausomybės iškilmingo minėji
mo.

Lietuvos nepriklausomy bes 
minėjimo programas yra nu
matytas pradėti 3-čią valandą 
po pietų Lietuvių Piliečių Sve-

“VIENYBĖS” KONCERTAS

Po programos—šokiai, kuriems gros 
JOE THOMAS IR JO ORKESTRAS

/

/

Sekmadienį,

1960 m. Vasario 7 d., 4 vai. p. p.
WEBSTEJR HALL, NEW YORK, N. Y.

Programoje—operos, baleto ir dramos artistai:

DANUTĖ STANKAITYTĖ 
ALGIRDAS BRAZIS

SALOMĖJA VALIUKIENĖ
VITALIS ŽUKAUSKAS

SVETLANA VASILIAUSKAITĖ
VYTAUTAS VALIUKAS

Svečių šiame “Vienybės” koncerte bus iš visur—nuo 
Nevv Yorko iki Los Angeles . . .

| U, ii   - ■ ■■ —■ ■ - ■ ■ --—- ■■ ■ ■■ -     -........................—..............................      - ..........................

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir

' Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 16, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ADOMAS JAZUKEVIČIUS, 17 kp., Brockton, Mass., 

gimęs balandžio 25, 1887 m., Lietuvoje.. Prie SLA 
prisirašė kovo 1, 1917 m. Mirė lapkričio 7, 1959 
m. Velionio dukteriai, Florence Bereika, pomir
tinės išmokėta----------------------------------------------

BARBORA VINSKUNIENS, 36 kp., Chicago, III., gi
musi gruodžio 4, 1887 m., Šiaulių apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė sausio 1, 1930 m. Mirė 

gruodžio 1, 1959 m. Velionės dukteriai, Paulinai Ka- 
zakauskas, pomirtinės išmokėta-------------------- -

ADOMAS KULKAITTS, 51 kp., Bridgeport, Conn., gi
męs gruodžio 24, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1919 m. Mirė gruodžio 9, 
1959 m. Velionio sūnėnui, William Kelkitės, po
mirtinės išmokėta____________ ____ __________

POVILAS SADAUSKAS, 306 kip., Danbury, Conn., gi
męs gruodžio 10, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 13, 1925 m. Mirė gruodžio IĮ, 
1959 m. Velionio žmonai, Rožei Sadauskienei, po
mirtinės išmokėta____________________ ____ _

JUSTINAS PILKA, 352 kp., Detroit, Mich,, gimęs va
sario 6, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 

kovo 5,1939 m. Mirė lapkričio 24, 1959 m. Velionio 
žmonai, Stephanie Pilka, pomirtinės išmokėta __

JUOZAS RAMOŠKA, 354 kp., Akron, Ohio, gimęs 
liepos 22, 1892 m., Lietuvoje1. Prie SLA prisirašė 
balandžio 2, 1916 m. Mirė gruodžio 7, 1959 m. 
Velionio žmonai, Katrei Ramoskienei, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________

$150.00

300.00

150.00

600.00

150.00

1,000.00

$2,350.00
$4,796.00

Viso . .....................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgoje pašalpos
V. NORKAJTIS, 12 kp., Nanticokc. Pa., sirgo 11 savaičių 6 dienas_ $115.50
M. EIDINTIENĘ, 18 kp., VVestvillc, Iii., sirgo 3 sav. 1 d. ..................
S. JACKEVIČIUS, 101 kp., Patcrson, N. J., sirgo 12 savaičių _______
A. TUMOSA, 226 kp., Chicago, III., sirgo 10 sav. 4 d. _______________
Ū. KRI2INAUSKIENE, 335 kp., Grcenpoint, N. Y., sirgo 12 savaičių
A. ZENT, 354 kp., Akro n, Ohio, sirgo 1 sav. 3 d.___________________

21.00
114.00

51.50
54.00
13.50

Viso .......... .................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

$369.50
$819.50

ir jo sese-

Tičkunų k.,

Juozas, iš
Vil-

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė.
(at Foreet Parkway Štatlon) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

VADOVAS I SVEIKATĄ
BUKITE SVEIKI

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaram 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ligai 
gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS, 

3148 W. 63rd St, Chicago 29, IIL
Telefonas Republic 7-7868

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dolM visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. fji laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS; “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS MYBES

I
 Paradyta S. MIČHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; Nuostab'is požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

"KELEIVIS” j
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 Įdomiausiai 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemUooa1' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 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
173* Sontli Halsted Street. Chicago 8. lUinoi”

NAUJIENOS

NAUJIENOS

v
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a
Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. Y, undar the Act of March 3, 1878

Acoeptanoe for Mailing at Spedal Rate of Postage provided for NeW Yoi‘k 1, 'N. P., SaUSlO-JanUary 29, 1960
ln Section 1108, Act of October 3, 1917, Author*ced June 27, 1918

SUSIVIENIJIMO DĖTUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

51 META!

Susivienijimo Nariai Turi Puikią Progą Pinigus Taupyti 
Taupymas Panašus Indeliams su Patraukliais Nuošimčiais

*

EISENHOWERIS VYKS Į SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ BIRŽELIO 10 DIENA
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Maskvoj ruošiasi iškilmingai sutikti Eisenho- 
werį. - Prancūzijos vyriausybėj gali įvykti pa
sikeitimų. - Amerika su Japonija pasirašė sau
gumo ir bendradarbiavimo sutartį

Iš Wasliingtono oficialiai pranešama, kad prezi
dentas Eisenho\v(*ris vyks į Sovietų Sąjungą birželio 
10 diena. Prezidento kelionės tikslas — atsilyginimas 
Sovietų Sąjungos ministeriui pirmininkui Chruščevui, 
kuris lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstybėse praeitais 
metais rugsėjo mėnesį. Apie prezidento Eisenho\verio 
pasirinktas dienas viešėti Sovietų Sąjungoje Maskvoje 
buvo plačiai pranešta visuomenei, taipgi buvo pranešta 
iš prezidento savaitgalių ir šventadienių ofiso netoli Al- 
bany, Ga.

Chruščevas praeitais metais lankydamasis Ameriko
je buvo pareiškęs, kad prezidentui Eisen.ho\veriui ge
ria tisas laikas atvykti į Sovietų Sąjungą pabaigoje pa
vasario su anūkais, nes tuo metu .mokslas mokyklose jau 
būna baigtas, oras atšilęs ir gėlės visur žydi.

Prezidentas lankysis Sovietų Sąjungoje viršūnių 
nes ji prasidės gegužės mėnesio 

Toje konferencijoje susitiks ke- 
rikos prezidentas jmse.nnovveris, So- 
inistrris pirmininkas Nikita Clirušče-

kol i f erencij ai p račjtts,
16 dieną Paryžiuje, 
turi didieji: Amerikoj prezidentas Eise,nhoweris, 
vietų Sąjungos m
va.s, Britanijos ministeris pirmininkas Macmillanas ir 
Prancūzijos prezidentas Charles de Gaulle.

Sovietu spauda rašo, kad Maskvoje* ruošiamasi iš
kilmingai sutikti musu krašto prezidentą, kaipo taikos 
mylėtoją. Prezidentas mano aplankyti Stalingradą, 
kur yra paminklinis nacių puolimas miesto antrojo pa
saulio karo metu. Eisenlimveris, kaipo vyriausias karo 
vadas, lankėsi Stalingrade tuojau po karo.
Prancūzijos vyriausybė gali pasikeisti

v •
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P r a n c u z i jos prezidentui 
Charles de Gaulle pašalinus 
iš finansų ministerio pareigų 
Antoine Piney ir jo vieton 
pakvietus VVilfrid Baumgart- 
ner, banko valdytoją, buvo 
manyta, kad tuomi viskas 
baigsis ir kiekvienas kabineto 
narys eis savo pareigas, ta
čiau vyksta kitaip, negu pre
zidentas de Gaulle manė.

Pranešimai iš Paryžiaus 
teigia, kad prezidento de 
Gaulle vyriausybėje gali į- 
vykti daugiau pakeitimų, nes 
dar trys ministeriai ruošiasi 
atsistatydinti, jais yra nepri
klausomi partijoms žmonės. 
Sakoma, kad ruošiasi pasi
traukti iš de Gaulle vyriausy
bės valstybės ministeris Lo- 
uis Jacųuinot, žemės ūkio mi
nisteris Henri Rochoreau ir 
sekretorius Valery Estaing. 
Manoma, kad prie to privedė 
pašalinimas iš pareigų finan
sų ministerio Atoine Piney 
vien dėl to, kad jis kai ku
riais klausimais nesutarė su 
ministerių pirmininku Debre 
ir pačiu prezidentu de Gaulle. 
Taip esant prazidentas Char- 
Jes de Gaulle turi nesmagu
mo, jeigu tie pranešimai iš
sipildys, tai jam bus didelis 
galvosūkis sudaryti naują ka
binetą. Kaip dabar atrodo, 
tai de Gaulle prisieis sudary
ti valdžią vien iš savo 
kūjų degaulistų.

Amerika pasirašė 
sutartį su Japonija

Japonijos ministeriui 
m i n i n k u i Kishi atvykus į 
Washingtoną pasirašyti sau
gumo sutartį su Jungtinėms

pasc-

pir-

i
k

Amerikos Valstybėm, lėktuvų 
stotyje jį sutiko vice prezi
dentas Richard Nixon ir sek
retorius Herteris. Japonijos 
ministeris kalbėdamas pareiš
kė, kad saugumo ir bendra
darbiavimo sutartis palaikys 
draugystę taip dviejų valsty
bių ir taikos palaikymą. Su
tartis pasirašyta Baltuose 
Rūmuose praeitos savaitės 
pradžioje. Pagal pasirašytą 
sutartį Amerika pasižada pa- 
galbėti Japonijai prieš išori
nę ataką, o Japonija parūpins 
bazes Amerikos kariniams da
liniams, aviacijai, išsaugoti 
taiką Tolymuose Rytuose.

Sutarties pasirašymo proga 
Japonijos ministeris pirminin
kas turėjo pasitarimą su pre
zidentu Eisenhoweriu ir \ val
stybės sekretorium Hertcriu. 
Pasitarimuose daugiausia bu
vo kalbėta sutarties pasirašy
mo reikalu.

Sovietu ministeriai 
atvyksta šią savaitę

Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Menšikovas iš Wa- 
shingtono praneša, kad pen
kių sovietų respublikų minis
teriai pirmininkai ir 
riausybės pareigūnai 
vaitės penktadienį 
Jungtines Amerikos
bes, juos pakvietė musų kra
što gubernatoriai, kurie pra
eitais metais tikėsi Sovietų 
Sąjungoje ir ten viešėjo kele
tą savaičių. Ta sovietinė de
legacija susideda iš penkioli
kos 
kų. 
tris

kiti vy- 
šios sa- 
atvyks į

Valsty-

asmenų ir jų pagalbinin- 
Jie išbus Amerikoje apie 
savaites ir lankysis di-

I

desniuose Amerikos miestuo
se.

Londone žydai karo 
veteranai demonstravo

Iš Londono pranešima, kad 
tūkstančiai demonstrantų bu
vo atžygiavę prie Vakarų Vo
kietijos ambasados rūmų pro
testuoti už antisemitinius rei
škinius. Sakoma, kad demon
stracijoms vadovavo Anglijos 
žydų karo veteranų sąjunga. 
Teigiama, kad demonstracijoj 
dalyvavo dviejų priemiesčių 
burmistrai ir keli parlamento 
nariai. Demonstrantų delega
cija įteikė ambasadoriaus pa
reigas einančiam dr. Jochim 
Ritter atitinkamą protesto 
raštą.

Mirė P. Gribienė, 
SLA Žymi Veikėja

Antradienio ryte, sausio 26 
dieną, atiduodant TĖVYNĘ 
spaudom mes gavome nema
lonią žinią iš St. Petersburg, 
Florida, kad sausio 25 dieną 
nuo širdies smūgio mirė Pet
ronėlė Gribienė, ilgametė Su
sivienijimo narė ir įžymi vei
kė ją-veteranė. Velionė ilgus 
metus gyveno Chicagoje, pri
klausė Susivienijimo 217 kuo
poj, gurioj ėjo organizato
riaus pareigas ir tą kuopą pa
daugino dideliu skaičium nau
jų narių, taipgi ji daug dirbo 
ir kitose patriotinėse organi
zacijose: Amerikos Lietuvių 
Taryboje, Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje, Sandaroje, Balte 
ir kt.

Jos vyrui Jurgiui išėjus į 
pensiją, Gribai persikėlė gy
venti į St. Petersburg, Flori
dą, kur įsigijo nuosavus na
mus ir manė senesniam am
žiuje lengviau pagyventi šil
tame Floridos ore. Ir čia ap
sigyvenus, velionė Petron ėle 
Gribienė nesėdėjo rankas nu
leidus, nes jai rūpėjo savoji 
broliška organizacija — Su
sivienijimas ir ji ėmėsi darbo 
organizuoti SLA kuopą, ir dė
ka jos / ryžtingumui, šiandien 
St. Petersburge gyvuoja Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je 373 kuopa, kurioj velionė 
ėjo užrašų sekretoriaus ir or
ganizatoriaus pareigas.

Jos palaikai iš Floridos nu
vežti į Chicagą, kur velionė 
Gribienė didesnę pusę savo 
amžiaus išgyveno ir palaido
ti amžinam poilsiui.

Apie velionės atliktus dar
bus bus parašyta vėliau.

Nuliūdime likusiam vyrui 
Jurgiui, šeimai ir gimin ė m s 
reiškiame gilią užuojautą.

Pasaulinis Laisvųjų
Profesinių Sąjungų Kongre
sas Prieš Diktatūras, Prie

spaudą ir Kolonializmą

Šeštasis pasaulinis laisvųjų 
profesinių sąjungų kongresas 
Briuselyje praeitų Įlietų pa
baigoje priėmė eilę rezoliuci
jų, iš kurių kelios yra svar
bios ir pavergtosioms Rytų 
Europos tautoms.

T. k. priimta rezoliucija, 
smerkianti visas komunisti
nes ir kitokias diktatūras, 
kur jos pasireikštų. Laisvo
sios profesinės sąjungos pasi-

NARIAI PER SAVO INDELIUS GALI 
PADVIGUBINTI APDRAUDOS SUMA
Nario Santaupos, Reikalui Esant Išmokamos 

Nariui, ar jo Pašalpgaviui

Dabar atėjo laikas, kai pribsęsta daugelio SLA narių tu
rima Taupomoji (Endowment) 20 metų apdrauda ir per 20 
metų išmokamoji apdrauda. /Susivienijimas besistengdamas 
padidinti savo nariams naudas turi dabar galimumą pasiūly
ti jiems pribrendus apdraudą pasilikti toliau nariais mokant 
tas pačias duokles, kurios įsigija indėlių teisę Susivienijime, 
panašiai kaip bankuose. Narys visada gali juos su nuošim
čiais išimti pats arba palikti SLA ižde ir padidinti savo šei
mai atitinkamai sumai apdraudą. Toks indėlių sudarymas na
riams nepaprastai naudingas. Ką matome, jog iš didelio 
skaičiaus šiais metais pribrendusių apdraudų buvo išmokėta 
tik $27,500, o visi kiti pasinaudojo jau nurodytu SLA apdrau- 
dos patobulinimu. Čia paduodame konkretų pavyzdį, kuris 
nurodo didelę naudą nariams, kada jie moka toliau savo duok
les ir tuo budu sudaro taupymo indėlius su nuošimčiais.

Ką laimi narys sudarydamas 
indėlius Susivienijime

Štai narys X turėjo 20 metų Taupomąją apdraudą-En- 
dovvment sumai $500.00, kuri šiais metais pribrendo. Jis bu
vo įstojęs į SLA 24 metų amžiaus ir mokėdavo duokles į me
tus $24.41. Palikdamas apdraudos sumą SLA ižde ir tas pa
čias duokles mokėdamas jis savo apdraudą laipniškai padidi
na. Pavyzdžiui — 1961 metais jos vertė bus apie $525.00; 
1963 — $550.00, 1963 — $575.00 ir tt. Bet tuo pat laiku 
jo Apdraudos Paliudijimo piniginė vertė (cash surrender 
value), kasmet priauga apie $40.00. Kadangi jis moka tik 
$24.41, tai jo duokles su nuošimčiais beveik padvigubėja.

Šiuo SLA Planu tolygiai gali pasinandoti ir nariai turin
tieji per 20 metų išmokamą gyvybės apdraudą. Po 20 metų, 
žinoma, jiems mokesčių nebereikia mokėti, jie tik moka na
rystės palaikymui 17 centų į mėnesį.

Nario mokamos duoklės pribrendus 
apdraudai padvigubina nariui naudas

Štai pavyzdis: per 20 m. išmokamos apdraudos SLA na
rys buvo įstojęs į SLA turėdamas 46 metus amžiaus, jis pa
ėmė per 20 metų išmokamą apdraudą $500.00 sumai. Dabar 
šio sausio mėn. jo apdrauda pribrendo. Jo mokesčiai į metus 
$21.23. Tuos mokesčius toliau mokėdamas kas metai padi
dina savo apdraudos vertę $34.00. Norėdamas dabar atsiim
ti pinigus (cash surrender), jis butų gavęs $365.00, bet po 4 
metų toliau mokėdamas duokles jis gaus pinigais visą apdrau-

dą, būtent: $500.00. Jo apdraudos suma kasmet didėtų maž
daug po $34.00.

Prie to viso jo duoklėmis sumokėti pinigai po $21 į mc 
tus pavirstų maždaug $34.00, t. y. padidėtų apie $12.00 į me
tus, kas sudaro apie 50% prieauglio ant jo toliaus mokamų 
duoklių. Tuo budu jo $365.00 Cash value priaugtų kasmet 
net daugiau kaip po $34.00 į metus. Šią naudą turi atsiminti 
kiekvienas narys. Narys, žinoma, pirmu pareikalavimu visa
da gali atsiimti tuos pinigus.

SLA duoda gerą progą taupyti
, turintiems apmokėtą ajidraudą

Dalis SLA narių dėl kurių nors priežasčių paimi Paip 
Up Insurance—apmokėtą apdraudą. Dabar jie turi puikią 
progą pasinaudoti šiuo planu. Narys turėdamas Paip Up- 
apmokėtą apdraudą gali ir toliau mokėti savo duokles ir tos 
duoklės paverčiamos jo indėliu, panašiai kaip bankuose. Su
sidariusią piniginę vertę, t. y. Cash value kada nori jis gauna 
pilnoje sumoje, arba jo mirties atveju išmokama pašalpgaviui. 
Ir tuo atsitikimu, kai narys ręikalui esant savo toliau moka
mas duokles atsiimtų, jo apmokėtoji apdrauda pasilieka toje 
pačioje sumoje.

Nariams didelė nauda bet kurią savo 
apdraudą paversti Taupomąja apdrauda

Iš viso, kas čia pasakyta, kiekvienas gali įsitikinti, kaip 
didelė pažanga ir išimtinai naudingas nariams patobulinimas 
Susivienijimo padarytas. Dabar narys turėdamas SLA ap
draudą, taip pat taupo, žinodamas, jog savo santaupas gali 
visada su nuošimžiais atsiimti, jis yra tikras, kad savo san
taupomis apsaugo savo šeimą nelaimės atveju.

Kadangi dabar yra įvestas taupomųjų indėlių prie ap
draudos planas, todėl yra prasmė ir didelė nauda nariams, ku
rie turi kurią kitą apdraudą pakeisti ją į Taupomąją Apdrau
dą arba per 20 metų išmokamą apdraudą, kas kiekvienam 
nariui patartina. Tada jis gali sudaryti taupymo indėlius 
SLA, kuriuos gali su nuošimčiais visada atsiimti, arba juos 
pavesti pašalpgaviui.

SLA veikėjų ir visų narių pareiga šį taupymo, kai]) ban
kuose, planą nuodugniai išsiaiškinti ir įsidėmėti, kad šis pla
nas naudingas visiems be išimties nariams ir jų šeimoms.

Neužmirškim vyresnio amžiaus lietuvių

Daugelis jų trokšta būti musų tarpe. Juos mes galime 
įrašyti nežiūrint amžiaus ar sveikatos stovio SLA Diaugybos 
nariais — Sočiai Membcr. Jie turi žymias privilegijas, ape 
kurias jau daug kartų minėjom. O draugybos nar u pasida
ryti kiekvienas, gali sakyti puikiausia apsimokėta, nes drau
gybos narys į metus duoklių sumoka tiktai $2.04, o gauna be 
visų kitų naudų, laikraštį Tėvynę nemokamai, kurios metinė 
prenumerata $4.00.

žada ateityje clar didesniu 
ryžtingumu kovoti prieš dik
tatūras ir priespaudą.

Kitoje rezoliucijoje laisvųjų 
profesinių sąjungų kongresas 
pasisakė prieš bet kurį ko
lonializmą ir sveikina visas 
pastangas, nukreiptas į kolo
nializmo reiškinių naikinimą.

Dar kitoje rezoliucijoje 
protestuojama prieš tai, kad 
diktatūrų šalyse nuolat pa
žeidžiama darbo žmonių teise 
burtis į laisvąsias profesines 
sąjungas.

Laisvųjų profesinių sąjun
gų tarptautiniam centrui šiuo 
metu priklauso bemaž 57 mi
lijonai darbininkų ir tarnau
tojų. Laisvos profesinės są
jungos veikia 100 kraštų. Su 
tuo centru artimai bendra
darbiauja Rytų ir Vidurio 
Europos profesinių sąjungų 
centras egzilėje, kuriam pri
klauso ir lietuvių grupė, tu
rinti savo spaudos organą— 
“Darbininkų Balsą”, leidžia
mą Londone. E.

Kas “Izvestijy” Ben
dradarbiui Lietuvo

je Nepatinka

Maskvos “Izvestijų” rugsė

jo mėnesio laidoje tilpo to 
laikraščio bendradarbio N. 
Konovalovo reportažas iš Lie
tuvos, kuriame jis budingai 
atvaizduoja kai kuriuos Lie
tuvos gyvenimo bruožui.

Girdi, nors jau daug Lietu
vos kolchozininkų yra perkel
ta iš viensėdžių į kolektyvines 
gyvenvietes, vis dėlto daug 
dešimčių tūkstančių kolchozi
ninkų tebegyveną viensėdijo
se. Viensėdijų sistemai likvi
duoti reiksią dar.daug metų.

“Ištuštėjo gatvės...”

“Izvestijos” reporteris labai 
nepatenkintas Lietuvos gy
ventojų tikybiniais įpročiais. 
Pasitaikę jam būti Joniškyje 
šv. Jokūbo dieną. Tą dieną 
į Joniškį suplūdę daugybė 
žmonių iš visos apylinkės.

“Kai tik suskambėjo bažny
čios varpai, ištuštėjo gatvės 
ir visi — jauni ir seni — su
ėjo į bažnyčią pamaldoms”.

Kaimo klubai esą uždaryti. 
Juose jaukumo ne per pėdą. 
Mažai kas juose lankosi. Atei
stinės paskaitos vykstančios 
tik pačiuose centruose ir to
kiuose parengimuose vis tie 
patys asmens, kurie jau sa
vaime netiki. Į viensėdijas 
lektoriai nevyksta. Visame ra
jone esanti tik viena bibliote-

ka. Kovingų ateistų veikimo 
pėdsakų nematyti nė centruo
se. Iš 360,000 kolchozininkų 
tik 94,000 yra prieinami radi
jo transliacijoms.

Maskvos laikraščio kores
pondentas dar pastebi, kad, 
nors daug viensėdžių likviduo
jama, daug kur esą matyti 
statant naujus atskirus trobe
sius. E.

Žinios iš Okupuotos
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Geras medaus derlius Lie

tuvoje. Vilniaus žemės ūkio 
technikumo mokamasis ūkis 
buvo išvežęs į Panerių miško 
viržynus 50 bičių šeimų ir iš
laikė jas ten apie 45 dienas. 
Kiekviena bičių šeima surinko 
vidutiniškai po 25 kg. medaus, 
o atskiros ‘šeimos davė net po 
45 kg. Panašiai buvo ir kituo
se Lietuvos rajonuose. Minė
tas ūkis iš tų 50 bičių šeimų 
surinkęs 1,250 kg. medaus.

----- o------
Irenai Trečiokai tei-Zebenkie- 

nei, Valstybinio dailės institu
to decentei, 50 metų amžiaus 
sukaktuvių proga suteiktas 
“nusipelniusio meno veikėjo 
garbes vardas”.

Ateistinė propaganda ple
čiama. Vilniaus radijas ir 
spauda praneša iš įvairių Lie
tuvos vietų apie įvykusius 
a,teistinius “seminarus”, “kon
ferencijas” ir pan. Provinci
jos ateistiniai propagandistai 
apmokomi, kaip skleisti ateiz
mą kaimiečių tarpe.

------o------

Lietuvos turistų neleidžia 
vienų į užsienį, bet maišo juos 
su įvairiomis kitomis “brol:š- 
komis” tautomis. Iš Vilniaus 
išvyko 13 asmenų grupė į 
Suomiją. Jie bus Helsinkyje 
ir kitose Suomijos vietovėse, 
tačiau ne vieni, bet kartu su 
ukrainiečiais ir kom. respubli
kos turistais.

Grafikas Jurkūnas Leipcigo 
tarptautinėje knygų apipavi
dalinimo parodoje už savo 
darbus gavo sidabro medalį. 
Medalis paskirtas už iliustra
cijas K. Donelaičio knygai 
“Metai”. Bronzos medaliu ap
dovanota Kauno Požėlos var
do spaustuvė.

------o-----
Sodininkui Matui Grigoniui 

suėjo 70 metų. Jis gyvena Pa
nevėžio raj. “Vaivadų” kolcho
ze ir dar gyvai domisi sodinin
kyste.
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MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo veikėjo 
dviguba sukaktis

Ilgametis Susivienijimo vei
kėjas ir organo Tėvynės ben
dradarbis, Baltimorės gyven
tojas, Petras P. Jaras, praei
tais metais gruodžio mėnesio 
14 dieną paminėjo aštuonias
dešimtą gimtadienį, o šrų me
tų sausio 23 dieną su savo 
žmona Katarina atžymėjo 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Tai dvi reikšmingos 
sukaktys žmogaus gyvenime, 
kurių mažas skaičius žmonių 
sulaukia, tačiau musų orga
nizacijos energingasis veikė
jas organo bendradarbis, Pet
ras P. Jaras, esąs vienas iš 
ne daugelio, laimingai sulau
kė abiejų sukakčių ir jas gra
žiai paminėjo.

Brolis Petras P. Jaras yra 
vienas darbščiųjų ir energin
gųjų lietuvių. Jis jaunu būda
mas pradėjo bendradarbiauti 
spaudoje ir įsijungė į organi- 

acijų veiklą, kuriose ėjo į- 
vairias pareigas valdybose. 
Dar visai neseniai pirminin
kavo 64 kuopoj, bet dėl ne
jauno amžiaues ir ilgų metų 
visuomeninių darbų, 
kiekvieną pavargina, 
traukė iš pirmininko 
poilsiui.

Mes linkime broliui
P. Jarui sveikatos, dar ilgus 
metus gyventi ir drauge su 
žmona Katrina sulaukti dei
mantinio vedybinio gyvenimo.

—°*°;— 
Gerai, kad ruošiasi 
šio sezono darbams

Iš įvairių vietovių mes gau
name pranešimus, kad kuo
pos ruošiasi šią žiemą suruoš
ti vienokius ar kitokius pobū
vius su įvairiomis turiningo
mis programomis. Kai kurių 
kuopų veikėjai primena, kad 
jų kuopos nepraleis tylomis 
ir Vasario šešioliktosios mi
nėjimą. Tai vis malonios ži
nios iš kuopų veikėjų 
ruošiamąsi darbams,
kuopų veikėjai net pabrėžia, 
kad kuopos jau pradėjo ruoš
tis paminėti Lietuvos atsta
tymo 42 metų sukaktį kuopų 
susirinkimuose.

Butų labai gražu ir girtina, 
kad kiekviena kuopa, kur tik 
aplinkybės leidžia, nepraleig- 
tų tylomis savo senosios Tė
vynės Lietuvos reikšmingą 
metų sukaktį.

04*0 - —
Kandidatų nominacijų 
duomenys

Skelbiame praeitais metais 
gruodžio mėnesį įvykusių kan
didatų nominacijų į Pildomą
ją Tarybą duomenis. Kandi
datai, gavę atitinkamą skai
čių balsų ir esanti Amerikos 
piliečiais, galės kandidatuoti 
į Pildomąją Tarybą busimuo
se rinkimuose. Rinkimai, kaip 
anksčiau buvo pranešta, į-

kurie 
pasi- 

pareigų

Petrui

apie 
Keli

42

4

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS 
NOMINACIJŲ DUOMENYS

III

Nominacijų Balsavimai įvyko 
1959 Metais Gruodžio Menesį

V. Lukšis 1, 342 kuopoj gavo 1 
balsą.

S. Zansitis
1 balsą.

J. Kaimelis
1 balsą.

Kapočius 1,
halsą.

C. Bukšnaitis
są.

J. Stiimlza 1, 
balsą.

V. Skupeika
1 balsą.

1, 342 kuopoj gavo

1, 352 kuopoj gavo

365

1,

53

kuopoj gavo 1

pavienių 1 bal-

kuopoj gavo 1

1, 44 kuopoj gavo

Nominacijų Balsų Skaitymo 
Komisijos Protokolas

Nominacijų
mo Komisiją sudaro šie na
riai: Bronė Spūdis, 335 kuo
pos narė, Audronė Valatka, 
374 kuopos narė, ir Vytis 
Virbickas, 368 kuopos narys.

Balsų skaitymas įvyko S. 
L. A. raštinėje, 307 W. 30-th 
St., New York, N. Y. sausio 
mėn. 6—11 dienomis.

1959 metais įvykusiose no
minacijoje į SLA Pildomąją 
Tarybą, dalyvavo 1,979 
riai.

Nominacijų 
sekanti:

£
1
2
3
7

Balsų Skaity-

duomenys

na-

yra

00
N U 1 DMp 
« Z

£

a<w Oi

.Ž ’St 
•m 

£

y
20
11
9

19

•<v

•1
c rf)

25ac i
•-j

20
11

4
21

35

261
262
267
272
275
278
284
285
287
297
299
301
304
305
308
311
313
322
326
328
235
336
.341
342
347
352
353
359
365
368
373
374
Navieniai 
nariai

8
8

3 — 3
7 — 7

13 — 13
13 — 13
10 — 10
10 — 6
16 — 16
9 — 9
6 — 6

10 — 10
12 — 12
18 — 7

8
8

9

3 20 6 — 5
10 — 10 — —
11 11 — —
33 — — — 33
10 — 10 — —
8 —» — —
9 — 9 —p —
8 — 8 . —
6 4— 6 —

12 12 21 — —
8 — 8

40 — 17 21 —
14 — 14 — —
13 — 11 — —

4 1 2 — —
20 — 8 7
13 — 1 12 —
11 — 9 — —

41 — 38 3 —

8

3

Viso 1.829 43 1,368 138 128

J PREZIDENTUS

98

ga-
5 balsus, 77

2 balsus, 260 kp. -- 1 bal-

rf)
• J

»-

4
13 12 — 12
lč 39 3 19
17 11 — 10
18 21 —• 21
22 10 — 10
23 19 7
25 11 —. 11
34 14 14
35 13 — 5
36 14 7
37 7 7
38 16 13
40 18 — 17
41 21 -_
42 15 1
43 14 5
44 10 — 5
48 2 ■— 2
50 11 11
51 7 — 7
53 24 •— 8
55 14 — 14
57 27 10
58 9 — 9
61 3 — 3
63 17 — 17
64 11 — 5
66 21 — 16
70 8 — 8
73 14 — 14
74 11 11
75 13 —. 6
77 12 8
83 5 — 5
85 8 — 8
86 11 — 11
87 19 — 18
90 10 — 10
98 6 — 6

100 8 — 8
101 14 — 14
104 41 — 41
105 . 14 — 14
109 8 — 8
115 18 — 16
121 6 — 6
122 10 . -- 10

I 123 22 — —
124 21 — 6
125 18 — 7
126 13 — 11
127 16 .—. 16
128 11 — 11
129 19 9
131 14 — 12
134 29 — 18
135 22 — 21
136 15 — 12
138 10 —. 10
142 31 — 29
146 6 6
152 12 — 12
156 7 — 7
158 13 12
167 9 9
168 10 6
171 2 —- 2
173 17 — 2
175 11 — 10
179 8 — 8
185 23 — 21
187 8 ■ — 8
192 9 3 12
196 14 — 7
199 10 — 10
200 10 — 10
203 19 — 19
206 10 — 10
207 23 — 23
208 24 — 24
211 22 — 22
212 17 — 10
217 18 — 5
222 2 — 5
226 35 — 17
232 12 — 12
236 50 — 27
238 8 — 8
242 11 — —
245 15 — ■ —
246 17 — 17
250 1 — ■ 1
260 12 3

1

1

4

2

24

14

10

7
13

11
2

1
3

19

12

14
7
5

1

7

li

21.

4

16

5

8

1

4

14

vyks tik vieną kovo menesį, 
kaip yra nutaręs praeitas Su
sivienijimo seimas, tad kuopų 
pareigūnai jau dabar privalo 
pradėt ruoštis prie rinkimų, 
kad juose dalyvautų lrodau- 
giausia narių ir atliktų kon
stitucijos jiems pavestas pa
reigas.

A, Devenienė 9, 40 kuopoj 
vo 1 balsą, 75 kp. 
kp.
są.

J. Varkala 6, 222 kuopoj gavo 6 
balsus.

W. Laukaitis 6, 38 kuopoj gavo
1 balsą, 44 kp. — 5 balsus.

J. Maceina 3, 124 kuopoj gavo 1 
balsą. 226 kp. —- 1 balsą, ir pavie
nių 1 balsą.

J. Verbickas 8, 43 kuopoj gavo 
3 balsus.

V. Sidzikauskas 3, 
vo 3 balsus.

J. Bachunas 2, 14 
balsus.

A. J. Zalatorius 
vo 2 balsus.

A. Trečiokas
2 balsus.

P. Viščinius
2 balsus.

J. Kardelis 2, 75 kuopoj gavo 
balsą, 77 kp. — 1 balsą.

P. Raulis 2, 342 kuopoj gavo 
balsus.

S. Gegužis 1, gavo 1 pavienių 
balsą.

Dr. M. Vinikas 1, 
vo 1 balsą.

K. Jurgelionis 1, 
nių balsą.

N. Gugienė 1, 64 
balsą.

Gu<la.s 1, 14 kuopoj gavo
są.

F. Motuzas 1, 352 kuopoj 
balsą.

Zurauslcas 1, 38 kuopoj 
balsą.

V. Lukšis l, 342 kuopoj 
balsą.

57 kuopoj ga-

kuopoj gavo 2

2, 36 kuopoj ga-

2;
9 
*1

75 kuopoj gavo

75 kuopoj gavo

1
2

136 kuopoj ga-

gavo 1

kuopoj

pavie-

gavo 1

1 val-

gavo

gavo

gavo

I VICE PREZIDENTUS

1

1

1

A. Trečiokas 26, 38 kuopoj 
vo 1 balsą, 124 kp. — 1 balsą, 
kp. — 4 balsus, 245 kuopoj — 15 
balsų, 278 kuopoj — 3 balsus, 374 
kuopoj — 2 balsus.

J. Verbalte 18, 43 kuopoj gavo 2 
balsus, 53 kuopoj — 14 balsų, 236 
kuopoj — 2 balsus.

J. Kardelis 15, 35 kuopoj gavo 8 
balsus, 75 kuopoj — 4 balsus, 77 
kuopoj — 3 balsus.

P. Dargis 9,' 11 kuopoj gavo 1 
balsą, 77 kuopoj -— 2 balsus, 124 
kuopoj — 1 balsą, 136 kuopoj — 
1 balsą, 222 kuopoj — 3 balsus, 
236 kuopoj — 1 balsą.

Dr. M. Vinikas 7, 38 kuopoj ga
vo 1 balsą, 226 kuopoj — 1 balsą, 
301 kuopoj — 2 balsus, 368 kuo
poj — 1 balsą, 236 kuopoj; — 2 
halsus.

S. Gegužis 7, 36 kuopoj gavo 6 
balsus, 342 kuopoj — 1 balsą.

W. Čekanauskas 7, 124 kuopoj 
gavo 7 balsus.

J. Arlauskas 6, 57 kuopoj gavo 
gavo 2 balsus, 75 kuopoj 
sus, 359 kuopoj

E. Mikužiutė 6,
1 balsą, 57 kuopoj 
kuopoj — 1 balsą,
2 balsus, 185 kuopoj — 1 balsą.

P. Dagys 5, 43 kuopoj gavo 2 
balsus, 365 kuopoj — 2 balsus, 368 
kuopoj — 1 balsą.

A. Chaplikas 3, 75 kuopoj gavo
1 balsą, 278 kuopoj — 1 balsą, 352 
kuopoj — 1 balsą.

M. Gudelis 3, 226 kuopoj gavo 3 
balsus.

D. Drangelis 2, 38 kuopoj gavo
2 balsus.

B. Pivaronienė 2, 40 kuopoj ga
vo 2 baisus.

S. Bakanas 2, 40 kuopoj gavo 
balsą, vieną pavienių balsą.

Celedinas 2, 44 kuopoj gavo 
balsus.

S. C. Budvitis 1, 53 kuopoj gavo 
1 balsą.

N. Gugis 1, 7
są.

P. Balčikonis
balsą.

A. Kriaučialte
balsą.

S.Bredte, Jr. 1, 75 kuopoj 
balsą.

Mačiūnas 1, 142 
balsą.

V. Balasevičlus 
gavo 1 balsą.

L

ga-
236

3 bal-
1 baisą.

7 kuopoj gavo
— 1 balsą, 75
129 kuopoj —

1

2

kuopoj gavo 1 bai

1

1

T. Matos 
balsą.

J. Pečiulis 
balsą.

F. Pruste 
balsą.

C, Godwell L 
balsą.

1,

b

h 50 kuopoj gavo

1, 57 kuopoj gavo

gavo 1

175

kuopoj

1, 136

kuopoj

185

226

342

kuopoj

kuopoj

kuopoj

gavo 1

kuopoj

gavo

gavo

gavo

gavo

1

1

1

1

4 
O. 
O

*
1
2
3
7

13
14
17
18
22
23
25
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
48
50
51
53
55
57
58
61
63
64
66
70
73
74
75
77
83
85
86
87
90
98

100
101
104
105
109
115
121

I 122
123
124
125
126
127
128
129
131
134
135
136
138
142
146
152
156
158.'
167
169
171
173
175

| 179
185
187
192
196
199
200
203
206
207
208
211
212
217
222
226
282
236
238
242
245
246
250
260
261
262
267
272
275
278
284
285
287
297
299
301
304
305
308
311
313
322
326
328
335
236
341
342
347
352
353
359
365
868
373
374 
Pavieniai 
nariai

f

I

r,
20
11

9
21
12
38
11
21
10
19
11
14
13
13
7

14
17
4

15
13
11

2
9
7

24
14
22

9
3

17
9

21
8

14
11
3
3
5
8
4

15
8
6
8

14
41
14
8

18
6

10
23
19
18
13
16
11
19
13
29
22
15
10
31 

6*
9
7

12
9

10
2
3

11
8

22
8

12
13
10
10
19
10

23
24
21
16
18

6
30
12
44

8
11

9
17

1
10
3
7

12
13
10
10
16

9
6

10
12
17
8
8
6

10
10
31
10

9
8
6

12
8

23
14
12

4
17
13
11

41

f)
&
&

y

rf)
03 
Į 

e

e

3

17

rfi 
•>a
• Mn

u
20
11

9
22
12
34

9
21
10
19
11
14
13
8
7

15
17 1

3

5 8

3
19

5 6

4

4

2
7

1

15
13
12
2
7
7

24
14
29

9
3

17
10
21

8
14
11
14
17

5
8

11
18

8
6
8

14
41
14

8
16

6
10
20
23

6
11

1

2

8 3

5

4

17

8 8
9
8
6

15
8

19
14
11

1
14
13
11

43

15

4

11
4

14
16
20
15
10
30

6
7
7

12
9

20
2
1

10
8

17
8

12
14
10
10
19
10

23
12
21
17
18

7
11
12
38

8
11

17
1

11
3
7

13
13
10

9
16 
’9

6
10
12
16
8
8

23
10

1
33
10

5
6
6

22
8

19
14

6
4

18
13
11

44

20

1
24

2

1

5

4
2

Viso 1,701 641,624 951,634 63

Į SEKRETORIUS

J. Varbalia U, 50 kuopoj gavo 1 
balsą, 352 kuopoj — 12 balsų, 236

kuopoj — 1 balsą.
A. Devenienė 14, 75 kuopoj ga

vo 3 balsus, 77 kuopoj — 8 balsus, 
124 kuopoj — 3 balsus.

J. Maceina 11, 11 kuopoj gavo 1 
balsą, 136 kuopoj — 1 balsą, 222
kuopoj 2 balsus, 226 kuopoj — 1 
balsą, 301 kuopoj — 1 balsą, 352
kuopoj — 4 balsus, 359 kuopoj — 
1 balsą.

N. G.ugis 9, 64 kuopoj gavo 2 
balsus, 129 kuopoj — 1 balsą, 131 
kuopoj — 1 balsą, 173 kuopoj — 
3 balsus, 196 kuopoj — 1 balsą, 
245 kuopoj — 1 balsą.

Viščinius G, 75 kuopoj gavo 6 
balsus.

J. Kardelis 5, 75 kuopoj gavo 1 
balsą, 77 kuopoj — 3 balsus, 368 
kuopoj r- 1 balsą.

V. žiogas 5, 342 kuopoj gavo 5 
balsus.

E. Mikužiutė 5, 7 kuopoj gavo 
1 balsą, 57 kuopoj — 1 balsą, 260 
kuopoj — 2 balsus, 1 pavieniu bal- 
rą.

Gudelis 4, 90 kuopoj gavo 2 bal
sus, 226 kuopoj — 2 balsus.

Chaplikas 4, 75 kuopoj gavo 2 
balsus, 142 kuopoj —1 balsą, 173 
kuopoj 1 balsą.

C. Godwell 4, 342 kuopoj gavo 4 
balsus.

J. Valaitis 3, 38 kuopoj gavo 2 
balsus 1 pavienių balsą.

A. Peters 3, 152 kuopoj gavo 3 
balsus.

H. .Petrick 3, 342 kuopoj gavo 3 
balsus.

M. Valdyta 2, 36 kuopoj gavo 2 
balsus.

S. Bredes, Jr. 2, 75 kuopoj gavo 
2 balsus.

E. Petraitis 2, 226 kuopoj gavo
2 halsus.

V. Sidzikauskas 1, 11 kuopoj ga-
vo 1 balsą.

A Kaulakis L 36 kuopoj gavo
1 balsą.

Kočinienė 1, 40 kuopoj gavo 1
baisą.

J. Bučinskas L 50 kuopoj gavo
1 balsą.

Vaičaitis 1, 43 kuopoj gavo 1
balsą.

V. Skupeika L 44 kuopaj gavo
1 balsą.

W. Laukaitis L 44 kuopoj gavo
1 balsą.

II. Lendraitis 1, 57 kuopoj gavo
1 balsą.

P. Dargis 1, 173 kuopoj gavo 1 
balsą.

P. Mičiulte 1, 185 kuopoj gavo 
1 balsą.

Pilka 1, 236 kuopoj gavo 1 bal. 
są.

A. Trečiokas 1, 236 kuopoj gavo 
1 balsą.

V. Tysliava L .313 kuopoj gavo 
1 balsą.

Tysliavienė, 1, 267 kuopoj gavo 
1 balsą.

B. Ka. Junas 1, 342 kuopoj gavo 
1 balsą.

Vencelevičius 1, 352 kuopoj ga
vo 1 balsą.

J. Dagys 1, 368 kuopoj gavo 1 
balsą. , ♦

I IŽDININKUS
A. Trečiokas 42, 14 kuopoj ga

vo 3 balsus, 34 kuopoj — 3 bal
sus, 38 kuopoj — 1 balsą, 43 kuo
poj — 3 balsus, 44 kuopoj — 6 bal
sus, 115 kuopoj — 1 balsą, 124 kuo
poj — 3 balsus, 135 kuopoj — 1 
balsą, 226 kuopoj — 2 balsus, 308 
kuopoj — 18 balsų, 313 kuopoj 1 
balsą.

E. Mikužiutė 19, 44 kuopoj ga
vo 2 balsus, 57 kuopoj — 2 bal
sus, 64 kuopoj 2 balsus, 75 kuopoj
— 1 balsą, 77 kuopoj —• 3 balsus, 
105 kuopoj — 1 balsą, 129 kuopoj
— 1 balsą, 131 kuopoj 1 balsą, 
136 kuopoj — 1 balsą, 196 kuopoj 
—2 balsus, 236 kuopoj — 1 balsą, 
359 kuopoj 2 balsus.'

J. Arlauskas 10, 57 kuopoj gavo 
1 balsą, 75 kuopoj — 1 balsą, 127 
kuopoj 4 balsus, 173 kuopoj 4 bal
sus.

J. Maceina 9, 136 kuopoj gavo 
1 balsą, 196 kuopoj — 4 balsus, 
236 kuopoj — 4 balsus.

Dr. M. J. Vinikas 6, 7 kuopoj 
gavo 1 balsą, 11 kuopoj — 1 bal- 
fą, 50 kuopoj — 1 balsą, 352 kuo
poj — 1 balsą, 368 kuopoj — 1 
balsą, 1 pavienių balsą.

B. Pivoriūnas 6, 14 kuopoj gavo 
6 balsus.

S. Bredes, Jr. 6, 38 kuopoj gavo 
1 balsą 75 kuopoj — 5 balsus.

A. Devenienė 6, 75 kuopoj gavo 
1 balsą, 77 kuopoj — 4 balsus, 125 
kuopoj —• 1 balsą.

J. Virbalis 6, 211 kuopoj gavo 1 
balsą, 236 kuopoj — 1 balsą, 352 
kuopoj — 4 balsus.

J. Kardelis 4, 64 kuopoj gavo 1 
balsą, 236 kuopoj — 2 balsus, 368 
kuopoj — 1 balsą.

Viščinius 4, 75 kuopoj gavo 4 
balsus.

Šmulkštys 4, 136 kuopoj gavo 4 
balsus.

L. Virbickas 3, 14 kuopoj gavo
1 balsą, 368 kuopoj 2 balsus.

V. Skupeika 3, 44 kuopoj gavo 
3 balsus.

Nellie Bayoras 3, 342 kuopoj ga
vo 3 balsus.

O. Rugenienė 2, 14 kuopoj gavo
2 balsus.

S. Gegužis 2, 36 kuopoj gavo 2 
balsus.

M. Gudelis 2, 77 kuopoj gavo 1 
valsą, 226 kuopoj — 1 balsą.

A Gustus 2, 101 kuopoj gavo 1 
balsą, 245 kuopoj — 1 balsą.

M. Valdyto 1, 44 kuopoj gavo 1 
balsą.

P. Grigaitis 1, 77 kuopoj gavo 1

J. Cerikienė 1, 168 kuopoj gavo
1 bulSĘ,

P. Dargis 1, 173 kuopoj gavo 1 
balsą.

P. Dagys 1, 173 kuopoj gavo 1 
balsą.

S. Jokubaukkas 1, 226 kuopoj ga
vo 1 balsą.

C. GodweU L 342 kuopoj gavo 
1 balsą.

J. Luskis L 342 kuopoj gavo 1 
balsą.

Ukstinas 1, 368 kuopoj gavo 1 
balsą.

J. Dagys L 368 kuopoj gavo 1 
balsą.

J. K. Mažiukna 1, 40 kuopoj ga
vo 1 balsą.

V. Bukšnaitte 1, 1 pavienių bal
są.

Į DAKTARUS-KVOTRJUS
Dr. Pilka 54, 41 kuopoj gavo 21 

balsą, 43 kuopoj — 2 balsus, 44* 
kuopoj — 1 balsą, 50 kuopoj — 1 
halsą, 173 kuopoj — 13 balsų, 175 
kuopoj — 1 balsą, 236 kuopoj — 
8 balsus, 359 kuopoj — 7 balsus.

Dr. E. Gurskis 18, 352 kuopoj
gavo 18 balsų.

Dr. Lydia Zaleska 12, 20*’kuo
poj gavo 12 balsų.

S. Jasaitis 8, 328 kuopoj gavo 8 
balsus.

Dr. P. Poška 7, 36 kuopoj gavo 
7 balsus.

Dr. M. Nasvytis G, 185 kuopoj
gavo 6 balsus.

Dr. W. Graska 5, 75 kuopoj ga-
vo 5 balsus. 1

Dr. D. Degesys 4, 14 kuopoj ga-
vo 4 balsus.

Dr. A. Sliupaltė 3, 11 kuopoj ga-
vo 3 balsus.

Dr. Montvidas 2, 50 kuopoj ga-
vo 1 balsą, 1 pavienių balsą,

Dr. Kanauka 2, 126 kuopoj ga-
VO 1 balsą, 368 kuopoj — 1 balsą.

Dr. Pautienius 2, 313 kuopoj ga-
vo 2 balsus.

M. Devenis 1, 11 kuopoj gavo 1 
balsą.

Briedis 1, 38 kuopoj gavo 1 bal 
są.

Šmulkštys L 43 kuopoj gavo 1
balsą.

Mikužiutė L 50 kuopoj gavo. 1
balsą.

S. Kovae^ L 342 kuopoj gavo 1
baisą.

Pov. Molis L 352 kuopoj gavo 1
balsą.

Dr. J. Mikalonis 1, 365 kuopoj
gavo 1 balsą.

J. Dagys 1, 368 kuopoj gavo 1
balsą.

245 kuopos raportuojama 8 bal
sai adv. S. Bredes Jr., o balotuose 
rasta 7 balsai dr, Biežiui. ir 1 bal
sas adv. S. Bredes, todėl balsai ne- 
priskaitomi.

Į IŽDO GLOBĖJUS

x s
•M>N

(f)
v

K
š

JĮi h
M

w
1 18 20
2 11 11
3 6 9
7 24 24

13 12 12
14 17 23
17 11 10
18 21 21

10 10
i 23 19 7

25 11 11
34 14 14
35 . 13 13
36 5 8
37 7 7
38 11 17
40 17 9
41 4
42 15 8
43 8 2
44 13 4
48 2 2
50 8 8
51 4 5
53 1 2
55 14 14
57 10 3
58 9 9
61 3 3
63 17 17
64 4 11
66 21 21
70 8 8
73 — 14
74 11 11
75 7 5
77 15 8
83 5 5
85 8 8
86 11 11
87 15 16
90 10 10
98 . 6 6

100 5 8
101 4 13
104 41 41
105 13 14
109 8 8
115 18 9
121 6 6
122 10 10
123 7 4

. 124 22 3
| 125 13 6

126 12 11
J 127 7 —

128 11 11
129 15 4
131 13 14
134 18 16
135 20 20
136 13 15
138 10 10
142 30 30
146 6 6
152 . 12 7
156 7 7
158 13 12
167 9 9
169 10 10
171 2 2
173 6 1
175 10 11
179 8 8
185 22 20
187 8 8
192 12 12
196 8 13
199 10 10
200 10 10
203 19 19
206 10 10
207 23 23
208 22 22
211 21 19
212 15 10
217 7 5
222 8 8
226 36 3
232 12 12
236 47 30
238 2 —
242 11 —
245 — 13
246 17 17
250 1 1
260 11 12
261 3 3
262 7 7
267 12 13
272 13 13
275 10 10
278 9 5
284 16 16
285 9 9
287 6 6
297 10 10
299 12 12
301 17 8

304 8 8 —
305 8 8 —
308 1 — 22
311 10 10 —
113 11 5 —
322 — • -
826 10 10 —
328 — — 7
335 9 9
336 8 7
541 6 6
242 13 15 —
347 8 8 —
352 17 8 —
353 14 12
359 11 — —-
265 — — 4
368 15 —
373 13 — —
374
Pavieniai

11 ’

nariai 41 39 —
Pavieniai
nariai 41 39 — 1_____

Viso 1,5021,294 174 96 88 76

J IŽDO GLOBftJUS
K.Čepukas 48, 129 kuopoj gavo 

i balsų, 226 kuopoj —32 balsus,15
336 kuopoj 1 balsą.

J. Valaitis 43, 134
11 balsų, 322 kuopoj

S. C. Budvitis 37, 43 kuopoj ga
vo 1 balsą, 53 kuopoj 
sus, 127 kuopoj — 7 
kuopoj 1 balsą, 313 kuopoj 
balsą, 365 kuopoj 5 balsus.

B. Pivorunas 34, 14 kuopoj ga
vo 11 balsų, 40 kuopoj — 8 bal
sus, 44 kuopoj — 1 balsą, 73 kuo
poj — 14 balsų.

Nora G.ugte 27, 7 kuopoj gavo 1 
balsą, 11 kuopoj — 1 balsą, 44 
kuopoj — 1 balsą, 50 kuopoj —
1 balsą, 75 kuopoj — 7 balsus,
136 kuopoj — 2 balsus, 173 kuo
poj 7 balsus, 352 kuopoj — 3 bal-- 
sus, 359 kuopoj — 2 balsus, 368 
kuopoj — 1 balsą, 1 pavienių bal
są. Y

A. Gustus 26, 101 kuopoj gavo 
11 balsų, 245 kuopoj — 15 balsų.

J. Maceina 25, 38 kuopoj gavo 1 
balsą, 44 kuopoj — 1 balsą, 64 
kuopoj — 1 balsą, , 77 kuopoj —
2 balsus, 124 kuopoj — 9 balsus, 
134 kuopoj — 1 balsą, 185 kuopoj 
— 1 balsą, 301 kuopoj — 3 bal
sus, 373 kuopoj — 6 balsus.

A. Devenienė 23, 38 kuopoj ga
vo 1 balsą, 51 kuoptų — 2 balsus., 
236 kuopoj — 11 balsų, 278 kuo
poj — 8 balsus, 328 kuopoj 1 bal
są.

Leonas Virbickas 23, 14 kuopoj 
gavo 23 balsus.

I)r. S. Biežis 19, 43 kuopoj gavo 
1 balsą, 50 kuopoj — 1 balsą, 124 
kuopoj — 1 balsą, 301 kuopoj — 
1 balsą, 352 kuopoj 
359 kuopoj —

P. Molis 19,
balsų.

A. Chaplikas
10 balsų, 124
352 kuopoj — 
poj — 1 balsą.

A. Trečiokas 8, 124 kuopoj
7 balsus, 226 kuopoj

kuopoj gavo
- 32 balsus.

balsus,
22 bal-
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352

14,

2 balsus, 
balsų.
kuopoj gavo 19

75 kuopoj gavo 
kuopoj — 1 
2 balsus, 365

balsą, 
kuo-

gavo 
7 balsus, 226 kuopoj — 1 balsą.

Dr. Drangelis 7, 36 kuopoj ga
vo 7 balsus.

J. Ayinanas 6, 238 kuopoj gavo 
6 balsus.

L. Paulauskas 5,
vo 5 balsus.

A. Zalatorius
5 balsus.

A. Peters 5, 
balsus.

Žiogas 4, 342
sus.

J. M. Buchinskas 3, 50 kuopoj 
gavo 3 balsus.

H. Katrick 3, 342 kuopoj gavo 
3 balsus.

N. Bayoras 3, 342 kuopoj gavo 2 
balsus, 1 pavienių balsą.

J. Daugėla 3, 301 kuopoj gavo 
3 balsus.

St. Paulauskas 3, 236 kuopoj ga
vo 3 balsus.

S. Gegužis 2, 36 kuopoj gavo 2 
balsus.

F. Vastaris 2, 342 kuopoj gavo 
2 balsus.

J. Katinis 2, 342
balsus.

Rindokas 2, 185
' balsus.

A. Jagiella 2, 208
balsus.

Balcliukonis
2 balsus.

E. Radeckas
2 balsus.

A. Zereckas 
baisą.

Mary Savage 1, 7 kuopoj gavo 
1 balsą.

S. Bufanauskas L 142 kuopoj ga
vo 1 balsą.

Ginkus 1, 142 kuopoj gavo 1 bal
są. «

173 kuopoj ga-

5,

152

36 kuopoj gavo

kuopoj gkvo 5

kuopoj gavo 4 ba]-.»

kuopoj

kuopoj

kuopoj

J

Y

2,

2,

L

gavo

gavo

gavo

2

2

2

50 kuopoj gavo

368 kuopoj gavo

7 kuopoj gavo 1

f

K. Karpius 1 14 kuopoj gavo 1
balsą.

M. Valdyta 1, 36 kuopoj gavo 1
balsą.

Z. Jankauskas L 135 kuopoj ga-
vo 1 balsą.

Dr. M. J. Vinikas 1,. 260 kuopoj
gavo 1 balsą.

Pat Klova 1, 342 kuopoj gavo 1
balsą.

P. Kaulius 1, 342 kuopoj gavo 1 ir
balsą.

B. Kaziunas 1, 342 kuopoj gavo 
1 balsą.

E. Rosnickas 1, 368 kuopoj gavo
1 balsą.

Grigaitis 1, gavo pavienių 1 bal
są.

P. Dargis 1, gavo pavienių 1 bal
są.

Bručas 1, 38 kuopoj gavo 1 bal
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są.
Kollčiene 1, 40 kuopoj gavo 1

balsą.
J. Virbickas 1, 40 kuopoj gavo

1 balsą.
A. Pipiras 1, 40 kuopoj gavo 1

Vaičaitis 1, 43 kuopoj gavo 1 ,
balsą.

A. Kaulakis 1, 44 kuopoj gavo
1 balsą. *

F. Rodgers 1, 44 kuopoj gavo* 1 
oalsą.

A. Kriaučialis 1, 75 kuopoj gavo
1 Iib1sq.

H. Landraitienė 1, 57 kuopoj ga- f f
vo 1 balsą.

J. Bublaitte 1, 368 kuopoj gavo
1 nalsą,

Vedeikte 1, 124 kuopoj gavo 1 
baisą.

(Nukelta j 3 pusi.)
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

ir

(Tęsinys)
15. Moksleivių Fondo Komisijos raportą patiekė 

raštu: E. Mikužiutė, N. Gugienė ir dr. S. Biežis.
Moksleivių Fondo Komisijos Raportas 

ir Rekomendacijos

Kadangi Moksleivių Fondas yra ištuštėjęs
^kadangi artinas mokslo metai ir gali atsirasti reika
lingumo suteikti moksleiviams pagalbos, mes jausda
mi skubotumą papildyti šį fondą siūlome P. T. pri
ruošti atatinkamą prašymą Našlių ir Našlaičių Komi
sijai, kad ji sutiktų pervesti arba suteiktų $1000 pas
kolą iš Našlių ir Našlaičių Fondo į Moksleivių Fon
dą.

Kad padidinti ir pagyvinti moksleivių fondą, ko
misija numato reikalingumą paskelbti Moksleivių Fon
do padidinimui vajų.

Toks vajus prasidėtų su spalio 1 diena, 1959 me
tais ir baigtųsi su vasario 1 diena 1960 metais.

Komisija numato pradėti vajų su atatinkamu at
sišaukimu per Tėvynę, laiškais per kuopas, per SIjA 
draugišką spaudą ir radijo, raginant ne tik SLA kuo
pas ir narius, bet ir visus lietuvius prisidėti aukomis 
ir paremti moksleivius per SLA.

Komisija numato reikalingumą raginti kuopas 
rengti parengimus skiriant pelną moksleivių fondui, 
parinkti aukų nuo narių ir visais galimais budais su
kelti pinigų šiam kilniam tikslui.

i
Skelbti aukotojų vardus per Tėvynę ir taipgi kuo

pas kurios sukels tokią paramą.
SLA Seimui artėjant raginti kuopas siųsti pini- 

giškus pasveikinimus seimui skiriant aukas Moksleivių 
Fondui.

Komisija numato reikalingumą paruošti atatinka
mą laišką paaiškinant ir prašant mokslus baigusiems 
ir įsisteigusiems grąžinti paskolą ir tokiu bildu pagal- 
bėti kitam moksleiviui baigti mokslą.

Komisija taipgi siūlo kviesti studentus susipažin
ti su SLA veikla ir tapti organizacijos ugdytojais.

Komisija siūlo, tarpininkaujant vietinei jaunimo 
komisijai, sudaryti progas studentams pateikti mokslo 
srityje paskaitas kuopose ir kad kuopos už tokias pa
skaitas atlygintų pagal išgales ar sutartis tokiems 
paskaitininkams.

Euplirosine Mikužis, 
Dr. S. Biežis, 
Nora Gugis.

Apsvarsčius Moksleivių Fondo Komisijos rapor
tą, po platesnio išsiaiškinimo J. Maceinai įnešus, adv. 
S. Bredes parėmus, komisijos raportas buvo priimtas, 
taip pat priimti komisijos patiekti planai.

Antrą SLA .'Pildomosios Tarybos suvažiavimo se
siją prezidentas P. Dargis uždarė 7:30 valandą vakare Į 
pranešdamas, kad trečioji sesija prasidės ryt 9:30 va- į 
landą ryto šioje pat vietoje.

TREČIOJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo trečią se
siją atidarė prezidentas P. Dargis 1959 metais rug
piučio mėn. 18 dieną 9:30 vai. ryto, ŠIA name, 128 
Maine Avenue, Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir jie sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šioje sesijoje taip pat dalyvauja visi SLA Kon
trolės Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas ir 
A. Trečiokas.

16. SLA prezidentas P. Dargis pakviečia vice pre
zidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad galė
tų patiekti savo raportą. ŠIA prezidentas savo ra
portą patiekė žodžiu. Jo raportas apėmė ne vien jo 
veiklą nuo praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
iki dabar, bet buvo generalė apžvalga ŠIA stovio, pla
nuojamų ateities darbų ir naujų pagerinimų, veiklos 
sustiprinimo ir busimo jubiliejinio seimo reikalų.

Jis priminė, kad šis Pildomtsios Tarybos suva
žiavimas yra lyg ir nepaprastas, nes sušauktas tam, 
kad nuodugniau įsigilintume į visus SLA reikalus, 
problemas ir kad padarytume tinkamus ‘ir naudingus 
nutarimus dėl SLA ateities veiklos ir kad surastume 
naujus kelius dar daugiau SLA sustiprinti ir veiklą 
praplėsti.

Kadangi SLA veikla rūpinasi ne vien Pildomoji 
Taryba, bet ir visos komisijos ir veikėjai, todėl buvo 
pakviesta į šį posėdį SLA Kontrolės Komisija ir Jau
nuolių Komisijos pirmininkas, kad ir jie galėtų susipa
žinti su naujai planuojamais reikalais. Prezidentas 
P. Dargis pastebėjo, kad pagal jo įsitikinimą, prieš 
ŠIA Seimą reikėtų sušaukti visų pastovių komisijų 
posėdį ir jame aptarti visus aktualius SLA reikalus, o 
tada ir paties seimo darbai butų našesni.

Prezidentas P. Dargis palietęs naujai planuoja-
-------------------------------------------------------- >---------------------

3
■■■tam*

mus pagerinimus apdraudose ir veikloje, Vajaus Ko
misijos suvažiavimą ir atliktus darbus. Pasidžiaugęs 
Jaunuolių Ktmisijos veikla priminė, kad SLA dabar
tiniu laiku pergyvena aukso amžių. ŠIA santykiai su 
lietuviška spauda yra kuogeriausi. Santykiai su SLA 
apskritimis, kuopomis ir veikėjais kuopuikiausi. SLA 
darosi kasdien vis populiaresnis lietuviškos visuome
nės, net čia gimusių tarpe. Didžiausia jaunimo orga
nizacija, Lietuvos Skautų Brolija labai gražiai įvertino 
SLA brolišką organizaciją ir jos vadovus ir yra pa
reiškusi nuoširdžiausių simpatijų.

Savaime aišku, kad palaikyti tokius nuoširdžius 
santykius, teko su įvairiomis grupėmis, su lietuviškos 
spaudos redaktoriais, su įvairiomis organizacijomis 
kooperuoti ir tam pašvęsti nemažai laiko ir darbo.

Visi ŠIA reikalai išplaukia iš SLA Centro. Kad 
nereikėtų dažnai važinėti į Centrą, teko nemažai pa
sinaudoti telefoniniais pasikalbėjimais. ,

Suminėjęs eilę klausimų, kuriuos teks Pildomosios 
Tarybos suvažiavimui apsvarstyti, pranešęs apie pasi
ruošimus sušaukti sekantį SLA jubiliejinį seimą, pri
minęs, kad dirbo tiek kiek jėgos leido, prezidentas P. 
Dargis savo platų raportą, kuris patiekti užtruko 2 
valandas laiko, baigė dėkodamas visiems Pildomosios 
Tarybos, Komisijų nariams, visiems SLA veikėjams 
už taip rūpestingą veiklą ir tokį nuoširdų visų koope- 
ravimą.

Apsvarsčius ŠIA prezidento P. Dargio raportą, 
dr. S. Biežiui įnešus priimti raportą su pagyrimu už 
gilų supratimą SLA auginti ir plėsti, E. Mikužiutei 
parėmus, prezidento P. Dargio raportas buvo vienbal
siai priimtas su pagyrimu ir visi jo atlikti darbai ra
tifikuoti.

(Bus daugiau)
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SLA Reikalai ir Veikla
Los Angeles, Calif.

f ------ — — -

ŠIA 75 Kiiojios Veikla

SLA 75 kuopos narių susi
rinkimas, kuris įvyko gruo
džio 12 dieną, 1959 metais, 
nebuvo gausus, nors buvo su
kviestas atvirutėmis ir kaip 
visuomet gruodžio mėnesį su
sirinkimai būna su geromis 
vaišėmis ir visiems veltui, nes 
visas išlaidas padengia pati 
kuopa.

Tačiau šį kartą dalyvavo 
su visa valdyba tik 33 nariai, 
tai labai mažas skaičius iš 
daugiau kaip 150 narių.

Svarbiausia, tokie susirin
kimai pageidaujami gausesni, 
kuriuose turime išrinkti kuo
pos valdybą ir šį kartą taip
gi buvo Pildomosios Tarybos 
nominacijos. Gerai, kad nors 
galėjom išsirinkti svarbesnius 
pareigūnus. Kadangi finansų

Nominacijų duomenys
(Atkelta iš 2 pusi.)

J. Strazdas 1, 236 kuopoj gavo 
1 balsą.

RASTI NETIKSLUMAI

11 kuopos, neatsiųstas no
minacijų pasekmių raportas.

26 kuopos, atsiųsti balotai 
neužpildyti.

30 kuopos, 'raporte praneš
ta, kad iš 22 susirinkimo na
rių, 22 atsisakė balsuoti.

57 kuopos raporte kandi
datams duoti 32 balsai, o 
balsavo tik 30 narių.

98 kuopo» prie nominacijų 
lapo nepridėti balotai.

156 kuopos prie nominaci
jų lapo nepridėti balotai.

161 kuopos trūksta valdy
bos parašo ant nominacijų 
lapo, nėra balotų prie nomi
nacijų lapų. Balsai nepriskai- 
tyti.

245 kuopos nominacijų la
pe duoti 8 balsai adv. S. Bre
des Jr. į daktarus kvotėjus, 
balotuose rasta 7 balsai už 
dr. Biežį ir 1 balsas už adv. 
S. Bredes. Balsai nepriskai- 
tyti.

263 kuopos nario mokesčiai 
atsiųsti vietoj nominacijų da
vinių ir balotų.

Balsų Skaitymo Komisija: 
Bronė Spūdis, 
Audronė Valatka, 
Vytis Virbickas.

j sekretorius Vincas Dovydai
tis nebesutiko kandidatuoti, 
o kartu su juo ir kasininkas 
Juozas Gilys, jų vietoje iš
rinkti: finansų sekretorius 
Kazys Jonuta ir kasininku 
Felix Collins-Karaliunas. Kiti 
valdybos nariai irgi labai no
rėjo atsistatyti, tik visa bė
da, kad niekas iš dalyvavusių 
narių nenorėjo užimti tas pa
reigas, tai susirinkimo prašo
mi dar sutiko mątus pavarg
ti tie patys.

Taipgi šis susirinkimas ne
pamiršo paremti ir svarbes
nius lietuviškus reikalus. Dėl 
16-tos Vasario Gimnazijos 75 
kuopa aukojo $10.00, nariai 
sudėjo $23.00, viso $33.00. 
Dėl BALFo kuopa aukojo 
$5.00, nariai sudėjo $7.00, 
viso $12.00.

Kad ir negausus nariais su
sirinkimas, tačiau parodytas 
nuoširdumas tegul būna ir ki
toms lietuviškoms organizaci
joms pavyzdžiu. Anksčiau per 
daug metų SLA 75 kuopa su
ruošdavo kiekvieną sausio 
mėnesį koncertus ar šiaip va
karus su vaidinimais. Tačiau 
šiais metais buvo tartasi su 
vietiniais menininkais ir ne
pavyko, tai bus pasitenkinta 
suruošus šeimyniškus pietus 
su naujos valdybos įvesdini
mu ir kitais įvairumais.

P. ž.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 KUOPOS 
narių susirinkimas bus Lietu
vių Muzikos Svetainėje, Al- 
legheny Avenue ir Tildon St., 
vasario 7 dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų.

Nares ir narius raginu pa
sižiūrėti į mokesčių knygu
tes, taip kaip į veidrodį pasi
žiūrėjęs pamatyti gerai ar 
blogai atrodai, pribūti susi- 
rinkiman ir užvilktas duokles 
užsimokėti, kad gražiau atro
dytum.

N e m a 1 onu yra pranešti, 
kad musų kuopos buvęs ilga
metis užrašų sekretorius, ve
teranas veikėjas, Antanas 
Tvaranavičia, yra rimtai su
sirgęs. Jo adresas 1129 West 
Rockland Street.

Z. Jankauskas, 
Finansų sekretorius.

Paterson, N. J.

ŠIA 101 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks vasario mėn. 4 dieną, 7 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje, 62 
Lafayette Street, Paterson, 
N. J.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1960 metams 
ir

kada nors musų Tėvynei Lie
tuvai laisves, taip pat drąsiai 
galime tikėti, kad SLA orga
nizacija, nors ir yra didelė, 
bet dar užaugs į tokį milžiną, 
kad jos vaikai džiaugsis už 
jūsų ir musų visų palikimą.

Baigdamas, dar kartą dė
koju ir linkiu p. J. Bačiunui 
ir SLA sekr. dr. M. J. Vini-

' kui ilgiausių metų.
P. Polgrimas,

Į • SLA 278 kuopos fin. sekr.

Akron, Ohio

aptariami kiti reikalai.
A. Gustus, 

ŠIA 101 kuopos sekr.

SLA 198 Kuopos Nauja
Valdyba

re, Lietuvių Klube. Narių 
dalyvavo vos 16 ypatų, du 
nariai apleido susirinkimą dėl 
to, kad jiems nepatiko susi
rinkimui skirtas mažas kam
barys ir tt.

Nutarta kortų lošimo po
būvį turėti sausio mėn. 31 
dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Klube. Įžanga $1.00 
ypatai. Bus užkandžių ir do
vanos geriausiam lošėjui.

Vasario 16 minėjimas
ALT Miami skyriaus pir

mininkas, ponas Zdanis pra
nešė, kad Vasario šešiolikto
sios minėjimas šiais metais 
įvyks vasario 14 dieną, Lietu
vių Klube, bus gražus pro
gramas ir geri kalbėtojai. 
Tam tikslui aukojo: SLA 
44 kuopa $25.00, Lietuvių 
Klubas — $35.00 ir salę duo
da veltui.

Providence, R. I.

ŠIA 347 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 14 dieną, 4 
valandą po pietų, (po Klubo 
susirinkimui), ALPP Klubo 
name, 475 Smith Street.

Malonėkite visi nariai ir vi
sos narės pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti savo duok
les, kad neliktumėt suspen
duoti. Ateidami, atsiveskite 
savo 
SLA

Ateidami,
draugus prirašyti prie 

347 kuopos.
V. J. Bankauskas,

SLA 347 kuopos sekr.

jaunystės dienų, 
plunksną, to
ne vienas žy- 
lietuvių įvy- 
spaudoje. Be

neturė- 
dirbome 

kuopų 
gyvena-

dešimtukai

4

St. Catharines, 
Canada

Nuoširdi Padėka

at- 
or- 
pa- 
dvi
A. 
ir

Negalėdamas asmeniškai 
sidėkoti, reiškiu per SLA 
ganą Tėvynę nuoširdžią 
dėka p. J. Bačiunui už 
paaukotas knygas. Pirma 
Vanagaičio prisiminimai,
antra — J. B. kelionė į Paci- 
fiko kraštus. Jaučiu pareiga 
pareikšti, kad knyga yra pa
doraus tautiečio artimas 
draugas ir palaikymas lietu
vybės galimas tik per kny
gą-

Ta brangi dovana neišdils 
man iš širdies, liks man pri
siminimu iki gyvas busiu.

Taip pat didelis ačiū ŠIA 
sekr. dr. M. J. Vinikui už 
knygų persiuntimą man, ir 
už priskaitymą manęs prie 
veikėjų eilės. Nors ir nešiu 
didelis veikėjas SLA bet jo 
reikalai visada buvo, yra ir 
bus man 
dies.

Lygiai

arčiausia prie šir-V •

kaip tikime, kad

■■■■■■■■■■■■■■■i

P. Jogos, 
ir iždo glo- 
perėmė pa-

visa eilė 
Iš svarbes-

'.Š. m. sausio 10 dieną įvy
ko SLA 198 kuopos susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
gausus būrys narių. Buvo iš
klausyta senosios valdybos 
metinių pranešimų ir pasi
džiaugta gražia veikla. Nau
joji valdyba, susidedanti iš 
pirm. C. Gaškienės, vice pirm. 
O. Lukoševičienės, nutarimų 
sekretoriaus O. Kirtiklienės, 
fin. sekretoriaus 
iždin. O. Pukienės 
bejos Ražukienės, 
reigas.

Buvo padaryta 
naujų nutarimų,
nių paminėtini, jog SLA 198 
kuopos susirinkimai bus lai
komi pirmą mėnesio sekma
dienį šv. Petro parapijos sa
lėje. Tokiu budu pasikeitė lai
kas ir vieta.

♦

Nespėjus pasibaigti Naujų 
Metų sutikimo nuotaikoms, 
Akrono lietuvius apskriejo 
nauja žinia, jog netikėtai mi
rė Jonas Antanavičius. Sun
ku kai kam buvo tikėti, jog 
šio 58. metų amžiaus lietuvio 
.nebėra gyvųjų tarpe.

Jis gimęs Lietuvoje, 1913 
metais, atvyko į Pennsylvani- 
ją. Tačiau neilgam, nes Ak
rono lietuvių garsas atvedė 
jį į šį miestą 1916 metais. 
Čia jis ir praleido visą savo 
gyvenimą. Prieš 
dirbo vienoje
monėje. Buvo narys Lietuvių 
Klubo ir SLA 354 kuopos. 
Susirinkę draugai ir pažįsta
mieji velionies palaikus 
dėjo į kapines 1960 
sausio 11 dieną.

roniečių tarpo Juozas Ra
moška. Velionis buvo gimęs 
Skaudučių kaime, Marijam
polės apskrityje. Savo suval
kietišką veiklumą atsivežė ir 
į JAV, kurias pasiekė 1910 
metais. Jaunas Juozas kurį 
laiką gyveno Hartford, Con- 
necticut, vėliau Pennsylvani- 
joje. Galutinai apsistojo Ak- 
rone ir čia Goodyear gumos 
įmonėje išdirbo virš 35 me
tus. Paskutiniu laiku buvo 
išėjęs į pensiją, bet organiza
cinis darbas slėgė jo pečius 
visu sunkumu. Jis buvo įsi
jungęs į organizacinį lietuvių 
darbą nuo
Valdė neblogai 
dėl nepraeidavo 
mesnis Akrono 
kis nepaminėtas
Balfo ir visos eilės kitų or
ganizacijų jis buvo pirmasis 
organizatorius SLA 354 kuo
pos, kurios sekretorium išbu
vo virš dvidešimt metų. Neti
kėta mirtis nutraukė jo orga
nizacinį darbą.

Sukūręs šeimą su savo gy
venimo drauge Marijona iš
augino ir išmokslino gražią 
šeimą. Liko dvi dukterys ir 
sūnūs, kuriems lietuvių kal
ba ir jų reikalai yra artimi 
širdžiai.

Būdamas taikaus budo mo
kėjo su visais gražiai sugy
venti. Kiekvienas rasdavo ge
rą žodį, nežiūrint jei ir įsiti
kinimai skirdavosi. Į pasku
tinę poilsio vietą palydėjo 
gausus būrys žmonių.

Koresp.
<

Miami, Florida

ĮVAIRIOS ŽINUTES

su-SLA 44 kuopos metinis 
sirinkimas įvyko sausio mėn. 
8 dieną, 7:30 valandą vaka-

!

t

savo mirtį 
geležinkelio į-

paly- 
metų

lietu-1959 metai Akrono 
viams jbuvo nuostolingi, nes 
netekome visos eilės aktyvių 
veikėjų, kurie gyvai rūpinosi 
lietuvių ir Lietuvos reikalais.

^Paskutinis atsiskyrė iš ak-
• I \

I

g

X

Aklas patrijotizmas

Kada SLA kuopos 
jo pinigų, mes visi 
be jokio užmokesčio, 
susirinkimus laikėme- 
muose namuose,
iš narių nebuvo imami. Da
bar musų kuopa turi pinigų 
ir dar ima 10 centų nuo na
rių, bet ji nori, kad valdyba 
dirbtų veltui. P-nia M. Alek
synas prašė, kad jai į metus 
mokėtų $5.00, kaipo protoko
lų sekretorei, ponia O. Sku- 
peika pareiškė
veltui. Balsuojant pasisiūly
mas 
sus, 
kiti 
šiais
sekretore yra O. Skupeika.

aš dirbsiu

veltui dirbti gavo 7 bal- 
kad mokėti — 2 balsus, 
susilakė nuo balsavimo, 
metais kuopos protokolų

Susirinkimas

Susivienijimo 44 kuopos na
rių susirinkimas įvyks šių 
metų vasario 12 dieną, Lie
tuvių Klube, 8 valandą vaka
re. Kviečiame visus kuopos 
narius dalyvauti šiame susi
rinkime.
Mirė kuopos narys

SLA 44 kuopos narys, Juo
zas Petraitis, kuris buvo il
gus metus SLA 44 kuopos 
pirmininku, išsiskyrė iš musų 
tarpo ant visados. Lai jam 
bunie lengva ilsėtis šios ša
lies žemelėje.

Prirašė narių
Prie SLA 44 kuopos vaikų 

skyriaus prirašė 18 mėnesių 
senumo mergaitę Irmgard 
Mockus $1,000.00 apdraudos. 
Tėvas Antanas Mockus yra 
pono F. Rodgers sūnėnas, tai 
ir pirmą mokestį į SLA 20 
metų polisą užmokėjo.

Parkas veltui
Lietuvių Klubas duoda vel

tui prie klubo parką dėl na
rių, kurie norėtų surengti 
sau kokį nors pobūvį, kaip 
tai paminėti gimimo dieną ir 
tt., taipgi pavėlina bačkutę 
alaus ir degtinės, bet pirmiau 
reikia paklausti valdybos ir 
gauti rankus į pikniko vietą.
Gausi dovana

Klubo nariui p. SI Mockui 
vasario 8 dieną sukaks 83 
metai. P-nas 
darė dovaną 
aptverdamas 
tvora, kuri 
$900.00,
Mockus vėl dovanojo Lietu
vių 
ną, 
Už 
vių 
du
ibinti ant estrados tarp dviejų 
vėliavų, o kitą įteikti p. F. 
Mlockui.

F. Mockus pa- 
Lietuvių Klubui, 
parkutį dratine 

kainavo apie
o dabar ponas F.

Klubui naują gražų pia- 
kuris kainuoja $1,000.00. 

tas dideles dovanas Lietu- 
Klubas nutarė padaryti 
paveikslus ir vieną paka-

C. K. Braze,
SLA 44 kuopos koresp.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETįJ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
682 W. Gi rard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Licensed by USSR

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourtb Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

MUSŲ SKYRIAI
182 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campąų 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Avenue

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583
141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 FiUmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą* Kiek i
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 1
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos ruSies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkibe:

Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y. Organiz. F.

Pagelb. Al.
Artėja Vasario 14 Diena

žinomoj Webster
119 East 11-th

Yorke. Pradžia 4 
pietų.

Didmiesčio New Yorko ir 
jo apylinkėse gyvenanti lie
tuviai šiais metais paminės 
42 metų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį 
vasario 14 dieną. Ji įvyks vi
siems gerai 
Hali salėje, 
Street New 
valandų po

Iki vasario 14 dienai beliko 
tik dvi savaitės, tai visai ne- 
pajusime kai jos praeis ir 
ateis lietuvių tautai reikšmin
ga šventė — Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
metų sukaktis, todėl jau 
bar i laikas pradėt prie
ruoštis ir dalyvauti.

Ne tik patys dalyvaukite, 
bet paraginkite savo gimines, 
draugus ir pažįstamus nepra
leisti tylomis savo senosios 
Tėvynės Lietuvos svarbią su
kaktį. Koresp.

42 
da- 
jos

Pittsburgh, Pa.
Tautinių Kapinių Lotų 
Savininkų Susirin kimas

valandą po 
Mokslo Drau- 
142 Orr St.,

Lietuvių Tautinių Kapinių 
lotų savininkų metinis susi
rinkimas kviečiamas šių me
tų sausio mėn. 31 dieną sek
madienį, antrą 
pietų, Lietuvių 
gijos svetainėje, 
Pittsburgh, Pa.

Visi nariai, kurie turite lo-. 
tus ar šėrus kviečiami daly
vauti. Taip pat draugijos, ku
rios turi šėrus ar lotus, ma
lonėkite prisiųsti atstovus, 
nes bus pateikti raportai iš- 
praeitų metų veikimo ir 
tariami kiti reikalai dėl 
pinių gerovės.

Tą pačią dieną, apie 6
landą vakare, moterys rengia 
skanią vakarienę, kuri kai
nuos tik porą dolerių. Todėl 
visi delegatai ir svečiai yra 
kviečiami dalyvauti metinėj 
vakarienėj ir linksmai pra
leisti laiką.

Juozas Virbickas.

ap- 
ka-

va-

Petrauskienė, 
Peaters-

Petrauskas, 
F. Stanko,Pirmininkas

Din. sekr. F. Lavinskas, 
Urs. sekr. Nellie Katiliūtė, 
Iždin. N. Stilsonienė.

Kviečiamas 
Balfo

Susirinkimas
Rėmėjų
Didžiojo NewPasibaigus

Yorko 1959 metų rudens va
jui ir gavus labai gražių re
zultatų, Vajaus Komitetas 
kviečia visus New Yorko Bal
fo rėmėjus į vajaus užbaigi
mą—aktą, kuris įvyks š. m. 
sausio 28 dieną 7 valandą va
karo Lietuvių 
valgyklos (280 
nue, Brooklyn)

Į New Yorko 
girną taip pat
kaimyninių New 
rių pirmininkai.

Va, jaus

»

Lietuviukai skautai šoks, 
Būgnų ir Trimitų orkestras 
gros, šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos mokiniai, vadovau
jami seselių — parodys pub
likai ką nors naujo. Lietu
viai karo veteranai atneš vė
liavas. Pagrindinis kalbėtojas 
bus profesorius kun. Vincas 
Nencevičius, tik ką atvykęs 
iš Romos.

Tai tik paviršutiniai pami
nėjau, vėliaus bus daugiau. 
SLA 57 kuopą atstovauja 
Vincas Mitrikas, 
draitienė ir J.
SLA 57 kuopos nariai atsto
vauja ir kitas organizacijas— 
Juozas Šalaviejus, Jonas 
Dvareckas ir K. Zurlis. Lie
tuvių Piliečių Klubą, Sanda
ros 16 kuopą
Tomkus, Šv. Liudviko drau
giją
Pirmosios krengždes

Jau pirmos krekždės su au
komis atskrido—Lietuvių Pi
liečių Klubas aukojo $100.00, 
Lietuvai 
1-mas 
daros 
Švento 
$10.00.

po sale yra 750 vietų maši
noms statyti garažas, kur už 
visą vakarą mašinos pastaty
mą reikia mokėti tik 75 cen
tus. Taipgi yra mašinoms 
statyti aikštė tarp salės ir 
Veterans Memorial Bldg. Ten 
už visą vakarą reikia mokėti 
tik 25 centus.

vos krautuvėje ir pas visus 
valdybos narius.

V. Katkus.

Liustikaitė Pasirodys
rr. 1 • • • •

lelevizijoj

Julia Len- 
Krasinskas.

Piliečių Klubo 
Union Ave- 
patalpose. 
vajaus užbai- 

pakviesti ir 
Jersey sky-

Komitetas.

Worcester, Mass

Minėsime Lietuvos Nepriklau
somybės Atgavimo Sukaktį

Antanas

Mikevičaite Marija ir Regina.
Misiukevičius Pranas (Krank), 

gyveno Elizabeth, N. J.
Naujokas Pranas ir Naujokaitė 

Konstancija, Jono vaikai.
Norbutas Juozas, Marcijono sū

nūs, su šeima.
Perimskienč Marija, jos vaikai 

Jonas, Adelė, Aldona ir Elena, 9gy- 
veno Homestead, Pa.

Petroliunas Adolfas, gydytojas.
Pūkas Antanas ir Liudvikas.
Ruškiyte Konstancija ir Marytė, 

viena jų Venčkauskienė.
Skiaute Aleksas, iš Klivečkienės 

k., Panevėžio apskr.
Stankus Antanas ir Pranas, Kazio 
sūnus, iš Kurmių k., Švėkšnos vai.

Stundžia Vincas, Jurgio s., iš Pa- 
varlio k., Tauragnų 
apskr.

Vaitkevičius Jonas, 
centą, vaikai Juozas,

VvO 5-5890

sąžiningam ir drau- 
patarnavimui skam-

Taip pat patarna”j«me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui į 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

Aplankiusi keliolika lietuvių 
kolonijų JAV bei Kanadoje, 
labai gražiai besirekomenduo- 
dama per savo koncertus ir 
rečitalius, o taip pat ir lietu
viškame Fausto operos pasta
tyme, solistė Janina Liustikai
tė rudenį buvo grįžusi Itali
jon dar pasilavinti pas savo 
garsųjį maestrą Romoje.

Dabar kurį laiką Liustikaitė 
gyvens Anglijoje, priėmusi 
kvietimą pasirodyti Londono 
televizijos Robinsono progra
moje sausio mėnesį. Ta pačia 
proga numato dar porą kon
certų ne tik Londone, bet ir 
kituose Anglijos miestuose. 
Vadinasi, ir Anglijos lietuviai 
turės malonumo išgirsti tą jau 
plačiai musuose žinomą ir vi
sur laukiamą dainininkę.

Visi kviečiami atvykti ga
limai anksčiau, nes anksčiau 
atvykę pasirinks geresnes sė
dimas vietas, o be to nesu
trukdys spektaklio, kuris 
prasidės punktualiai 7:30 va
landą vakaro, nes tuo laiku 
atvyks musų gerbiamieji sve
čiai: gubernatorius, burmis
tras, sanatoriai, kongresma- 
nai ir kt. Salės durys atida
romos 6 vai. vakaro. Pasinau
dojant salės puikia “Sound 
system” bus duodama lietu
viška plokštelių muzika.

Atvykę prie salės 7:30 va
landą vak. tikrai pavėluos, 
nes kol pastatys mašiną, nu
sipirks bilietą, padės rūbinė
je paltus ir užims salėje vie
tas, užtruks tikrai daugiau 
pusvalandžio.

Vaikai iki 16 metų, kurie 
atvyks drauge su tėvais, bus 
įleidžiami nemokamai. Moks
leiviams ir studentams įėji
mas po 2 dolerių, o visiems 
kitiems — po 3, 4 ir 5 dol.

Koncertą ruošia JAV LB 
Detroito apylinkės valdyba. 
Bilietus iš anksto galima 
gauti Neringos knygyne, Gai-

114 N. Rockton Avė.

Ted. STagg 2-5043

Mattliew P. Balk* 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėja* 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

vals., Utenos

Vin- 
Ana-
Žad-

ir Mari-
Oškaba-

Vilkaviš-

žmona 
Vytas, 

stazija, Natalija, ir Stasė, iš 
gailiu k., Tauragės apskr.

Zygmantas Jurgis, Jono 
jonos Brokaitės sūnūs, iš 
lių k., Bartininkų vals., 
kio apskr.

Arlauskas Jonas ir Juozas, iš Oš- 
kavilių kaimo.

Belis konstantinas, iš sangrūdos 
kaimo.

Benderis Zdzislovas, Aleksandro 
sūnūs, Benderienė-Karbačaite Tere
se, ir Benderis Aleksandras. 
Janavičius Antanas, nuo Rudami
nos.

Jašinskaitė Jadvyga, Petro duk
tė, gim. 1922 m. Jokūbavo kaime, 
Kretingos apskr.

Masiokaitė Elzbieta, Juozo duktė, 
ištekėjusi, bet vyro pavardė neži
noma, turėjo 4 vaikus.

Ueškomieji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Juozas Glavickas. SHAUNS

Paieškojimai

(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose de’yse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F. W. SHAUNS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

Lietuvon Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Ignotas Kazimieras, ir jo duktė 
Julijona.

Lementavičius Juozas, iš Inga
vangio k., Šilavoto vals., gyveno 
Georgetown, III.

Medaiša Charles, gyvenęs 8300 
Logan St., Detroit 9, Mich.

organizacijos 
sekančiuose susi- 
Tai tiek apie šį

Worcesterio lietuviai šiais 
metais atžymės 42 metų Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo sukaktį visi bendrai.

Sausio 17 dieną šv. Kazi
miero parapijos mokyklos pa
talpose, susirinkus gausiam 
buriui atstovų, kaip iš abiejų 
vietos parapijų, taip ir vieti
nių organizacijų, išrinktas pla
tus veikiantis komitetas.

Garbės pirmininkais išrink
ti: preletas kun. K. Vasys ir 
kun. Jonas Bakanas, pirmi
ninkas Jonas Pipiras, vice 
pirm. Bronė Kvedcraitė, Juo
zas Šalaviejus, A. Tomkus, ir 
kiti, kurių vardai tilps vė
liaus.

Sekretorius Jonas Palubec- 
kis, finansų sekr kun. Justi
nas Steponaitis, iždininkas 
Juozas Glavickas; iždo globė
jai — Pranas Pauliukonis, 
Vincas Mitrikas, J. Bruožis, 
J. Adamavičius, ir kiti.

Finansų komisija: Julia
Lendraitienė, Janina Vizba- 
raitė, Juozas Krasinskas ir 
Vytautas Mačys.

Rezoliucijų ir spaudos ko
misija: kun. Jonas Iutkevi- 
čius, Mildret Lapinskas, Pet
ras Molis, adv. Antanas Mil- 
leris, ir daug kitų jaunuolių.

Lietuviškos spaudos kores
pondentai : Pranas .Pauliuko
nis ir J. Krasinskas. Kalbėto
jais pakviesti: kongresmanas 
Harold D. Donohue, miesto 
majoras James D. O’Brien, 
valstijos seimelio atstovas 
Vytautas Pigaga. Chorai dai
nuos: švento Kazimiero pa
rapijos choras, vedamas Lie
tuvos operos solisto Impolito 
Nauragio, Meno Mėgėjų Ra
telio choras, vedamas muziko 
Jono Beinoriaus.

16-toji kuopa su- 
1915 metais ko-

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Remti Draugijos 
skyrius—$50.00, San- 
16-toji kuopa—$25.00, 
Liudviko draugija — 

Kitos
aukas skirs 
rinkimuose, 
atžymėjimą.

Sandaros 
organizuota
v o 24 dieną, Vadinasi, šiais 
metais sukaks 45 metai. Ruo
šiamasi iškilmingai atžymėti 
tą 45 metų sukaktį. Tas at- 
žymėjimas įvyks tuojaus po 
Velykų, Lietuvių Karo Vete
ranų svetainėje, prie gražaus 
Quisigamond ežero, Shriusbu- 
ry, Mass.

J. Krasinskas.

Detroit, Michigan

Dainavos Koncertas Fordo 
Auditorijoje

SLA Pagalbos VADOVAS Į SVEIKATA
BUKITE SVEIKI

Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga 
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis, SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių kalba 
svarbieji sveikatos išlaikymo dosniai: kaip būti sveiku ir ilgai 
gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šeimoje 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojaus užsisakykite. 
Antra laida, iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:
DR. S. BIEŽIS,

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir
i Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Sausio 23 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
MORTA MAJAUSKIENE, 19 kp., Toluca, III., gimus 

sausio 6, 1878 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio mėn., 1903 m., mirė gruodžio 5, 1959 m. Ve
lionės dukteriai, Mary M. Riebachlagte, pomirtines 
išmokėta ___________________________________ i

JUOZAS VAIdS, 60 kp., Grand Rapids, Mich., gimęs
• kovo 20, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 

gruodžio 6, 1935 m., mirė gruodžio 31, 1959 m. Ve
lionio sesers dukteriai, Mortai Gedraitis, pomirtinės 

išmokėta __________________________________
ELEONOR H. WITT-HAGEiN, 126 kp., New York, N.

Y., gimus spalio 30, '1904 m., Hazleton, Pa. Prie 
SLA prisirašė sausio 30, 1944 m., mirė spalio 26, 
1959 m. Velionės dukteriai, Elconor W1itt-Steckler, 
pomirtinės išmokėta ________________________ $

ELZBIETA MEUUSKEVIČIBNĖ, 168 kp., Stamford,
Conn., gimus kovo 25, 1881 m., Veiverių par., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 9, 1923 m., mirė 
gruodžio 26, 1959 m. Velionės sunui, Jurgiui Be- 
liuskevičiui, pomirtinės išmokėta _____________  $300.00

PRANAS VALAITIS, 294 kp., Carlinsville, III., gimęs 
balandžio 22, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė liepos 6, 1919 m., mirė gruodžio 17, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Elzbietai Valaitienei, pamirtinės iš
mokėta ____________________ _______________  $600.00

8148 W. 63rd St., Chicago 29. Ui.
Telefonas Republic 7-7868

ir tautiniais

j

pradžios šių metų bendrai viso

0

toje pačioje 
kitoje salėje

Viso 
Nuo

$1,355.00
$6,151.00

Brooklyn, N. Y.

Po programos—šokiai, kuriems gros 
JOK THOMAS IR JO ORKESTRAS

Dar Apie SLA 152 Kuopos 
Parengimą

f

/
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Sekmadienį,

1960 m. Vasario 7 d., 4 vai. p. p.
VVEBSTER HALL, NEW YORK, N. Y.
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NAUJIENOS

NAUJIENOS

Kabia tik 75 centai.
šiuo adresu:

Dar kartą norime priminti 
visiems apie musų S. L. A. 
152 kuopos parengimą-banke- 
tėlį, kuris įvyks šių metų 
sausio mėn. 30 dieną, kad pa
tikrint teisingą antrašą sve
čių žiniai, kad nepaklystų.

Banketas įvyks Petrauskų 
erdviuose namuose, 106-53 — 
95 Street, Ozone Park, N. Y., 
7:30 valandą vakare. Bilieto 
kaina 4 doleriai ypatai.
Kviečia valdyba:

Artinasi didžiausias metinis parengimas New Yorke

“VIENYBES” KONCERTAS

Š. m. sausio mėn. 30 dieną, 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro 
(punktualiai) Henry & Edsel 
Ford Auditorium, Woodward 
Avenue prie upės, Dainavos 
ansamblis iš Čikagos stato 
muzikinį veikalą VESTUVES, 
su lietuviškų vestuvių papro
čiais, dainomis 
šokiais.

Po programos 
auditorijoje, tik
bus šokiai, grojant geram or
kestrui.

Henry & Edsel Ford audi
torija yra pastatyta tik prieš 
porą metų automobilių kara
liaus Henry Ford ir jo sunaus 
Edsel garbei. Tai viena iš 
moderniškiausių ir erdviausių 
salių Detroite. Ji turi vi
sus moderniškiausius įrengi
mus, o garso sistema (sound 
system) yra tokia, kuriai ga
li prilygti tik viena salė Hol- 
lyvvoode ir viena New Yorke. 
Scena taipgi pritaikyta tele
vizijos ir radijo transliacijai. 
Yra ir filmavimo aparatai.

Kai musų mieli čikagiečiai 
atveš dekoracijas su sunkve
žimiu, tai pavažiuos po scena I 
ir su visu sunkvežimiu bus 
užkelti į ją.

Šokių salės grindų plotas 
6000 -kvadratinių pėdų.

Labai svarbu publikai, kad |

Viso _________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso --------

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. KAiRANAUSKAS, 6 kp., Plymouth, Pa. Sirgo 6 sav. ______
O. KIRLJEN®, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 2 s. ir 6 d.

L. MATUS, 101 kp., Paterson, N. JI Sirgo 6 s. —.............. .........
A. DRABNIS, 101 kp., Paterson, N. J. Sirgo
J. ARMJN, 126 kp., New York, N. Y. Sirgo 9
E. CIAKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 8
J. KUIZINAS, 224 kp., Bulpitt, III. Sirgo 8 s.

12 s.

s. ir 4
S. ir 6 d. _________

_ $22.50
___ 9.00

36.00
67.50

100.00
180.00

36.00

$451.00
1,290.50

i

t f 
i’
‘i 
i*
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Programoje—operos, baleto ir dramos artistai:

DANUTĖ STANKAITYTĖ
ALGIRDAS BRAZIS 
SALOMĖJA VALIUKIENĖ 
VITALIS ŽUKAUSKAS 

SVETLANA VASILIAUSKAITĖ 

VYTAUTAS VALIUKAS

Svečių šiame “Vienybės” koncerte bus iš visur—nuo
4

Ncw Yorko iki Los Angeles . . .

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien, šeštadio-

•Per musu firm* siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. Y.
78 Second Avė. 
ORegon 4-1540

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747
Norėdami

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit 
DUnklrk 5-6550

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

daugiau Informacijj reikalaukite

Q

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn.

OHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOunsend 8-0298

Iujiu katalogą

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur1 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir diada daug žinių iš lietuviškosloe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5A0, Kanadoje — 5 doleriai. Ož laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvlrtimis Ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta 8. MICHEIJSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone 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 knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“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 Idomiau&'as 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos'’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.04 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 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 Soutk Halsted Street, Ckicagb HIumhj
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Geros Pasekmes De mantines Vaikų ir Jaunuolių Apdraudos
JAUNIEJI LIETUVIAI PATEKUAMI | SLA FRATERNALį GLOBA, TURI PROGA GAUTI ATEITYJE TAUPOMAS APURAUUAS

ALŽERIJOS PRANCŪZAI PRIEŠ 
PREZIDENTĄ DE GAULLE

New Yorko Lietuviai Paminėjo 
Gen. Konsulo Budrio Sukakti

S

Kubos perversmo vadas ir dabartinis ministe
ris pirmininkas Fidal Castro užgaulioja Jung
tines Amerikos Valstybes. - Čikagiečių Leonų 
sūnūs ir duktė atvyko Amerikon

Praeitų visų savaitę laikraščiuose pirmų vietų užė
mė Aižė rijoj gyvenančių prancūzų keliamos riaušės 
prieš Prancūzijos prezidentų Charles de Gaulle. Ne 
taip seniai Alžerijos kolonistai prancūzai nuvertė Pran
cūzijos valdžia ir suteikė galių dabartiniam Prancūzi
jos prezidentui Charles de Gaulle, tačiau paplitus vėjui 
iš kitos pusės, tie patys Alžerijos kolonistai prancūzai 
nusistatę prieš de Gaulle ir organizuoja demonstracijas. 
Jie yra priešingi prezidento de Gaulle nusistatymui 
laisvais rinkimais išspręsti Alžerijoje iškilusį šių dienų 
svarbų klausimų, kuris veda prie revoliucijos grėsmės. 
Pri 
prieš
Massu, bet vėliau tarpe generolo Masso ir prezidento de 
Gaulle įvyko nesusipratimai, ir dėl tos priežasties pre
zidentas de Gaulle generolų Massu paliuosavo iš para
šiutininkų vadovybės. Tokis prezidento de Gaulle el
gęsis nepatiko Alžerijos kolonistams prancūzams ir jie 
pradėjo reikalauti sudaryti glaudžius draugiškumo san
tykius tarp Massu ir de Gaulle.

Dabar tie patys Alžerijos prancūzai kolonistai or
ganizuoja demonstracijas prieš de Gaulle dėl to, kad 
jis yra nusistatęs laisvais rinkimais išspręsti Alžerijos 
klausima. Teigiama, kad Alžerijoje iškilusiu konfliktu 
susirūpino Prancūzijos valdžios žmonės ir net penki 
ministeriai ruošiasi pasitraukti iš valdžios, jų tarpe ir 
ministeris pirmininkas Bebre. Taip esant, vėlesni pra
nešimai sako, kad prezidentas de Gaulle mano kreiptis 
į tautų ir imtis grieštų diktatoriškų priemonių išgelbė
jimui Įlenktosios respublikos, 
jos konstitucijų prezidentas gali paleisti parlamentų ir 
valdyti kraštų diktatorišku budu.

Alžerijoje esantieji Prancūzijos kariuomenės va
dai kai kurie nuėjo pas kolonistus, todėl Alžerijos ka
riškų pajėgų vadas Challe pasiuntė Paryžiun štabo pul
kininkų pasikalbėti su prezndentu de Gaulle, kad san
tykiai butų kiek galima sušvelninti ir kad de Gaulle pa
keisti] savo grieštų nusistatymų, kad kolonistus reikia 
sutvarkyti. Tuo tarpu- Alžerijoje neramumai plečiasi, 
demonstracijos ruošiamos įvairiuose miestuose.
Kubos perversmo vadas Castro nerimsta

ries pora metų alžeriečiai reakcininkai buvo sukilę 
Prancūzijos respublikų, tam pritarus generolui

Pagal naujų Prancuzi-

sutiktas, jam buvo 
atitinkama apsauga,

Kubos perversmo vadas ir 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Fidel Castro, po įvy
kinto perversmo Kuboje, lan
kėsi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir čia buvo drau
giškai 
duota
kad su juo kas nors neatsi
tiktų iš blogos valios žmonių 
pusės. Po jo čia apsilankymo 
daugelis manė, kad Kubos 
santykiai su Jungtinėmis A- 
merikos Valstybėmis bus geri 
ir nereikės turėti kokių nors 
nesusipratimų. Tačiau Kubos 
ministeris pirmininkas Cas
tro nerimsta ir dažnai primė- 
tinėja musų krašto vyriausy
bei nepamatuotus kaitinin- 
mus ir užgauliojimus. Taip 
esant, praeitą savaitę Valsty
bės sekretorius Herteris ir 
ambasadorius Philip Bonsai 
iš Havanos drauge su prezi
dentu Ei8enhoweriu turėjo 
pasitarimą dėl Kubos tolimes
nės politikės. Ką 
posėdžiuose, viešai 
ma.

Spaudos atstovų 
cijoje, atstovams

sakė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės netaikins Ku
bai jokių sankcijų, nežiūrint 
ką Castro kalbėtų, jis tik pa
peikė Castro už jo tokį ne
švarų elgiasį. Prezidentas dar 
priminė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės nesikiš į Ku
bos vidaus reikalus ir kad 
kubiečiai neleis savo krašto 
vesti į komunistinę pusę.

jie nutarė
neskelbia-

konferen- 
užklausus 

prezidentą dėl Castro niekini
mo Amerikos, prezidentas pa-

Leonu sūnūs ir duktė 
atvyko Amerikon

Chicagiečiai Leonai, kurių 
sūnūs ir duktė buvo pasilikę 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkai Niki
tai Chruščevui praeitais me
tais lankantis Amerikoje, ma
tėsi su Chruščevu ir prašė jo 
išleisti iš Lietuvos sūnų Tarną 
ir dukterį Reginą Leonus. 
Chruščevas prižadėjo paten
kinti Leonų prašymą, jų vai
kus išleisti ir tą pažadą ište
sėjo. Praeitą savaitę Leonų 
vaikai lėktuvu atskrido į Ncw 
Yorko lnternational aerodro
mą SAS lėktuvų linija ii’ tą 

išskrido Chica-pačią dieną 
gon.

JONAS BUDRYS, 
Generalinis Konsulas

Jau praėjusių metų gegu
žės mėn. Lietuvos Gen. Kon
sului New Yorke J. Budriui 
suėjo 70 metų amžiaus ir vi
suomenės atstovų komitetas 
jau tada buvo pasiruošęs tą 
vienos iš retų nepriklauso
mos Lietuvos tebeveikiančių 
įstaigų šefo sukaktį viešai 
pagerbti. Dėl sukaktuvininko 
ligos tos pagerbtuves teko 
nukelti ir galėjo įvykti tik 
sausio 16.

Naujosios Carnegie Endow- 
ment rūmų sales (akademijos 
ir vaišių), kuriose paprastai 
vyksta Pavergtųjų Seimo po-

<

sėdžiai, buvo sklidinos, 
sus sveikinimai tarnybinių 
viršininkų, bendradarbių, or
ganizacijų, veikėjų, draugų, 
taip pat Estijos gen. konsu
lo, einančio ir Estijos atstovo 
pareigas JAV. Nepriklauso
mybės akto signataro, social
demokratų lyderio prof. S. 
Kairio dalyvavimas ir sveiki
nimas simboliškai išreiškė 
visų lietuvių valstybinės są
monės bendrumą ir valstybi
nės nepriklausomybės vienin
gą supratimą.

V. Sidzikauskas “odė” su
kaktuvininkui taip pat išven
gė jo sukarikatūrinimo, kaip 
neretai tokiomis progomis 
kad pasitaiko, išryškindamas 
tik bendros valstybinės pras
mės sukaktuvininko darbus, 
kurių “ypač prasikiša vienas, 
kuris savo laiku sukrėtė ne 
tik visą Lietuvą, bet ir visą 
anų laikų pelitinį pasaulį, o 
ypač Paryžių, Berlyną ir Že
nevą”, būtent, vadovavimas 
mažlietuvių sukilimui Klaipė
dos krašte 1023 metais. Tai 
buvo žygis prieš to meto po
litinius galiūnus. Ir to rizi
kingo žygio vadu buvo pa
šauktas Budrys. Jo sugebėji
mai ir ryžtas daug lėmė, kad 
tas pavojingas žygis mažlie-

Besiartinant Vasario 16 Dienos 
Nepriklausomybės Šventei

SLA Sekretorius išsiuntinėjo visoms kuopoms ir SLA 
kėjams šį aplinkraštį dėl vasario 16 dienos minėjimo:

VISŲ SLA KUOPŲ VALDYBOMS.

GERBIAMIEJI:

Gau-

Kaip ir kiekvienais motais besiartinant Lietuvos Nepri
klausomybės šventei kviečiu visas SLA kuopas palaikyti gra
žią tradiciją ir surengti Vasario 16 dienos minėjimą tą pačią 
dieną, kai Nepriklausomybes Diena esti.

SLA kuopa turi stengtis Vasario 16 d. minėjimą atlikti 
pagal savo išgales, nors tasai minėjimas ir bus kuklus, bet da
lyviams bus reikalingas ir brangus. Į savo parengimą kvies- 
kit savo šeimąs, savo draugus ir artimuosius, stengdamies su
daryti kilnią nuotaiką.

Jūsų minėjime perskaitykite Vasario 16 d. Deklaraciją, 
o taip pat pasistenkite, kad kas nors susirinkusiems tartų ati
tinkamą žodį apie Vasario 16 d. reikšmę.

SLA yra Amerikos Lietuvių Tarybos narys ir su ja vei
kia nuolatiniam kontakte. Todėl prašome -pasirūpinti, kad 
parengimo metu butų parinkta aukų ir tos aukos butų pasiųs
tos ALT sekretoriui dr. P. Grigaičiui, 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, 111.
joje tuo pat metu rengiamas bendras Vasario 16 d. minėjimas, 
kuopa savo vardu turi prie jo prisidėti ir taip pat pasirūpin
ti, kad surinktos aukos butų pasiųstos ALT.

Sausio 18 dieną pasiunčiau Jums kongresmano Daniel J. 
Flood vardu Congressonial Record leidinį, kuriame, išspausdinti 
senatorių, kongresmanų ir kitų aukštų pareigūnų pareiškimai 
Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių proga,
niu prašome susipažinti ir duoti progos ir kitiems susipažinti 
su tais svarbiais Amerikos politikos vadų pasisakymais Lietu- 
tos išlaisvinimo reikalu. Tie pareiškimai tai visų lietuvių, o 
ypatingai ALT didelis laimėjimas kovoje dėl savo tautos lais
vės. Pasistenkite, kad vietinė spauda Vasario 16 d. sukaktį pa
minėtų.

Šia proga kuopos valdybai ir visiems kuopos nariams siun
čiu savo geriausius linkėjimus ir nuoširdžiai kviečiu nepails
tamai dirbti lietuvių tautos g aibei ir musų mylimos organiza
cijos gerovei.

Su tikra pagarba
M. J. VINIKAS, )

SLA Sekretorius.

O tuo atsitikimu, kaip vietinėje lietuvių koloni-

Su šiuo leidi-

tuviams ir pačiai Lietuvai 
pavyko. Pagal Klaipėdos kra
što konvenciją, to krašto su
verenumai ir formaliai perė
jus Lietuvai, Budrys buvo 
pirmas Lietuvos gubernato
rius tame krašte. Vėliau pe
rėjo į užsienių reikalų minis
terijos tarnybą ir nuo 1928. 
1. 23. buvo konsulu vėliau 
gen. konsulu Karaliaučiuje, o 
nuo 1936. 11. 11, gen. konsu
lu New Yorke.

Post scriptum: Sukakties 
minėjimo organizatoriai labai 
patrauklę naujovę įvedė: vie
toj sveikinimo kalbų sveikin
tojai paspaudžia sukaktuvi
ninkui ranką. Gaila, kad vie
nas antras sveikintojas vis
tiek statė ant savo. Kor.

----- o------
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Pirmininko, Vaclovo S i d z i- 
kausko, žodis, tartas minint 
G e n e r a linio Kon šulo Jono 
Budrio 70 metų sukaktį Car- 
negie Endowment, 1960 mė
tį sausio 16 dieną.*

V •

Brangus Sukaktuvininke, 
Mieli šių iškilmių dalyviai!

Kai pagerbiamas asmuo, 
pasižymėjęs savo darbais tau
tai, valstybei ar žmonijai, 
peršasi noras aptarti indivi
do vaidmenį istoriniams įvy
kiams ir atsakyti į klausimą, 
kuris yra. keliamas nuo pat 
žmonijos lopšio, būtent: Ar 
asmuo yra įvykių, taigi ir is
torijos, kūrėjas, ar priešingai 
—asmenų iškelia medžiaginių 
sąlygų subrandinti ' įvykiai, 
kuriuos' mes vadiname reikš
mingais tautos ar žmonijos 
gyvenime, netgi istoriniais.

Peržvelgus Jono Budrio per 
70 metų nueitą gyvenimo ke
lią, jo veiklą ir tos veiklos 
padarinius, ypač pačius svar
biausiuosius, mes turime pri
imti pirmąjį individo vaid
mens istoriniams įvykiams 
aptarimą ir pripažinti, kad 
musų šiandien pagerbiamas 
sukaktuvininkas kūrė įvy
kius, kurio musų tautos ma
stu matuojant buvo tikrai 
istorinės reikšmės.

Jonas Budrys buvo ir yra 
veiklos, akcijos žmogus, nors 
jam nesvetimi buvo ir yra ir 
kūrybiniai 
literatūros 
gardaus 
Daugumas
šviesą Jono Klajūno pseudo
nimu. Tą kūrybingumo ki
birkštį yra paveldėjęs jo sū
nūs Algis, kuris šiandien iria
si plačiuose šio krašto groži
nio žodžio vandenyse.

Iš Jono Budrio veiksmų 
ypač prasikiša vienas, kuris 
savo laiku sukrėtė ne tik vi
są Lietuvą, bet ir visą anų 
laikų politinį pasaulį, o ypa
čiai Paryžių, Berlyną ir Žene
vą
nę. Tas veiksmas nukelia mus 
į pirmuosius atstatytos Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybes metus, kai lietuvių 
tauta ginklu ir diplomatinė
mis priemonėmis kovojo dėl 
savo žemių, dėl savo sienų.

Teritoriniai ginčai' su musų 
šiaurės kaimynu — Latvija 
— buvo baigti arbitražu. Gin
čas su pietryčių kaimynu dęl 
istorinės Lietuvos sostinės 
Vilniaus, dėl (Lydos ir Gardi-

■ ■

(Nukelta į 3 pusi.)

polėkiai į grožinės 
dausas, dažnai 

jumoro nužadyti. 
jų išvydo dienos

- Tautų Sąjungos busti-

Tėvai, Kurie Trokšta Vaikams Suteikti Aukš
tąjį Mokslą, Lengvai to Pasieks Savo Vaikams 

Paimdami Taupomąją Apdraudą
0

Galima pasidžiaugti, kad paskelbtoji SLA Deimantinio 
Jubiliejaus garbei, ypatingai palengvintų sąlygų, vaikų ir 
jaunuolių apdrauda puikiai pasisekė ir davė pažymėtinai gra
žius rezultatus. Šiame ypatingame jaunosios kartos vajuje 
dalyvavo kaip tik daugiausia patys nariai, kurie gražiai su
prato didelę reikšmę šios apdraudos vaikams ir jaunuoliams. 
Nariai, o dažniausia patys tėvai nelaukė pagalbos iš šalies, 
o patys siuntė savo vaikų aplikacijas, tuo padarydami jiems 
dabar ir jų ateičiai didelę paslaugą. Taip pat pastebėta, kad 
šeimų geradariai, krikšto tėvai, dėdės ir kiti giminės padarė 
vaikams dovanas užrašydami jiems SLA ypatingai palengvin
tų sąlygų apdraudą.

Vaikų ir jaunuolių prirašytų praeitą 
gruodžio mėn. — daugiau kaip 700!

Ypatingai palengvintų sąlygų apdrauda — Deimantinio 
Jubiliejaus suteiktoji SLA dovana — jau baigėsi, šis vajus 
tuo tarpu baigtas, bet tikimasi, kad atlikus tam tikrus ap
skaičiavimus, SLA Pildomoji Taryba jį vėl pakartos. Ypatingai 
kad to reikalauja daugelis Susivienijimo veikėjų ir narių, ku
rie dėl kurių nors aplinkybių negalėjo tuo tarpu pasinaudoti 
Susivienijimo puikia dovana jaunimui. Yra ištisų lietuvių 
kolonijų, kurios nespėjo vaikų ir jaunuolių apdraudos aplika
cijas atsiųsti, nes buvo suklaidinti neatsakingų aiškintojų.

Tokių trumpu laiku visus gautus naujus narius procesuoti 
yra nemenkas darbas ir didelis SLA raštinei uždavinys, ypa
tingai, kad viską reikia atlikti skubos keliu. Dėl tos priežas
ties visas raštinės personalas pasidarė užverstas darbu. Dar 
blogiau, kad šis svarbus darbas sutapo su metinių raportų 
Valstijų Apdraudos Departamentams rengimu. Todėl žino
dami, jog naujus narius prirašę veikėjai, o taip pat ir apli- 
kantai nekantriai laukia Piliudijimų, turime juos įspėti, jog 
viskas yra tvarkoje ir artimiausioje ateityje jie gaus visus 
reikalingus dokumentus.

Deimantinio vajaus pasekmės svarbios šiandien, 
bet jų reikšmė bus dar didesnė ateityje.

Per Deimantinį Vajų įrašyti vaikai ir jaunuoliai patekę 
į- musų fratcrnalės organizacijos globą turi ateičiai puikų sa
vo gyvenimo užtikrinimą ir laimi geras sąlygas paimti san
taupas turinčias SLA apdraudas. Bet tuo pat laiku, tai yra 
Susivienijimo, galima sakyti, atnaujinimas, jo pajauninimas ir 
.jo veiklos ateityje sustiprinimas. Kai suaugs dabar į SLA įra
šyti jaunuoliai, jie bus išaugę SLA tradicijose, jie puikiai pa
žins SLA reikalus ir bus pajėgus pakeisti vyresnio amžiaus 
veikėjus svarbiose organizacijos pareigose.

Deimantinio vajaus dovanos kuopoms 
ir veikėjams prirašiusiems daugiau kaip 
75 naujus narius šioje apdraudoje.

Kaip jau pranešta SLA paskyrė penkias dovanas toms 
kuopos ir veikėjams, kas prirašys daugiau kaip 75 naujų narių 
vaikų ir jaunuolių apdraudoje per gruodžio mėnesį.

Pirma premija _________ $100.00
Antra premija.........................$50.00
Trečia premija __________ $25.00
Ketvirta premija............. .. $15.00
Penkta premija _________ $10.00

Iš dabar turimų aplikacijų skaičiaus jau aiškiai matome, 
kad yra tokių kuopų ir veikėjų, kurie neabejotinai laimės pas
kelbtus prizus, 
kai

Bet kas bus laimėtojai, bus paskelbta vėliau, 
bus atliktas sprendimas kam būtent prizai priklauso.

Reikia šiandien planuoti ateičiai kas nori savo 
vaikams palengvinti sąlygas aukštąjį mokslą 
siekti, ar kam rupi užtikrinti pajamas po 65 
metų savo amžiaus.

Pagal veikiančias ypatingai palengvintų sąlygų vaikų ir 
jaunuolių apdraudos taisykles, kiekvienas šią apdraudą turė
damas visada gali ją pakeisti į SLA apdraudą, turinčią santau
pas arba paimti Taupomąją apdraudą, pirmoje eilėje svarbi 
jaunuoliams, norintiems palengvinti aukštojo mokslo studijų 
sąlygas. Taupomoji apdrauda lygiai svarbi kiekvienam na
riui, kuris rūpinasi po 65 metų savo amžiaus užtikrinti dides
nes pajamas. Apie šias sąlygas prašome skaityti 
ateinančiuos numeriuos.

Tėvynės
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Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

pra-

MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo 
sekretoriams 

laiškus raginda- 
Lietuvos nepri- 

42 metų sukaktį 
pat dieną, kada

Lietuvos laisvės atgavimo 
42 metų sukaktis

Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 42 me
tų sukakčiai, kaip praeitais 
metais, taip ir šiemet Susi
vienijimo sekretorius dr. M. 
J. Vinikas praeitą savaitę iš
siuntinėjo visų 
kuopų finansų 
ir veikėjams 
mas kuopas 
klausomybės 
paminėti tą
ji pripuola. Jis tarp kitko ra- v so:

“Susivienijimo kuopa turi 
stengtis Vasario šešiolikto
sios minėjimą pagal savo iš
gales, paminėti, nors tas mi
nėjimas ir bus kuklus, bet 
dalyviams reikalingas ir bran
gus. Į savo parengimą kvies- 
kit savo šeimas, savo drau
gus ir artimuosius, stengda- 
mies sudaryti kiln ią nuotai
ką.

“Pasiunčiau Jums kongres- 
mano Datiiel J. Flood vardu, 
kongreso vardu ir kitų auk
štų pareigūnų pareiškimus 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
sukaktuvių proga. Su šiuo lei
diniu 
duoti 
Jžinti 
rikos
kymais Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu”.

Todėl patenkinkite Susivie
nijimo sekretoriaus prašymą 
ir, kur tik sąlygos leidžia, 
sukvieskite gausesnį būrį na
rių į susirinkimus ir vienokiu 
ar* kitokiu budu paminėkite 
savo senosios Tėvynės Lietu
vos 42 metų reikšmingą 
kaktį.

prašau susipažinti ir 
progos kitiems susipa- 
su tais svarbiais Ame- 
politikos vadų pasisa-

su-

Reikalingos aukos 
laisvinimo darbams

Kadangi Amerikos Lietu
vių Taryba, kurios centras 
Chicagoje, per ilgus metus 
nuoširdžiai dirba Lietuvos lai
svinimo darbą, stovi sargy
boje visų politinių darbų, Su
sivienijimo sekretorius ragina 
kuopas minint Lietuvos at
statymo 42 metų sukaktį, pa
rinkti aukų Lietuvos laisvini
mo darbams ir pasiųsti Ame
rikos lietuvių Tarybos egze- 
kiutyvio sekretoriaus dr. P. 
Grigaič'o vardu, 1739 South 
Halsted Street, Chicago 8, II- 
linois. Tarybos darbas yra 
sunkus ir reikalauja nemažai 
išlaidų, tad minėdami savo 
senosios Tėvynės Lietuvos 
sukaktį, nepraleiskite progos 
neparinkę aukų svarbiems ir 
būtiniems darbams.

------- 0<0-------
v* • ••• •Vieši minėjimai 

didesnėse kolonijose
Iš įvairių didesnių kolonijų 

mes gauname pranešims, kad | 
jos ruošia parengimus 
nėse salėse Lietuvos

didės- I
nepri- J

0

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA kesčių surinkta $3,230.00
Pasiųsta į Centrą _ 3,214.57

Toronto, Canada

Ruoškitės Kaukiu Baliui

pa sumažėjo nariais, tačiau 
organizatorius priminė, kad 
numato vėliau prirašyti nau
jų narių ir atpildyti kuopos 
narių skaičių.

vasario 27 
didžiulį kaukių 
įvyks jaukioje 
Centro salėje, 
St., porą šim-

SLA 236 kuopa ir Sporto 
Klubas “Vytis 
dieną ruošia 
balių, kuris 
Catholic Inf.
830 Bathurst
tų pėdų į šiaurę nuo Bloor 
Street. Šokiams gros puikus 
Vytauto Balecko orkestras iš 
Hamiltono.

h

Šiam parengimui Toronto 
biznieriai jau pradėjo skirti 
dovanas: Štai Balsam Barga- 
in Store paaukojo medžiagą 
kostiumui, o Punkrio-Krasau- 
sko maisto krautuvė didelę 
dešrą. Nepamirškime, kad 
vertingas radijo aparatas yra 
gautas iš anksčiau. Bilietus 
jau dabar platina abiejų or
ganizacijų nariai
tenkime įsigyti, nes paskuti
nis SLA ir “Vyčio” 
balius sutraukė 
kad ne visi tilpo 
ti negavę bilietų 
silinksminę nuo 
namo.

Kuopos metinė vakarienė

Pakeltas klausimas kaslink 
rengimo kuopos metinės va
karienės. Aptarus tą reikalą, 
atidėta kitam Susirinkimui 
apsvarstyti, kuris įvyks kovo 
13 dieną, priprastoj vietoj ir 
priprastu laiku, kuriame bus 
renkama SLA Pildomoji Ta
ryta, tai nariai neužmirškite, 
kad jūsų visų yra pareiga da
lyvauti tame svarbiame susi
rinkime.

Vasario 16

66

minėjimas
kuopos pirminin- 
Bujanauskas, ku-

pasis-

kaukių 
tiek svečių, 
salėje 
turėjo 
kasos

Ansonia, Conn

ir ki- 
nepa- 
grįžti
j. b.

ŠIA GG Kuopos Susirinkimas 
ir 16 Vasario Minėjimas

pa-

pa- 
šios

gruodžio 24 
su bažnyti- 

šv.
Conn.
noriu

Petro

pasa-
Susi-

Rekordai

organizacijoj, 
kuopos susi- 
jaunesnis bu- 
kur reikėjo,

Sausio 10 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas, tad apie 
jo svarbesnius nutarimus 
rašysiu.

Pirmiausia atsistojimu 
gerbtas miręs ilgametis
kuopos narys Jonas Pauža, 
kuris mirė praeitų metų gruo
džio 21 dieną, o 
dieną palaidotas 
nėmis apeigomis 
kapinėse, Derby,

Dar žodį kitą
kyti apie Jono Paužos 
vienijime veikimą, 
rodo, kad jis per 42 metus 
priklausė šioj 
lankydavo šios 
rinkimus ir kai 
vo apsiimdavo,
padirbėti. Iš savo šeimos na
rių jis prirašė prie Susivieni
jimo vieną sūnų ir dukterį, 
kurie ir dabar priklauso. Lai 
jam būna ramu ilsėtis šios 
laisvos šalies žemėje, o liku
siai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.
Kuopos valdybos raportai

Kuopos valdybos nariai žo
džiu trumpai raportavo apie 
savo veiklą kuo-poje. Tik fi
nansų sekretorius ir organi
zatorius J. Radzevičius kiek 
plačiau pranešė. Jis raporta
vo, kad iš Centro pašalpos ir 
pomirtinių gauta $3,117.95, 
o į Centrą, sudėjus visokius 
mokesčius ‘pasiųsta $2,450.69. 
Tokiu budu Centras pridėjo 
prie 66 kuopos išmokėjimų 
$667.26. Taipgi pranešė, kad 
8 nariai mirė, 3 atsiėmė savo 
rezervus, 1 prisirašė, tai kuo-

SLA 
kas Stasys 
ris yra ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyriaus pirminin
kas pranešė, kad kaip visuo
met, taip ir šiais metais bus j 
iškilmingai paminėta 42 me- I 
tų sukaktis Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo — 
Vasario šešioliktosios. Minė
jimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 28 dieną, lietuvių parapi
jos salėje 5 valandą po pie
tų. Pirmiausia bus vakarienė, 
bilietas tik $2.00 asmeniui, o 
po to seks programas dainų ir 
kalbų, o vėliau šokiai. Šį mi
nėjimą rengia Amerikos Lie
tuvių Tarybos vietinis sky
rius susitaręs su jaunimo or
ganizacijoms. Dar pirminin
kas priminė: “Kada senesnės 
kartos eilės retėja, tai pasise
ka jaunimą prikviesti prie 
darbo, kas duoda manyti, 
kad tokie minėjimai bus ir 
ateityje”.

Dar noriu pridėti, kad iki 
į šiol Lietuvai laisvė dar nėra 

sugrąžinta, kuri prievarta at
imta, tai tokie minėjimai dar 
labiau reikalingi, nes jie pa
rodo, kad lietuvių kilmės žmo
nės įvertina laisvę ir nori lai
svai gyventi, ryžtingai kovo
ja, kad Lietuvai padaryta 
skriauda butų atitaisyta, lai
svė sugrąžinta! Todėl visų 

j vietinių lietuvių būtina parei- 
ka dalyvauti minėjime.
Narių pasikalbėjimas

Taipgi noriu pranešti,
pasibaigus kuopos susirinki
mui, dauguma valdybos narių 
nuėjo į 'Lietuvių Klubą “ap
šilti”, tuo tarpu atvažiavo 
buvęs SLA 4-tos apskr. pirm., 
dabar yra SLA Centrinis at
stovas Conn. valstijoj, Jokū
bas Trečiokas iš Oakville. 
Tarp kitų reikalų prie progos 
buvo pasitarta 4-tos apskri
ties reikalais, mat čia buvo 
4-tos apskrities pirmininkas 
Antanas Kasperaitis. Kalbant 
apie gavimą naujų narių į 
Susivienijimą, ypatingai jau- 
namečių, tai centrinis atsto
vas J. Trečiokas pareiškė, 
kad jis numato prirašyti ne
mažą skaičių, taipgi ir orga
nizatorius J. Radzevičius pa
reiškė, kad jis turi kandidatų 
į SLA narius.

Tai taip ir reikia, nes Con- 
neetieut valstija šiuo tarpu 
yra atsilikus. Dabar visi pri
pažįsta, kad (jaunamečių ’ ap
draudimas Susivienijime yra 
pigiausias.

kad

Liko kuopai ____ _ $15.43
Centras per 1959 metus 

išmokėjo nariams:
Vieną 20 metų taupo

mąją apdraudą __ $500.00
Dviejų narių susidė

jusius rezervus  240.22
Keturių mirusių narių 

apdraudą ______  2,312.00
Ligoje pašalpos — __ 264.50
Vienai narei iš Našlių 

ir Našlaičių Fondo
Sugrąžinta narių 

mokesčių _______

Viso Centras 
išmokėjo____

1960 metų sausio 
napų kuopoje buvo 
geram stovyje.

SLA 7;> kuopos 
finansinis stovis:

30.00

31.43

1959 metais sausio
1 dieną einamoje 

sąskaitoje ______  $114.58
1959 metais įplaukos

į einamąją sąskaitą 141.70

Bendros išlaidos per 
1959 metus ____  <

1960 metais sausio 
1 dieną einamoje 

sąskaitoje _______
1959 metais sausio 1 
dieną taupomoje 

sąskaitoje buvo __ . 
1959 metais pikniko 

pelnas padėta -----
1959 metais priaugo 

procęnto _________

$229.50

26.78

$496.76

144.88

22.03

1960 metais sausio
1 dieną taupoje 

sąskaitoje ______  $663.67
Pridėjus einamąją 

sąskaitą 26.78

Liko 1960 m. sausio
1 dieną balansas $690.45
SLA 75 kuopa iš savo na

rių kuopos reikalams mokes
čio neima jau bus 5 metai, o 
pasilaiko iš parengimų, todėl 
pageidaujama, kad patys 
kuopos nariai gausiau lanky
tųsi į kuopos ruošiamus pa
rengimus. Paremkite negau
sių kuopos darbuotojų pas
tangas, kurie dirbdami paren
gimuose atlieka nuoširdų pa- 
sitarnavimą musų visų gero
vei.
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| SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Į Sveikatos Skyrius
K Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda SveL
K kates Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PIIJCOS M.
® D., ir VINCO TERCUONO M. D.
Į Rašo DR. D. PILKA, Boston, Mass. į

NEMIGA

Nemigos Apžvalga, Žiūrint ' 
iš Gyvenimo Taško

Nemiga per šimtmečius iššaukė dau
gelį įvairių galvosenų, daugelį įvairių 
gydymo teorijų. Net gilioje senovėje 
žmonės žinojo, kad protinė ir fizinė ten
dencija’ buvo .nemigos priežastis. Pro
tinis ir fizinis poilsis visuomet buvo nu
matytas ir pasekmingas būdas nemigos 
gydymo. Amerikos indėnai nemiga gy
dydavo su daina užakcentuojant stipres
niu ir stipresniu balsu iki žmogus paga
linus užmiega. Senovės kinai savuosius 
migdydavo su šilta arbata. Šilta arbata
ar lemonadas ir šiandien tebėra papras
tas patarimas ir plačiai vartojamas 
das nemigos pašalinimui.

Amerikoje šiandien yra patirta, kad 
amerikiečiai "miega daugiau negu reikia 
— miega nuo 4 iki 14 valandų i para.

4*1 C-

Dr. Alvarez aiškina, kad senesniam žmo
gui užtenka miegoti 3 ar 4 valandas į pa
rų. .Jis sako, kad ir jis pats miegąs ne
daugiau 4 valandų į parą. Moterys rei
kalauja ilgesnių valandų miegojimui, 
kad atpildyti sveikatos stovį. Manau,

ganizacijų ir vis dirba paren
gimuose, kad jie butų sėk
mingi.

Aš apie jos nelaimę sužino
jau tik sausio mėnesį. Aš, 
mano mamytė Agota Tunke- 
vičienė ir jos visi draugai 
linki jai greitai pasveikti ir 
vėl linksminti parengimuose 
susirinkusius lietuvius.

Nellie T. Bayoras.

kad Dr. Alvorez turėtų pasilsėti ilges
ni as valandas.

Gydytojai yra patyrę ir pataria savo 
pacijantams įprasti ilgesnes valandas 
pamiegoti arba .nors ilgesnius valandas 
pagulėti lovoje. Jie žino, kad žmogaus 
temperatūra kyla ir atslūgsta kas 24 va
landas. Žmogaus temperatūra būna 
aukštesne apie 4-tą valanda po įlietų, o 
naktį—žemesnė. Kada temperatūra būna 
žemesne, žmogus geriau pasilsi, kas yra 
būtinai reikalinga jo sveikatai.

Keletas .sekančių patarimų miego 
reikalais gal bus vietoje.

Kambarys. Miegamasis kambarys tu
ri būti paprastas, erdvus, malonus, ra
minantis. Miegamojo spalva dažnai 
daug reiškia*— melsva, žaliava, gelsva 
yra tinkamiausios. Grindys gali būti 
keliniais klotos. Skaitymas geros kny
gos lovoje nuramina nervų įtempimą.

Šiluma. Žmonės yra pratę pasukti ter
mostatą biskuti aukščiau. rEai vnu kini- 
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da. Termostatas reikia ant nakties at
sukti laipsiij-kitą žemiau! įsileidimas 
tyro oro į miegamąjį pagilina miegą. 
Tinkamiausia kambario temperatūra dėl 
miego yra tarp 54 iki 57 laipsnių.

(Bus daugiau)

klausomybės sukakčiai pami
nėti. Todėl Susivienijimo kuo
pos, kurios nemano ar nega
li savo susirinkimuose su- 
kaktį paminėti, ragina- 
mos prisidėti prie kelių orga
nizacijų bendrai ruošiamų pa
rengimų. Tačiau prie bendrų 
parengimų kuopų prisidėji
mas turi būti rengėjams žino
mas. Dažnai pasitaiko taip, 
kad kuopa dalyvaujo bendra
me parengime ir jos veikėjai 
ryžtingai dirbo, bet parengi
mų ruošėjai nežinodami ar 
sužiniai spaudoje apie kuopos 
dalyvavimą nieko nerašo. Su
sivienijimo vardas, kaipo di
džiausios lietuvių organizaci
jos, privalo visuomet ir visur 
būti žinomas ir minimas.

L
l

Koresp. P. Ž.
»■ --------------

Wilkes Barre, Pa.

Ponia Kuprienė, SLA
115 Kuopos Narė

—,-----------
tai tikras 

Kalėdų
links- 
metu 

senelį.

buvo labai blogas,

/

Korespondentas.

Los Angeles, Calif

SLA 75 Kuopos Narių 
Žiniai, Kurie Nelanko 

Kuopos Susirinkimų

SLA 75 kuopos finansų 
kretoriaus už 1959 metus 
skaita ir kasos globėjų aktas, 
skaityta sausio mėn. 9 dieną 
kuopos susirinkime ir. priim
ta vienbalsiai.
1959 metais narių mo-

se- 
at-

Kalėdos, 
mybių laikas, 
visi rengiasi pasitikti 
Todėl ir mano gera draugė, 
MĮarė Kuprienė, gyvenanti' 25 
N. Meade Street, Wilkcs Bar
re., narė Susivienijimo 115 
kuopos, ruošėsi Kalėdoms.

1959 metais gruodžio 21 
dieną Mariutė pažiurėjus į 
kalendorių pamatė, kad jau 
mažai laiko beliko prisireng
ti prie Kalėdų, sumanė eiti į 
miestą, pasikalbėti su Kalė
dų Dieduku, kad anūkai ne
būtų pamiršti ir apdovanoti. 
Bet tas geras sumanymas ne
išsipildė.

Oras
pradėjo lyti ir šalti. Mariutė 
eidama paslydo ant šalygat- 
vio, buvo ‘nuvežta į ligoninę 
Wilkes Barre, Pa, kur išbuvo 
tris dienas. Ten surado, kad 
jos dešines rankos kaulas 
lūžęs trijose vietose, tad ran
ka įdėta į gibsą iki alkūnės.

1959 metų gruodžio 24 die
ną Mariutė sugrįžo į namus 
su skaudama ranka. Man ne 
sykį teko dirbti su Mariute 
7-tos apskrities parengimuo
se. Ji yra linksmo budo, tai 
kai su ja dirĮų, tai laikas la
bai gretai prąbėga, o kai už
dainuoja, tai visi klausosi. 
Ji priklauso jįrie daugelio or-

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks va
sario 14 dieną, 2 valandą po 
pietų, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėje.

Malonėkite visi nariai ir 
narės pribūti į šį susirinki
mą, nes jame bus apsvarsty
ti svarbus kuopos reikalai.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Chicago, Illinois

SLA 238 Kuopos Veikla

Šių metų sausio 5 dieną į- 
vyko SLA 238 kuopos meti
nis susirinkimas, kuris turė
jo būti gausus dalyviais, ta
čiau dėl narių didelio apsilei
dimo valdyba negalėjo atida
ryti susirinkimo iš priežas
ties narių mažo skaičiaus at
silankymo. Dėl tos priežasties 
valdyba draugiškai pasikal
bėjus pasiliko ta pati 1960 
metams, arba kitaip pasa
kius, buvo draftuota. Pirmi
ninkas J. Povilaitis, pagalbi
ninkas Leonas Klemaučius, 
pirmininkas eina užrašų sek
retoriaus pareigas, finansų 
sekretorė Juneta Skevei, ka
sos golbėjos Ona Skever ir 
D. Ketvirtis, kasininkė Ona 
Lukošienė.

Pirmininkas paprašo finan
sų sekretores pranešti meti
nį raportą ir narių stovį pra
eitais 1959 metais. Sekretorė 
pranešė, Kad 238 kuopa turi 
geram stovyje 30 narių, bet 
susirinkimus mažai lanko, tik 
užsimoka duokles ir išeina iš 
svetainės.
Kuopos nutarimai

Prieš tris metus yra pada
rytas nutarimas, kad laikyti 
5 susirinkimus per metus,

tai yra sausio mėnesio pirmą 
antradienį po pirmos1 dienos, 
balandžio mėnesį, liepos mė
nesį, spalio mėnesį ir gruo
džio mėnesį priešmetinis su
sirinkimas po pirmos dienos.

.Yra paskelbta ir nurodyta 
kur nariai gali užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, tai yra 
pas sekretorių namuose, 2438 
West 45-th Street, antram 
apartamente. Todėl nariai pa
sistenkite laiku užsimokėti 
mokesčius, kad neliktumėt 
suspenduoti, o ištikus ligai 
ar kitai nelaimei nereikėtų 
turėti nesmagumo.

Ne tik musų kuopa, bet ir 
kitos Chicagoje esančios kuo
pos nusiskundžia narių nesi
lankymu į susirinkimus.

Musų kuopos finansų sek
retorė Junete Skever, jau 19 
metų eina sekretorės parei
gas ir jas gerai atlieka, jo
kių klaidų neįvyko, tai kreip
kitės prie jos aukščiau pa
duotu adresu ir laiku užsimo
kėkite mokesčius.

1959 metų sekretorės 
metinis raportas

Į Centrą pasiųsta mėnesi
nių duoklių $910.28, kuopos 
reikalams po 10 centų į mė
nesį nariai sumokėjo $42.00. 
Iš 1958 metų kuopos ižde bu
vo likę $33.66. Dabar kuopos 
ižde randasi $75.66. Tai visas 
1959 metų raportas.

Susirinkimus (laikom Ven- 
giliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman Avenue.

Kuopos valdyba susideda iš 
sekančių narių:

Pirmininkas ir užrašų sek
retorius J. Povilaitis, taipgi, 
reikalui esant ir korespon- 
tas.

Pagalbininkas Leonas Kli- 
maučius,

Finansų sekretorė Junetė 
Skever,

Iždo globėjai Ona Skever 
ir Dellen Ketvirtis,

Ligonių lankytoja B. Ske
ver,

Daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis./

Praeitais metais susirgi
mų nei mirčių musų kuopoje 
nebuvo, visi nariai sveiki.

Atšauktos apdraudos Cen
tras išmokėjo Onai Žemaitis 
$158.65. Kitas narys Jonas 
Diglis sumos nepridavė raštu,

tai negalima žinoti sumos.
J. Povilaitis, 

Korespondentas.

South Boston, Mass.

SLA 328 Kuopos Nariams
Žinotina

Kuopos organizatorė p. J. 
M. Tumavičienė, š. m. vasario 
mėn. 14 dieną išvyksta ilges
nių atostogų. Todėl visi kuo
pos nariai privalo pasirūpinti 
laiku susimokėti draudimo į- 
našus, kad neišeitų laikas ir 
narys neprarastų savo teisių 
į draudimą.

Kuopos Pirmininkas.

ŠIA 43 KUOPOS
narių susirinkimas kviečia
mas šių metų vasario mėn. 9 
dieną, 7 valandą vakare, kaip 
ir visuomet Lietuvių Piliečių 
Dr-jos patalpose.

1960 m. valdybą sudaro: 
pirm. P. Yankus, vice pirm. 
B. Kapočienė, iždin. S. Min- 
kus, prot. sekr. V. Minkienė, 
fin. sekretorius J. Lekys, 7 
St. Marks Rd., Dorchester, 
Mass. Tel. TA 5-9395. Visais 
mokesčių reikalais kreipiama
si į J. Lėkį.

Daktarai kvotėjai yra: dr. 
Dusevich, dr. Jakmauh, Dr. 
Landžius. Organizatorius J. 
Vaičaitis.

Kuopos pirm. P. Yankus 
yra susirgęs, kuriam padary
ta sunki gerklės operacija.

Vasario 16 dienos minėji
mas So. Bostone yra rengia
mas vasario 14 dieną, 2 vai. 
po pietų, Thomas Park salė
je. Po minėjimo ir progra
mos, kurią atliks mišrus cho
ras, Tautinių šokių grupė, 
įvyks vakarienė Tautinės Są
jungos namuase. Rengėjai — 
Altas kviečia visuomenę ak
tyviai dalyvauti.

Dail. J. Pautieniaus kurinių 
paroda Bostone yra rengiama 
1960 m. balandžio mėn. 3-9 
dienomis Tautinės S-gos na
muose. Jos atidarymas įvyks 
balandžio 3, dieną, 4 vai. po 
pietų ir tęsis visą savaitę.

Koresp.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)
sekretorius dr. M. J. Vinikas savo 
raštu.
SEKRETORIAUS RAPORTAS

■r
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ra-17. ŠIA
portą patiekė

SLA
Pildomosios Tarybos Suvažiavimui,

Rugpiučio 17 d., 1959 Metais, 
Atlantic City, N. J.

Mano raportas apims atliktus darbus nuo praei
to P. T. suvažiavimo iki dabar. Pirm negu išdėstysiu 
atliktus darbus ir SLA liečiančius reikalus, noriu at
kreipti dėmesį į ypatingą svarbą šio Pildomosios Ta
rybos suvažiavime.

Nup* praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
iki šio suvažiavimo yra susidarę visa eilė įvykių, ku
rie palietė bendrą Susivienijimo veiklą. Įstatymų sri
tyje yra padaryta gana stambių ir mums reikšmingų 
pakeitimų. Pavyzdžiui, beveik visos valstijos, išsky
rus New Yorko valstiją yra priėmusios įstatymą, kad 
Juvcnile nariai sulaukę 21 metų amžiaus nėra verčia
mi įstoti į suaugusių skyrių. Kadangi Juvenile na
riai neturi balsavimo teisių, todėl šie nauji įstatymai 
atidaro duris platesniam prirašymui jaunuolių, kaip 
lietuvių, taip ir ne lietuvių. Kitas įstatymas, kuris 
yra nepaprastai įdomus, tai New Jersey valstijos įsta
tymas, kuriuo patvarkoma, kad visos organizacijos 
labdaringos ar komercinės, kurios yra laisniuotos 
New Jersey valstijoje, turi priimti į savo narius neg
rus. Todėl nuo dabar, pareikalavus negrui jokia orga
nizacija, turinti viešąjį čarterį ar laicence New Jersey 
valstijoje, pagal tą naują įstatymą, neturi teisės jo 
narystės atmesti. Apart valstijų įstatymų pakeitimų 
Susivienijimo Vajaus Komisija taipgi yra padariusi 
eilę nutarimų, kuriuos prisieis Pildomąjai Tarybai ap
svarstyti ir ratifikuoti arba atmesti.

Išvengimui pasikartojimų, praeities neaiškumų, 
kurie yra kilę praeitame SLA Seime ir praeitame SLA 
Pildomosios Tarybos suvažiavime, kur buvo išanksto 
plačiai pasitarus su veikėjais aptartos tam tikros re
formos, kurios būtinos Susivienijimui, akivaizdoje 
radikaliai pasikeitusios Socialės Struktūros Amerikos 
visuomeniniame gyvenime, kad tuomi sudaryti gali
mybę užtikrinti Susivienijimo ateitį narių skaičiumi, 
Bet kuomet tie reformų pasiūlymai kilo seime, tai ne 
visi Susivienijimo Pastoviųjų Komisijų nariai tas re
formas rėmė ir kaipo pasekmė jos buvo atmestos. 
Praeitame Pildomosios Tarybos suvažiavime buvo at
mestas planas davimo morgičių Susivienjimo nariams 
ir tokiu budu buvo sustabdyta, kaip Morgičių Komisi
jos, taip ir Investmentų Komisijos veikla iki šio Pil
domosios Tarybos suvažiavimo. Išvengimui tokių ne
aiškumų ateityje, pasitarus su prezidentu P. P. Dar
giu ir Vajaus Komisijos nariais dr. Biežiu ir J. Ma
ceina, priėjome išvados, kad į šį suvažiavimą reikia 
pakviesti apart Pildomosios Tarybos narių ir Kon
trolės Komisijos narius, kad tokiu budu didesnis skai-

čius musų veikėjų ir valdybos narių, butų susipažinę 
su siūlomais planais, kad galėtų dalyvauti jų apkalbė
jime ir jų išvystyme, kad juos, jeigu reikės, butų ga
lima pristatyti sekamam SLA Seimui Pit.tsburghe.

Klausimai su kuriais prisieis šiam suvažiavimui 
susipažinti, apkalbėti ir savo nutarimu ratifikuoti ar 
atmesti yra sekami:

1. SLA Pildomosios Tarybos nutarimu Vajaus 
Komisijos išvystytas planas Akcidentalės mirties ap- 
draudai Susivienijimo nariams už 2 doleriu už kiek
vieną $1000 apdraudos buvo įvestas. Butų gerai, kad 
šiame suvažiavime ši dalis apdraudos butų aiškiai vi
sų suprasta.

2. Vajaus Komisija pilnai apsvarsčius šių dienų 
sunkumus naujų narių gavimo, nes vedant dabartinį 
vajų, kuriam esame išleidę daugiau darbo, pinigų ir 
literatūros, negu keliems vajams į krūvą sudėjus 
praeityje, paaiškėjo, kad naujų narių prirašymo rei
kalas visą laiką sunkėja, o ne lengvėja. Todėl Va
jaus Komisija apsvarsčiusi šį reikalą, nutarė, kad pa
lengvinti naujų narių gavimo reikalą, duoti akciden
talės mirties apdraudą ir draugybos nariams. Šį 
planą jau pradėjome vykdyti nuo Erie, Pa. kuopos, 
kur, kaip matysite iš Vajaus Komisijos raporto, tuo 
reikalu lankėsi komisija ir pasekmės buvo geros.

3. Kadangi vaikų skyriaus apdraudoje juridinė 
padėtis pasikeitė ir paaiškėjo, todėl šiame suvažiavi- j 
me teks apsvarstyti ar nevertėtų Sočiai narių vai- I 
kams duoti Generalę apdraudą, nežiūrint jų tauty
bės.

4. Ligoje Pašalpos skyriuj, nors turi rezervus, 
bet tie rezervai neturi panašios juridinės prasmės kaip 
pagrindinės apdraudos rezervai. Šie rezervai yra 
šiek tiek panašus į akcidentalės mirties rezervus. To
dėl reikėtų apsvarstyti ar nebūtų naudinga duoti Li
goje Pašalpą ir draugybos nariams.

5. Esu išstudijavęs ir įsitikinęs, kad neseniai iš- 
vistytas taip vadinamas Family Insurance planas, 
į kurį per porą praėjusių metų, beveik žaibo greitumu 
prirašė daugiau9 milijonų narių komercinės apdrau
dos kompanijos, yra geras. Ar nereikėtų šį apdrau
dos planą ir mums priimti ir tokiu budu plačiau ati
daryti duris naujų narių prirašymui. Pagal šį planą, 
jeigu tėvas yra apsidraudęs bile kokiame apdraudos 
skyriuje, tai jo visa šeima: žmona, vaikai, gimę ir ne
gimę vaikai, yra apdraudiami vienai penktąjai (1/5) 
daliai tėvo apdraudos. Tokia pridėtinė apdrauda yra 
nepaprastai pigi ir ji nėra rizikinga ir, jeigu šis suva
žiavimas manytų, kad lietuviai tokiu planu butų su
interesuoti, o per tėvo narystę į jį galėtume ir čia 
gimusius vaikus į narystę prirašyti, v turėtume jį ap
svarstyti. Šiam planui, aš turiu paviršutiniai priren- | 
gęs ir apskaičiavęs reikalingas lenteles.

6. Jau pradeda visai eilei 20 metų Taupomosios 
Apdraudos ir 20 metų išmokamos Apdraudos terminai 
baigtis šiais metais. Kuomet tokie terminai baigiasi, 
tai narys paprastai nustoja mokėjęs duokles ir iš SLA 
išsibraukia. Sulaikymui šitokių išsibraukimų išdirbau 
planą ir Vajaus Komisija tą planą užgyrė. Pagal tą 
planą visi nariai, kurių apdraudų terminas užsi
baigė, gali ir toliau tas pačias duokles mokėti, bet 
už tas duokles narys gauna 3% palūkanų ir jis tas 
duokles gali atsiimti bile kada, lygiai taip, kaip in-

pakeičia savo viso 
arba Endovvment apdraudą į 
Tokie nariai irgi gali ir toliau 
tas pačias arba didesnes, ir už 
3% metinių palūkanų su teise

nutarimą, 
SLĄ kuo- 
ir Poilsio
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New Yorko Lietuviai Paminėjo
Gen. Konsulo Budrio Sukaktį

(Atkelta iš 1 pusi.)
no, Seinų ir Punsko iš karš
to karo būklės buvo perėjęs 
į šaltojo karo būklę ir kvar
šino didžiųjų valstybių poli
tikų ir tarptautinių institu
cijų vadovų galvas. Niūrioje 
tų laikų Lietuvos padangėje 
viltinga prošvaistė sužibo va
karuose, kai Versalės sutar
tis atskyrė nuo Vokietijos į 
šiaurę nuo Nemuno plytinčią 
Mažosios ar Prūsų Lietuvos 
dalį su Klaipėdos uostu, ir 
kai Paryžiaus Taikos Konfe
rencija savo atsakyme Vokie
tijos vyriausybei tą atskyri
mą grindo tuo, kad tos sri
ties gyventojų dauguma vi
suomet yra buvę lietuviai ir 
kad Klaipėdos uostas yra vie
nintelis
jurą. Tų žemių 
Lietuvai 
bus '■ nustatytas Lietuvos sta
tutas. Taigi tuomet rodėsi 
trukus virs realybe tai, 
mes, anuomet jaunesnieji, 
1918 m. pradžioje, ir tai
nuo Lietuvos, kėlėme kaipo 
atstatomos Lietuvos vieną 
būtinų postulatų. Turiu gal
voje Lietuvos Valstybės Ta
rybos atstovo Česlovo Lands
bergio lankymąsi 
Jam pagerbti 
bos restorane 
mes, Maskvos 
dentų atstovai,

Lietuvos išėjimas į 
atidavimas 

buvo atidėtas iki

ne
ką 

jau 
toli

Maskvoje. 
suruoštų Pra- 
vaišių proga 

lietuvių stu- 
kėlėme tau-

rę “už Nemuną iki jūrių“. 
Ir štai toji, tiek vilčių suža
dinusi prošvaistė, tarptauti
nių intrigų poveikyje, 1922 
m. pabaigoje pradėjo blėsti 
ir grėsė visiems laikams už
gęsti Lietuvai. Momentas bu
vo kritiškas, nes kaip tik 
1922 m. gruodžio 20 d. didžio
sios Alijantų valstybės buvo 
pripažinusios Lietuvos valsty
bę de jure, nustatydamos tuo 
budu Lietuvos tarptautinį 
statusą — sąlygą ir prielaidą 
Klaipėdos klausimui išspręs
ti. Lietuva gyveno pavojuje 
antrukart savo istorijos bū
vyje po laimėto karo pralai
mėti taiką ir tai toje pačioje 
geografinėje vietoje. Pirmą 
kartą, kaip žinote, laimėjęs 
Žaiginio mūšį, pralaimėjo tai
ką Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Vytautas, Melno tai
kos sutartimi priverstas pa
likti kryžiuočius Mažąją Lie
tuvą su Klaipėda. Buvo gau
tos žinios, kad lenkai susita
rė su Klaipėdos krašto pra
moninkais ir pirkliais vokie
čiais paversti Klaipėdos kra
štą feistatu ir kad lenkų ir 
vokiečių užmačias remia tuo
met visagalinti Prancūzi
ja. Ambasadorių Konferenci
jos sprendimas galėjo bile 
dieną įvykti. Taigi, perricu- 
lum in mora — pavojus nu- 
delsime. Reikėjo skubiai ryž
tis ir veikti. Ir štai, tuo opiu

i
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dėlius atsiima iš banko. Jeigu jis indėlių neatsiima, 
gauna 3% ir tie jo mokesčiai priskaitomi prie jo ap
draudos sumos. Pavyzdžiui vietoje išmokėti $1000, 
pribrendus nario terminui, tos apdraudos jam bus iš
mokėta virš $1000, t. y. tokia suma, kokią jis bus su
mokėjęs nuo apdraudos termino su 3% palūkanų. To
kia pat privilegija yra taikoma ir tiems nariams, ku
rie dėl vienų ar kitų priežasčių 
gyvenimo apdraudą 
Paid Up apdraudą. 
mokėti savo duokles, 
tokias duokles gauti
ištraukti tokias pridėtines duokles panašiai kaip iš 
banko indėliai yra ištraukiami. Nariui mirus, jeigu 
taip sumokėtos duoklės nėra ištrauktos, jos prideda
mos prie Paid Up apdraudos sumos su 3%.

7. Kai kurių kuopų nariai pradėjo reikalauti taip 
vadinamą Cash Surrender value už savo apdraudą 
ir tokiu budu išsibraukė iš Susivienijimo. Nors šito
kie reikalavimai nėra universalus ir jie yra pastebi
mi tik tam tikrose kuopose, tačiau šitokių Cash Sur
render reikalavimų dabar yra gana daug. Pridėjus 
tokius Cash Surrender narių išsibraukimus prie natū
ralių narių mirčių, skaičius narių Susivienijime ma
žėja, nes naujai prisirašančiųjų narių skaičius nėra 
toks didelis kaip mirimai ir išsibraukimai. Pataisy
mui šios padėties siulau, kad Pildomoji Taryba šiame 
suvažiavime pilnai apsvarstytų ar nevertėtų mums 
įvesti taip vadinamą “Extended”. Insurance, kaip tą 
daro visos komercinės insurance bendrovės. Esu tik
ras, kad tai priėmus ne maža dalis Cash Surrender 
atsiėmimų butų sulaikyta.

8. Noriu siūlyti apsvarstyti ir įvesti taip vadina- 
panašiai kaip

yra daroma komercinėese apdraudos kompanijo- 
Tokiu budu turėsime platesnį pasirinkimą nau- 

įstojjančių narių į Susivienijimą.
9. Siūlyčiau morgičių davimo klausimą apsvar

styti iš naujo, nes duoti morgičiai 4% ir tokiom res- 
trikcijom, tokiais patvarkymais, kaip iki šiol, SLA 
nėra naudinga.

10.. Butų gerai, kad šis suvažiavimas apsvarsty
tų galimybes priimti taip vadinamo Graded Term 
Insurance 10, 15 ir 20 metų periodo.

11. Be to, teks P. T. suvažiavimui interpretuoti 
10,000 apdraudos maksimum aprubežiavimą tąja 
prasme, kad į tą skaičių nebūtų priskaitoma 
talės mirties apdrauda ir Term apdrauda.
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14. Buvo paruoštos ir atspausdintos naujos spe- 
cialės Akcidentalei apdraudai aplikacijos, polisai ir 
Rider dėl draugybos narių, kurie įsigys tik Akciden- 
talę apdraudą.

15. Pildydamas Pildomosios Tarybos 
atspausdinome ir išsiuntinėjome visoms 
poms atsiklausimo lapus dėl SLA Senelių 
namo reikalo.

Iki šiol gavome 118 kuopų atsakymus. Iš jų 
105 kuopos pasisakė PRIEŠ tokio namo įsigijimą, 8 
kuopos pasisakė už. 58 SLA kuopos pavedė tą 
kalą kuopų nariams nubalsuoti. Balsavo viso 
nariai. Kad reikia įsigyti tokius namus balsavo 
nariai, prieš tokių namų įsigijimą pasisakė 836
riai, 6 susilaikant. Į klausimą: kiek narių norėtų 
gyventi tokiame name pasisakė tik 6 nariai, visi yra 
tos pačios kuopos nariai, bet ir tai sąlyginiai: apsis
pręs, kai bus toks namas įsigytas.

Atsakydamos kuopos į atsiklausimo lapus padarė 
daug labai charakteringų pastabų, būtent: Toks na
mas butų be naudos. Su šiuo reikalu pasivėlinome. 
Musų kuopos nariai stebisi dėl tokio beprasmio sei
mo nutarimo. Meskite visą reikalą į gurbą. Prieg
laudų namuose veikia inkvizicija, kas gali norėti juo
se gyventi. Beveik dauguma kuopų pridėjo pasta
bas, kad visi nariai yra tokiam sumanymui priešingi 
ir kad niekas nenori juose gyventi. Keletas kuopų 
pridėjo pastabas, kad prie išlaikymo tokio namo ne
prisidės nė centu.

Taigi, subalansavus iki šiol gautus duomenis ir pa
tyrus/kuopų ir narių valią, matome, kad visos kuo
pos ir nariai, beveik vieningai pasisakė prieš Senelių 
ir Poilsio namo steigimą. Šie duomenys teks patiek
ti apsvarstyti sekančiam SLA Seimui. Kuomet sei
mas išgirs tokios negirdėtos daugumos kuopų ir na
rių valią, nesinori tikėti, kad klausimą imtų svarsty
ti iš naujo.

16. Per šį laiką bandėme verbuoti naujus orga
nizatorius. Parinkome kelis veiklius, energingus vei
kėjus, iš buvusių garsių ir žymių žmonių, žinodami, 
kad jie turi plačias pažintis. Paruošėme juos SLA 
Centre, aprūpinome visokeriopa literatūra ir palin
kėję geriausios sėkmės, taip paruoštus, išleidome 
naujo darbo dirfbti. Tačiau šie organizatoriai, nors 
ir turi geras sąlygas darbą atlikti, nors žmonės su 
aukštuoju mokslu, diplomuoti, ir turintieji didelį gy
venimo patyrimą, savo naujo organizatoriaus darbo 
negalėjo net pradėti dirbti, nes susidūrė su daugel 
sunkumų, ir labai nepalankiais atsiliepimais bendrai 
apie apdraudas.

17. SLA prezidentas P. Dargis ir aš gegužės 2 
dieną turėjome SLA Centro patalpose 'bendrą posė
dį su SLA Jaunuolių Komisija. Jiems davėme išsa
mius atsakymus Pildomosios Tarybos vardu į jų pa
tiektus įnešimus bendrame Pildomosios Tarybos ir 
Jaunuolių Komisijos posėdyje, kuris įvyko vasario

dieną ir kur po posėdžio Pildomoji Taryba specia- 
nutarimu įgaliojo mus tuos atsakymus jiems duo-

turi
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Pagerbsime Profesorių 
Juozą Žilevičių

Musų didelė ir nuoširdi pa
garba savo 70-jį gimtadienį 
švenčiančiam Jonui Budriui. 
Mjes linkime jam dar daugel 
sveikų ir darbingų metų.

raportavęs Pildomąjai 
į Centro raštinę. Dėl

Šis posėdis praėjo draugiškoje nuotaikoje, buvo 
pilnai išsiaiškinta jaunuolių Komisijos ateities veik
los reikalais ir buvo .pastebėtas J. K. narių noras pla
čiai ir sėkmingai veikti SLA organizacijos labui.

(Bus daugiau)

I

Kas buvo atlikta nuo 
suvažiavimo iki

12. Bent keletą kartų esu 
Tarybai apie vagių įsilaužimus
priežasties pakartotinų rašomų mašinėlių išvogimo 
ir likusių mašinėlių senumo, nes kai kurios yra var
tojamos jau virš 40 metų, prisiėjo nupirkti naujų ra
šomų mašinėlių. Vieną ofiso rašomą mašinėlę nupir
kome prezidentui P. Dargiui, tris ofiso mašinas ir 
“portable” nupirkome redakcijai ir raštinei.

13. Buvo paruoštos, apskaičiuotos ir atspausdin
tos lentelės ir paaiškinimai dėl iPaip Up N2 ir V2 
apdraudų, kad narys mokėdamas savo duokles toliau 
galėtų turėti bankinį indėlį su 3% palūkanų.

momentu į Klaipėdos klausi
mo sprendimą įsijungia Jo
nas Budrys.

1921 m., po visos virtinės 
karionių, bet apsišarvavęs di
dele patvirtimi ir iš prigim
ties didelio ryžto ir kietos va
lios, Jonas Budrys sugrįžta į 
Lietuvą. Čia jam pavedamas 
svarbus kovos su Lietuvai 
nedraugingų valstybių agen
tų pinklėmis baras. 1920 me
tų pabaigoje Budrys prancū
zų kariuomenės okupuotams 
Klaipėdos karšte, nuodugniai 
susipažįsta su to krašto gy
ventojų daugumos nuotaiko
mis. Jis ten randa, kad kraš
to gyventojų absoliuti daugu
ma jaučia ir supranta grę
siantį pavojų, yra pasiryžusi 
lemiamam žygiui, yra numa
čiusi sudaryti Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetą ir 
tik laukia visos tautos prita
rimo ir paramos, o už vis la
biau — vado, kuris vestų 
juos į žygį prieš okupantą ir 
jo atstovų Klaipėdoje ruošia
mas ar remiamas pinkles pa
stoti Lietuvai kelią į savąją 
jurą ir į Nemuno žiotis. Šios 
dienos solenizantas Jonas 
Budrys buvo pašauktas to 
žygio vadu. Susiorientavęs 
padėtyje, jis priėjo išvadą, 
kad tik kardas gali perkirsti 
svetimų interesų ir intrigų 
suraizgintą Gordijaus mazgą 
— Klaipėdos kraštu vadina
mą. Tą žygį Jonas Budrys, 
kitų talkinamas, sėkmingai 
atliko. Lietuva plačiu ruoštu 
grįžo prie savos Baltijos, 
Klaipėda virto Lietuvos langu

į Vakarus. Su Klaipėda ir vi
sa Lietuva apčiuopiamiau pa
sviro į Vakarus. Aš turiu pa
grindo teigti, kad jeigu ne 
Budrys, jo drąsa, sumanumas 
ir ryžtas, tas Lietuvai gyvy
binės svarbos žygis kažin ar 
iš viso butų įvykęs, ir istori
ja greičiausiai butų pasukus 
į Lietuvai priešingą kryptį. 
Todėl tas Jono Budrio žygis 
paliks aukso raidėmis atžy
mėtas Vasario šešioliktos 
Dienos Aktu atkurtos nepri
klausomos Lietuvos istorijos 
lapuose ir bylos kartų kar
toms, kaip tauraus patriotiz
mo, didelės drąsos ir didelės 
politinės įžvalgos pavyzdys ir 
aktas.

Vėliau mes matome Joną 
Budrį atsakingose Vyriausy
bės Įgaliotinio, o po Klaipė- 
pėdos Konvencijos pasirašy
mo ir ratifikavimo - 
jo Klaipėdos Krašto
natoriaus pareigose. Jam 
Klaipėdoje, kaip ir man tais 
laikais Berlyne, buvo skirtas 
sunkus uždavinys palaikyti 
ir plėsti draugingus santy
kius su musų didžiuoju Va
karų kaimynu ir drauge sau
goti musų gyvybinius tautos 
ir valstybės interesus.

Po trumpos pertraukos Jo
nas Budrys ir vėl 1927 metų 
sausio mėn. įsijungia į val
stybės aparatą. Šiame Bud
rio veiklos laikotarpyje ypač 
atžymėtinas Sovietų šnipo 
gen. Konatanto Kleščinskio 
demaskavimas ir viso Sovie-’ 
tų agentų tinklo Lietuvoje 
sunaikinimas.

1928 m. sausio 23 d. Jonas 
Budrys buvo paskirtas Lietu
vos konsulu, vėliau Generali
niu Konsulu, Karliaučiuje, 
Lietuvai politiškai ir ūkiškai 
svarbiame punkte.

Nuo 1936 m. lapkričio 11 
d. musų šios dienos sukaktu
vininkas yra Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke. 
Buvo tikėtasi ir manyta, kad 
po išgyventų audrų šis pos
tovis bus jam ramus uostas. 
Tačiau pareigingumas, kuris 
yra vienas pagrindinių musų 
solenizanto budo bruožų, ir 
pasauliniai įvykiai kitaip 
lėmė.

i mitas rastų ir musų šios die
nos sukaktuvininką sveiką, 
pajėgų ir pasiryžusį, kaip vi
suomet, stoti į pirmąsias ko
votojų dėl Lietuvos laisvės ir 
dėl jos žemių gretas. Tikė
kim, kad Jono Budrio pavy- 
dys ugdys kovingumo dvasią 
šaunesniojoje mu^ų tautos 
kartoje ir kad jo darbai ir 
žygiai bus jai ir įkvėpimas ir 
kelrodis.

Atvykęs į New Yorką, 
neralinis Konsulas Jonas 
drys stengiasi išplėsti 
krašto prekybinius santykius 
su Lietuva, skatina čionykš
čių lietuvių ekskursijas į tė
vų kraštą, 
į šio krašto lietuvių gyveni- | raM; 
mą, rūpinasi tinkamu Lietu
vos atstovavimu ir pasirody
mu 1939 m. pasaulinėje pa
rodoje New Yorke. Už jo 
triūsą ryšium su čia suminė
ta paroda New Yorko mies- i 
tas suteikė jam garbės pilie
čio požymį ir apdovanojo me
daliu. O 1940 metais Lietuvą | laisvę. Tačiau Lietuvos išlai- 
ištikęs didysis negandas pas- > 
tatė Lietuvos Generalinį Kon
sulą Joną Budrį ir jo vado
vaujamą įstaigą prieš naujus 
uždavinius ir naujus bandy
mus. Šioje pasaulio metropo
lijoje Gen. Konsulas Jonas 
Budrys ir jo gabieji bendra- | 
darbiai simbolizuoja ir atsto-

vauja nepriklausomą Lietu
vos valstybę. Ir visi kiti Gen. 
Konsulato darbai — pasai, 
dokumentai, palikimų bylos, 
lietuvių kartoteka
šiandien mums didesnės reik
šmės nei kad nepriklausomy
bės laikais ir yra vienas mu
sų tautos kovos dėl laisvės 
atramų. Prisiminkime tik, 
su kokia energija ir atsidavi
mu Jonas Budrys ir jo ben
dradarbiai organizavo lietu
vių visuomenės reagavimą, 
kai buvo atėjusi žinia apie 
Vatikano kėslą panaikinai ar 
susiaurinti Lietuvos 
tinybę prie šv. Sosto.

------o—....

Mielosios Ponios ir 
Pasaulio ir Lietuvos
nepasibaigė su Sovietų Sąjun
gos smurtu prieš Lietuvą, su 
prievartiniu Lietuvos įjungi- 

veikliai įsijungia | £imu i euraziškąjį konglome-
. — Sovietų Sąjungą. So

vietų sputnikai ir lunikai ir 
visa klastingoji Kremliaus 
propaganda yra bejėgiai su
laikyti istorijos bėgį ir su
trikdyti jos logiką. Nepa
lūžo ir nepaluš ir lietuvių 
tautos valia atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę ir

svinimas ir išlaisvintos Lie- 
tuvos teritorinių problemų 
sprendimas vėl pareikalaus iš 
musų tautos sūnų ir dukrų 
sugebėjimo, ryžto ir aukų. 
Ir vėl bus reikalingi budriai. 
Palinkėkime sau ir visai mu
sų tautai, kad iš naujo su- 
gaudęs Lietuvos laisvės tri-

Ilgus metus musų mieste 
gyvenęs ir veikęs prof. Juo
zas Žilevičius, per ilgus metus 
vargonininkavęs vietinėje lie
tuvių parapijoje, ruošiasi pa
sitraukti iš tų pareigą, ap
leisti Elizabethą ir apsigy
venti toliau nuo musų miesto 
pas dukterį ir žentą

Vietiniai lietuviai 
rios organizacijos, kuriose 
prof. Juozui Žilevičiui per il
gus metus teko dirbti, norė
damos pabergti savo mylimą 
Profesorių ir nors dalinai at
silyginti už jo atliktus darbus 
ir brolišką draugiškumą, ko
vo 19 dieną jo pagerbimui ir 
atsisveikinimui ruošia išleis
tuvių banketą. Vietinis.
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Amerikos Lietuviu Veikla
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Ruoškitės ir Dalyvaukite

atga- 
minė- 
vasa- 
4 va- 
gerai

loji lietuvaitė solistė, pirmą 
kartą pasirodžiusi šiame kra
šte, jei taip galima išsireikš
ti, vidutiniškai atliko savo pa
reigas. Ji yra jauna ir dailiai 
nuaugusi lietuvaitė, panaši 
amerikietėms scenos žvaigž
dėms, tai jeigu nenustos la
vinus savo balsą, greitoje 
ateityje bus ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių tarpe pirma
eilė solistė. Dalyvis.

Chicago, Illinois
I . - *• II.. II

Broliai ir Seses Lietuviai, Bu
kime Vieningi Lietuvos Išlai

svinimo Byloje

įsitikini- 
visų ne
vienodai 
trisvalve

Musų senosios tėvynės Lie
tuvos nepriklausomybes 
vimo 42 metų sukakties 
jimas New Yorke įvyks 
rio mėnesio 14 dieną, 
landą po pietų, visiems
žinomoj Webster Hali erdvioj 
svetainėj, kurioj pastaruoju 
laiku ruošiami didesni lietu
vių parengimai.

Todėl vasario 14 dieną visų 
vietinų ir apylinkėse gyvenan
čių lietuvių ir lietuvaičių bū
tina pareiga dalyvauti savo 
senosios Tėvynės Lietuvos 42 
metų sukakties minėjome. 
Tokia sukaktis yra vieną kar
tą metuose, todėl joje priva- 
jo dalyvauti visi, nežiūrint po
litinių nei raliginių 
mų, nes Lietuva yra 
tuvių tėvynė, visus 
priglaudžia po savo
vėliava. Tiesa, per pastaruo
sius kelis metus ten plevėsuo
ja Lietuvos pavergėjų raudo
na vėliava, tačiau ji yra lai
kina.

Tad sekmadienį, va s a r i o 
mėn. 14 dieną lai visi keliai ir 
visus veda į Webster Hali 
patalpas, Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 42 metų 
sukakties minėjimą.

Lietuvos išlaisvinimo dar
bams reikalingi pinigai, tad 
minėjimo metu nepagailėkite 
tiems darbams paaukoti dole- 
rį-kitą, kad Amerikos Lietu
vių Taryba, kuri jau keli me
tai dirba laisvinimo darbus, 
galėtų pradėtąjį darbą 
toliau.

Iki pasimatymo musų 
tai svarbios sukakties 42 
tų sukakties minėjime.

Aš Busiu.

Kova už Lietuvos išlaisvi
nimą tebeina. Ji eina planin
gai ir sėkmingai. Ją remia vi
si nuoširdus lietuviai ir jų or
ganizacijos. Remia ir Ameri
kos svarbieji valdžios parei
gūnai. Senate ir kongrese kas 
metai yra minima Lietuvos 
nepriklausomybės diena — 
Šešioliktoji Vasario. Senato
riai ir kongresmanai savo 
kalbose aukštai vertina ne
priklausomos Lietuvos pažan
gą ir reiškia viltį, 
va vėl bus laisva 
klausoma.

kad Lietu- 
ir nepri-

gubernato-

tęsti

tau-
me-

Valentinos Kojelienės 
Koncertas Town Hali

Sausio 24 dieną Town Hali 
patalpose įvykęs koncertas 
chicagietės dainininkė Valen
tinos Kojelienės sutraukė virš 
dviejų šimtų rinktinės publi
kos, lietuvių ir kitataučių. Tai 
buvo Kojelienės pirmas vie
šas debiutas Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Solistė iš
pildė keletos kitataučių ir 
dviejų lietuvių kompozitorių 
kurinius, būtent: Glug, Han- 
del, Wblf, Sraus, Debussy, 
Chausson, Verdi, Davico, Ba
naičio, Kačakausko, Giannini 
ir Hageman.

Koncertui praėjus rytojaus 
dieną keli didieji anglių die- 
raščiai davė nemažai vietos 
koncerto aprašymui. Jų meno 
skyrių rašėjai pripažino, kad 
musų lietuvaitė solistė turi 
gražų ir jau pusėtai pralavin- 
tą balsą, tačiau ji nepripra
tus prie gausesnio būrio klau-, 
sytojų, per daug šaltai užsi
laiko scenoje ir neparodo jo
kio gyvumo, kokis solistei bū
tinai reikalingas. Kitų laik
raščių meno kritikai padarė 
kitokių pastabų, tačiau jie 
pripažino, abelnai paėmus, 
kad solistė savo užduotį atli
ko vidutiniškai. Žiūrovai ją 
sutiko šiltai ir po kiekvienos 
dainos gausiai plojo.

Aš manau, kad musų mie-
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vičiutė iš Pembroke, Mass.
Talentų rinkėjai šiemet ap

siėmė būti: p. Margaret Mi- 
ohelsonienė, buvusi “Kelei
vio” Moterų skyriaus vedėja, 
p. Aleksandra Gustaitienė, 
Dramos Sambūrio režisorė, 
rašytojas Stasys Santvaras, 
Kazys Mockus, Lituanistinės 
mokyklos vedėjas ir visuome
nininkas Justinas Vaičaitis.

Į šį linksmą, įdomų vaka
rą suaugusiems įžanga tiktai 
$1.00, vaikams 50c. Ateikit 
su šeima, nes bus įdomumų 
visiem.

Maloniai kviečia visus atsi
lankyti, kartu su mumis švę
sti seniausių radio programų 
Naujojoj Anglijoj 26 metų 
sukaktuves, linksmai laiką 
praleisti. Savo dalyvavimu 
paremsite finansiškai progra
mą, kad galėtų lietuviškas žo
dis ir daina būti koilgiausiai 
girdima oro bangomis.
Steponas ir Valentina Minkai,

Programos Vedėjai

Brockton, Mass.

Vasario 16 Minėjimas

Kelių valstybių 
riai ir didžiųjų miestų galvos 
kas metai išleidžia proklama
cijas, kviečiančias visus gy
ventojus atžymėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną — šešioliktąją Vasario.

Reiškia, mes turime drau
gų, mes turime musų kovos 
rėmėjų.

Budėkime kiekvienas! 
pailskime, nenustokime 
ties! Bukime kiekvienas 
kovos eilėse. Remkime
darbais ir aukomis. Bukime 
vieningi nors viename reika
le — kovoj už brangios Lie
tuvos išlaisvinimą.

Vasario mėnesyje prisidė
kime1 visi tiek kiek išgalės 
leidžia finansinei paremkite 
per SLA kuopas ir minėjimus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbus.

Euphrosine Mikužiute, 
SLA iždo globėjas.

Ne
vil
tos 
ją

South Boston, Mass.

RADIO ŽINIOS

Seniausia lietuviška radio 
programa Naujojoj Anglijoj 
rengia savo 26 metų sukak
tuvių metinį Talentų Popietį 
ir “Miss Lithuania of N. E.’’ 
Gražuolės Balių, sekmadienį, 
šių metų vasario men. 7 die
ną, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje. Prasidės 
4:30 valandą po pietų ii’ tęsis 
iki 11-tai valandai vakaro.

Programa sudaryta iš įdo
mių talentų, svečiai dalyviai, 
dainininkas Benediktas Povi- 
Javičius ir kiti, įdomus magi- 
kas, ištraukos iš praeitos va
saros šių programų sidabri
nio pikniko spalvuotos filmos.

Po programai, bus skanus 
lietuviški užkandžiai, draugiš
ki gėrimai ir šokių kontestai 
prie smagios Smito orkestros. 
Šokius praves “Miss Silver 
Anniversary Lithuainia of 
of N. E.” panelė Rita Micke-

• v

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 42 
metų sukakties minėjimą 
Brockote rengia š. m. vasario 
14 dieną, 2 valandą po pietų, 
šv. Kazimiero parapijos, pre
lato Urbanavičiaus vardo, au
ditorijoje.

Minėjime dalyvaus irBrock- 
tono distrikto kongresmanas 
p. Burke ir kiti valdžios at
stovai.

I
ROCKFORD, H1L.

Į Jei galvojate parduoti ar H 
pirkti namą bei kitokią nuo- U 
savybę, sąžiningam ir drau- H 
giškam patarnavimui akam- H 
binkite: ų

WO 5-5890
Taip pat patarus"^me pinigų T 
ir siuntinių persiuntimui į y 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate I

NOTARY PUBLIC j
114 N. Rockton Avė. į

Tel. STagg 2-5043

Matthev P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AK BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

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

PACKAGE EXPRESS and travel agency, inc.
Llcensed by USSR

RROOKLYN, N. y., 1580 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEVVARK, N. J^ 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681
rNnnarvn, n BOwling Green 9-6992
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra tarautuvSe. • *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki vai. vakaro kasdien, fiečtadie- 
nials tr sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

SFAlMt 8-1747
Norėdami

MUSŲ SKYRIAI: 
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif.
DUnkirk 5-6550

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

daugiau informacij / reikalaukite

f

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

UHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

D ETROIT 12, Mich.
TOunsend 8*0096

Jūsų katalogą.

Vasario 5, 1960T fi V Y N fi
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Artinasi didžiausias metinis parengimas New Yorke

“VIENYBES” KONCERTAS
i

$9,045.00
$15,196.00

I
1
II

Mirtingumas Lietuvoje esąs 
mažesnis negu Jungtinėse A. 
V-se, pareiškė sveikatos mi
nisteris Dirsė medicinos dar- 
buotojų suvažiavime.

Viso ____ ---------------- .------------------------
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Po programos—šokiai, kuriems gros
i JOE THOMAS IR JO ORKESTRAS

■

Svečių šiame “Vienybes” koncerte bus iš visur—nuo
New Yorko iki Los Angeles . . .

I

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Visos lietuviškosios organi
zacijos tą dieną kviečiamos 
su vėliavomis dalyvauti pa
maldose 10 valandą ryto, šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje ir minėjime.

Prašome lietuviškąsias vie
tines organizacijas ir draugi
jas tą dieną, t. y. vasario 14 
dieną, nedaryti savo parengi
mų ir kviečiame visus skait
lingai dalyvauti savo senosios 
Tėvynės Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo šventės 
minėjime.

Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau 
per lietuvių radijo programas 
ir spaudoje.

Lietuvių Taryba. 
—<Oh—

KITOS ŽINIOS

Brocktono “Sandaros” 24 
kuopa savo metiniame susi
rinkame š. m. sausio mėn. 14 
dieną, Altui, Lietuvos laisvi
nimo reikalams paskyrė 100 
dolerių. Altas—Brocktono lie-

tuvių Taryba už auką sanda- 
riečiains nuoširdžiai dėkoja. 
Tamstų auka, kartu su kito
mis aukomis, po Vasario 16 
dienos minėjimo, bus persiųs
ta į Alto centrą.

“Sandaros ” 24 kuopa, klu
bo patalpose, š. m. vasario 
mėn. 21 dieną, 2 valandą po 
pietų kuopos nariams rengia 
pietus. Gali dalyvauti ir sve
čiai. Bilietus svečiai gali įsi
gyti prie įėjimo. Gautos au
kos bus paskirtos Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Alto — Brocktono Lietuvių 
Tarybos globojamoje bakūžė* 
je šiuo metu atliekami kai ku
rie1 įrengimai iš vidaus pusės. 
Darbą nemokamai atlieka ta
rybos narys p. P. Duoba. Ta
ryba jam nuoširdžiai dėkoja.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Sausio 30 Dieną, 1960 Metų.

Išmokėtos pomirtinės
ALDONA C. DAiUiKŠIUTE, 7 kp, Pittston, Pa, gimus 

gegužės 3, 1916 m, Pittston, Pa. Prie SLA prisira
šė liepos 14, 1940 m, mirė gruodžio 30, 1959 m. 
Velionės tėvui, Antanui Daukšiui, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $500

ONA MACELIENE, 11 kp, Waterbury, Conn, gimus 
liepos 26,1888 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 3, 1926 m, mirė gruodžio 30, 1959 m. Velio
nės anukui, Raymond J. Mbore, Jr, pomirtinės 
išmokėta _________________________________ $1,000.00

MORTA BUTNORIENE, 11 kp, Waterbury, Conn, gi
mus rugsėjo 12, 1883 m, Vegeriai, Akmenės valse, 

Mažeikių apskr, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 7, 1928 m, mirė gruodžio 19, 1959 m. Velio
nės sunui, Anthony Butnor, pomirtinės išmokėta $300.00

ANTANAS RADUSIS, 14 kp, Cleveland, Ohio, gimęs 
birželio 13, 1885 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1926 m, mirė sausio 10, 1960 m. Velio
nio žmonai, Emilijai Radusis, pomirtinės išmokė
ta ___ _______ ___________________________  $1,000.00

ONA KIRLTENE, 42 kp, Grand Rapids, Mich, gimus 
rugpiučio 5, 1880 m, Viduklės mieste, Raseinių 
apskr, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 2, 
1923 m, mirė gruodžio 7, 1959 m. Velionio dukte
riai, Pauline Nystrom, pomirtinės išmokėta----- $300.00

JONAS PAUŽA, 66 kp, Ansonia, Conn, gimęs birželio 
24, 1877 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 
6, 1917 m, mirė gruodžio 21, 1959 m. Velionio 
žmonai, Onai Pauža, pomirtinės išmokėta-------- $428.00

MARE PIOAITLENE, 68 kp, VVilkes Barre, Pa, gimus 
rugsėjo 15, 1880 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 3, 1918 m, mirė sausio 11, 1960 m. Velionės 
seserėčiai, Anna Vain, pomirtinės išmokėta----- $300.00

APOLIONIJA PAPE1KIENE, 90 kp, Bridgeville, Pa, 
gimus gruodžio 28, 1882 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 8, 1922 m, mirė sausio 7, 1960 m. 
Velionės dukteriai, Onai Baselj pomirtinės išmokė
ta ...............................   $1,000.00

APOLIONIJA BALIUKONIENE, 115 kp, VVilkes 
Barre, Pa, gimus vakario 9, 1884 m, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 2, 1927 m, mirė sausio 
6, 1960 m. Velionės sunui, Andrew Baliukoniui, po- 
.mirtinės išmokėta___________________________ $600.00

Sekmadienį,

1960 m. Vasario 1 d., 4 vai. p. p.
WEBSTER HAI.K, NEW YORK, N. Y.

Programoje—operos, baleto ir dramos artistai:

DANUTE STANKAITYTĖ
ALGIRDAS BRAZIS 

SALOMĖJA VALIUKIENĖ 

VITALIS ŽUKAUSKAS 

SVETLANA VASILIAUSKAITĖ 

VYTAUTAS VALIUKAS

P
JUOZAS SALATKA, 147 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 

kovo 19, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 3, 1921 m., mirė sausio 15, 1960 m. Velionio 
žmonai, Marijonai Salatkienei, pomirtinės išmokė
ta ...............       $300.00

ANDRIUS ZITTEL, 156 kp., Benton, III., gimęs gruo
džio 28, 1886 m.,Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spa
lio 25, 1914 m., mirė gruodžio 28, 1959 m. Velionio
žmonai, Onai Zuttel, pomirtinės išmokėta-------- $150.00

DOMINIC W. WASUKONIS-WALSH, 200 kp., Detroit,
Mich., gimęs gruodžio 10, 1915 m., Scranton, Pa.
Prie SLA. prisirašė kovo 3, 1940 m., mirė gruodžio
16, 1959 m. Velionio motinai, Katrei VVasukonis, 
pomirtinės išmokėta ________________________ $750.00

MARE RAMANAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City,
Pa., gimus rugsėjo 29, 1891 m., Gilberton, Pa. Prie
SLA prisirašė rugsėjo 5, 1915 m., mirė sausio 9, 
1960 m. Velionės vyrui, Antanui Ramanauskui, po
mirtinės išmokėta _____ ____________________  $300.

LOUIS SENKUS, 214 kp, St. Louis, Mo., gimęs rugsė
jo 22, 1977 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birže
lio 1, 1936 m., mirė lapkričio 12, 1959 m. Velionio 
sunui, Leo Zenkui, pomirtinės išmokėta______ _ $267.00

JOSEPH KRAUCHiUNAS, 226 kp., Chicago, III., gimęs 
kovo 3, 1878 m., Paežerių valse., Vilkaviškio apskr. 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 1, 1926 m., 
mirė gruodžio 23, 1959 m. Velionio žmonai, Mary 
-Krauchunas, pomirtinės išmokėta__________ __ $600.00

MIKAS MARTINKĖNAS, 284 kp., Gary-Tolleston, Ind., 
gimęs liepos 5, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 2, 1941 m., mirė sausio 3X 1960 m. Ve
lionio pomirtinė išmokėta SLA 284 kuopai, Gayy,
Ind. _________________________________ ____  $150.00

JONAS ANTONAVIČIUS, 354 kp, Akron, Ohio, gimęs
kovo 1, 1901 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo
5, 1944 m, mirė sausio 7, 1960 m. Velionio žmonai,
Jennie Antanavičius, pomirtinės išmokėta_____ $500.00

KAZUNE RAYNOLDS, 367 kp, Port Chester, N. Y,
gimus lapkričio 6, 1884 m, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 10, 1931 m, mirė gruodžio 27, 1959 
m. Velionės vaikams: Frances Hoag ir John Zug-
liui, pomirtinės išmokėta ___________________ $600.00

Viso ____________________ -____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
W. WiABLES, 27 kp., Auburn, III. Sirgo 12 sav. _________________ $57.50
P. ČIŽAUSKAS, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 1 s. ir 3 d.___ 13.50
A. KAUSKAS, 60 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 3 s. ir 3 d. _____  21.00
D. MAŽEIKA, 87 kp., So. Omaha, Nebr. Sirgo 12 s. -------------------- 40.50
K. DZEIMJLIONIS, 173 kp., Lowell, Mass. Sirgo 3 s. ir 3 d.   22.50 
J. PETKUNAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 10 s. ir ,1 d. _____  62.75
M. MOSTEIKIENĖ, 275 kp., Spęingfield, UI. Sirgo 11 s. ir 6 d. __ 57.39 
I. SAJAUKA, 278 kp., St. Catherines, Canada. Sirgo 6 s. ir 1 d. __ 64.00 
A. RINKUNABfy 352 kp., Detroit, Mich. Sirgo 3 s. ir 3 d. _________ 38.63

$377.77 
$1,648.27

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 LIETUVĄ” tur* 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— 
5JJ0, Kanadoje — 6 doleriai. Oi laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Laaaile, Montreal, P. Q, C&nada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta 8. AUCUEISONO važiuojant pažiūrėti Ameriko* 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paeiti ko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperila; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių ksvą; 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 lflomybių! Su gražiais paveikslais. 
Ųžslsakiusieins knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 76 centaL

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 
Hnias UI lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikne'' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $LUX.
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
HA00 metams, $700 — pusei metų. Chicagoje - 
118.00 metama, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį U> 
kiu adresu:

NAUJIENOS
173* South Halsted Street Chicago 8, Ulinutf

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje Plečia Savo Globą
DRAUGYBOS NARIŲ PAGRINDU LIETUVIŲ KLUBAMS, DRAUGIJOMS IR ATSKIRIEMS ASMENIMS

OFICIALUS PRANEŠIMAS SLA 
KUOPOMS IR NARIAMS

Kovo 1 dieną, 1960 m., prasideda SLA Pildomosios Ta
rybos narių rinkimas. Susivienijimo nariai turi išrinkti: Prezi
dentą, Vice Prezidentą, Sekretorių, Iždininką, du Iždo Globėjus 
ir Daktarą Kvotėją.

BALSAVIMO LAIKAS—31 diena, pradedant nuo kovo 
1 d. ir baigiant kovo 31 d., 1969 metais, visos rinkimų blankos 
ir balotai turi būti atsiųsti Centran nevėliau balandžio 5 d., 
1960 m. Vėliau atsiųsti balsai nebus įskaitomi.

PASTABA: Balsavimai turi būti atlikti viename mėnesy, 
kovo mėnesio kuopos susirinkime.

BALSAVIMO BUDAS. Visi Pildomosios Tarybos nariai 
turi būti renkami visuotinu balsavimu. Kuopos susirinkime, 
kuriame įvyks balsavimai, kiekvienas narys, turįs teisę bal
suoti, gaus iš kuopos valdybos atspausdintą BALSAVIMO BA
LOTA* Balote narys parašo kryželį ties vardu to kandidato, 
kurį jis nori išrinkti į SLA Pildomąją Tarybą. Jei kuris na
rys nemokėtų perskaityti balotų, tai jis gali paprašyti pirmi
ninką ar sekretorių perskaityti kandidatų vardus ir išpildyti 
balotą sulyg nario pageidavimo. Balotą tačiau turi sudėti pats 
narys.

Pabaigus balsavimus, susirinkime pirmininko paskirta ko
misija surenka balotus, suskaito balsus ir praneša susirinkimui 
balsavimo pasekmes.

KUOPŲ SEKRETORIŲ PAREIGOS. Kuopų sekretoriai 
turi įrašyti į Balsavimų Raporto Blanką, No. 1: kuopos nume
rį, miestą, valstiją,, kiek narių susirinkime dalyvavo, kiek bal- 
•avo, kiek atsisakė balsuoti ir kiek kuris kandidatas gavo balsų. 
Pilnai išpildžius blanką, kuopos valdyba turi pasirašyti po ja ir 
kartu su visais BALSAVIMO BALOTAIS turi akyvaizdoje su
sirinkusių sudėti į konvertą, ant kurio yra išspausdintas žodis 
BALSAVIMAI, ir tą patį vakarą įmesti į pašto dėžutę. .

KUOPŲ VALDYBŲ PAREIGOS. Visiems nesusiprati
mams išvengti, kuopų valdybos prašomos griežtai laikytis Su
sivienijimo Konstitucijos: saugoti, kad balsavimai butų atlikti 
teisingai, kad balsuotų tiktai tie nariai, kurie yra gerame sto
vy, kurie yra išbuvę šešis mėnesius Susivienijimo nariais ir tik 
tie, kurie dalyvauja kuopos susirinkime.

PASARGA. Balsavimai turi būti atlikti čia nurodyta tva®^ 
ka. Balsavimai atlikti kitokiu budu bus laikomi neteisėtais ir 
balsai turės būti atmesti galutiname jų suskaičiavime.

SLA PILDOMOJI TARYBA:
P. P. DARGIS—Prezidentas, 
J. MACEINA—Vice-Prezidentas, 
M. J. VINIKAS—Sekretorius, 
NORA GUGIS—Iždininkė, 
E. MIKUŽIS—Iždo Globėja, 
S. BREDES, Jr.—Iždo Globėjas, 
DR. S. BIEŽIS—Daktaras-Kvotėjas.

REIKALAUKIME NEPRIKLAUSOMOS IR LAISVOS LIETUVOS

1918 1960
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas

Lietuvos Taryba savo posėdyje va
sario 16 dienų, 1918 metais vienu balsu 
nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir 
kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiš
kimu :

Lietuvos Taryba yra vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripa
žintąja tautų apsisprendimo teise ir lie
tuvių Vilniaus, konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18—23 dienomis, 1917 me
tais, skelbia atstatanti nepriklausomų 
demokratiniais pamatais sut v a r k y t ų 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir 
tų valstybę atskirianti nuo visų valsty
bių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tau
tomis.

Drauge Lietuvos Taryba -pareiškia, 
kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis privalo

galutinai nustatyti kiek galima greičiau
sušauktas steigiamasis seimas demokra
tiniu budu visų gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdama apie 
tai (valstybės pavadinimas) vyriausybei, 
prašo pripažinti nepriklausomų Lietu
vos valstybę.

Po paskelbimo aktu pasirašo:
Dr. J. Basadiavičius
S. Banaitis
M. Biržiška
K. Bizauskas
P. Dovydaitis
S. Kairys
P. Klimas
D. Malinauskas
V. Mironas
S. Narutavičius
Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.

A. Petrulis
K. Šaulys 
Dr. J. Šaulys
J. Šernas
A. Smetona
J. Smilgevičius 
J. Staugaitic
J. Stulginskis 
J. Vailokaitis
J. Vileišis

Vyresnio Amžiaus Asmenys Bus 
Patenkinti Pasidarydami Susi
vienijimo Draugybos Nariais

Susivienijimo veikėjų, organizatorių ir visų narių žiniai 
čia paduodame santrauką žinių apie Draugybos Narius (Sočia) 
Members).

Praplėstos Draugybos Nario teisės ir privilegijos:
Dažnai vyresni asmenys dėl savo amž aus negali gauti rc- 

guliarės apdraudos. Bet daugelis tokių asmenų pasiilgsta lie
tuviškos organizacijos ir turi troškimą dalyvauti lietuvių veik
loje. Tokie asmenys neatsižvelgiant j jų amžių ir be sveika
tos tikrinimo gali pasidaryti SLA draugybos nariai—Sočiai 
Members ir turėti didelę dvasinę ir praktišką naudą.

Be visuomeninės veiklos progų, kurias jam suteikia kuo- 
\ pa, kur jis gali būti renkamas valdybos nariu, gali atlikti kuo

pos valdybos pareigas, turėdamas moralinį pasitenkinimą, jog 
patarnauja savo broliams ir dirba lietuvišką patriotinį bei fra- 
ternalį darbą.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
? MINĖJIMO REIKALU

Atsišaukimas į SLA Narius ir Visus 
Geros Valios Lietuvius

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra išvakarėse 75 me
tų gyvavimo sukaktuvių minėjimo. Sulaukti bet kuriai lietu
vių organizacijai to amžiaus, ypatingai išeivijoje, yra tikrai žy
mėtinas įvykis.

SLA kūrėsi Aušros įsikūrimo periode. Vienas iš jo kūrėjų 
buvo žymus aušrininkas, buvęs Aušros redaktorius Dr. Jonas 
Šliupas, persiėmęs aušrininkų idėjomis ir jų dvasia, todėl ir 
visuose SLA darbuose per visus 75 metus Susivienijimas dirbo 
musų tautos gerbūviui.

Kada musų tėvų kraštą spaudė sunkioji rusų caro letena, 
kada musų broliams ir sesutėms skaitymas spausdinto lietu
viško Rodžio reiškė ištrėmimą Sibiran, Susivienijimas čia, Ame
rikoje, ėmėsi pats spausdinti lietuviškus raštus ir finansiniai 
remti užsienyje tuos, kurie laikraščius ar knygeles spausdino 
ir kurie lietuvišką raštą galėjo platinti tėvynėje.

Čia, Amerikoje, Susivienijimas skyrė tūkstančius dolerių 
lietuvių tautiniams bei kultūriniams reikalams. 1

Kuriantis nepriklausomai Lietuvai, Susivienijimas ir jo 
nariai visada buvo’ pirmieji savo aukomis bei darbais, SLA 
kuopos ir nariai laike savo gyvenimo yra sudėję musų tauti
niams, kultūriniams bei politiniams reikalams arti milijono do
lerių.

SLA nariai su visais patrijotiniais lietuviais džiaugėsi mu- 
„ sų tėvynės Lietuvos pasiektu progresu ir sykiu pergyveno di

delį širdies skausmą, kada musų tėvų kraštas nustojo laisvės

ir nepriklausomybės.
Susivienijimas, jo nariai ir visa patrijotinga lietuvių vi

suomenė, šiandien yra įsijungusi į didelį, bendrą ir vieningą 
darbą — išlaisvinimui musų brolių ir sesučių iš svetimųjų 
jungo. Tai kovai reikalinga ne tik daug pasišventimo, darbo 
ir pinigų.

Kiekvienais metais lietuviai savo kolonijose ruošia bendrus 
Lietuvos nepriklausomybės paminėjimo parengimus, kuriuose 
yra renkamos tautos reikalams aukos.

Žinome, kad musų organizacijos nariai visada buvo dos
nus savo tautos reikalams, tačiau šiais metais, rengdamies 
švęsti savo organizacijos Deimantinį Jubiliejų, turime ypatin
gai pasižymėti savo dosnumu kovoje už Lietuvos laisvę, to
dėl varde SLA, raginame visas Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopas ir narius prisidėti prie bendrų minėjimo parengi
mų; ten kur bendrų parengimų nedaroma, raginam visas kuo
pas, savo vasario mėnesio kuopų susirinkimuose, tokius pami
nėjimus patiems surengti.

Prašome kiekvieną kuopą, kiekvieną narį prisidėti su sa
vo auka prie didelės ir sunkios kovos už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Tegyvuoja Laisva, Demokratinė ir Nepriklausoma Lietu
va!

P. P. Dargis,
SLA Prezidentas,

Dr. M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

ALT VYKDOMOJO KOMITETO 
ATSIŠAUKIMAS

Brangus lietuviai!
Šiemetinė Lietuvos nepriklausomybės sukaktis, kurią ne

trukus minėsime, primena ir kitą, daug liūdnesnę, sukaktį: 
šiemet sueina 20 metų nuo Lietuvos pavergimo.

Okupantas tą sukaktį rengiasi atšvęsti dideliu iškilmin
gumu. \ Tuo tikslu ruošiami chorai, eisenos ir sportiniai pasi- 
radynfar. Dabartiniai Lietuvos valdovai stengiasi įtikinti pa
saulį, kad Lietuva jų junge yra “laiminga” ir “su džiaugsmu” 
mini savo nelaisvės dvidešimtmetį.

Ką mes, Amerikos lietuviai, privalome daryti šios visos 
bolševikinės klastos akivaizdoje? Kaip mes turime elgtis, 
kad apgaulingos bolševikų iškilmės neprisidėtų prie pasaulio, 
bent laikinai palikusio tris Pabaltijo valstybes Sovietų Sąjun
gos imperializmo naguose, sąžinės nuraminimo

Musų elgesys gali būti tik toks: dirbti, kad pasaulis ne
būtų suklaidintas bolševikiniais melais. Savo pastangomis su
rengti kiekvienoje lietuvių kolonijoje Vasario 16-sios minėji
mus, gausiu dalyvavimu tuose minėjimuose, prasmingomis re
zoliucijomis ir dosniomis aukomis Lietuvos laisvinimo darbui 
paremti, mes parodykime, kad tiesa ne bolševikų, bet musų 
pusėje; kad Lietuvos žmonės nesiliovė troškę laisvės ir kad 
mes šitą jų troškimą remiame visomis savo jėgomis.

(Nukelta į 3 pusi.)

Lietuvos Nepriklausomy
bės Atgavimo Sukakties 

MINĖJIMAI

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 42 metų sukakties 
minėjimai įvyks šiose vieto
se:

Brockton, Mass. — Sekma
dienį, vasario 14 dieną, 2 va
landą po pietų, šv. Kazimie
ro parapijos, prelato Urbana
vičiaus vardo auditorijoje.

So. Boston, Mass. — Sek
madienį, vasario 14 dieną, 2 
valandą po pietų, Thomas 
Park salėje.

Ansonia, Conn. — Sekma
dienį, vasario 28 dieną, 5 va
landą po pietų, lietuvių para
pijos salėje.

Chicago, 111. — Sekmadienį, 
vasario 14 dieną, Maria High 
School auditorijoje.

St. Petersburg, Florida — 
Pirmadienį, vasario 15 dieną, 
12 valandą, Laiškanešių salė
je, 314 — 15-th Avenue.

Cleveland, Ohio — Sekma
dienį, vasario 21 dieną,^Aa- 
landą po pietų, šv. 
gimnazijos salėje.'

įozapo

J
Rockford, Iii. — Sekmadie

nį, vasario 21 utefią, Lietuvių 
Klubo auditorijoje.

Scranton, Pa. — Sekmadie
nį, vasario 14 dieną, šv. Juo
zapo parapijos salėje, 2:30 
valandą po pietų.

Melrose Park, III. — šeš
tadienį, vasario 20 dieną, 6:30 
valandą vakare, Veteranų sa
lėje.

Linden, N. J. — Sekmadie
nį, vasario 14 dieną, 3 valan
dą po pietų, Litliuanian Li- 
berty salėje.

Kenosha, Wis. — Sekma
dienį, vasario 21 dieną, 3 va
landą po pietų, šv. Petro pa
rapijos salėje.

Draugybos narys gali gauti SLA:.

a) Akcidentalę apdraudą, mokėdamas į metus tik $2.00 
už $1,000.00 akcidentalės apdraudos.

b) Ligoje pašalpą, nes dabar yra valstijų, kurios leidžia 
mokėti ligoje pašalpą be amžiaus aprubežiav.'mo.

c) Draugybos narys jeigu atsitinka ypatinga nelaimė gali 
gauti pašalpą iš Našlių ir Našlaičių Fondo.

d) Draugybos narys turi teisę apdrausti savo vaikus, jo 
globoje esančius vaikus ir giminaičius Susivienijime. Šia tei
se jau daugelis draugybos narių pasinaudojo De mantinio V<f-

• jaus metu.
e) Draugybos narys į metus moka tik $2.04, o gauna ne

mokamai laikraštį Tėvynę, kurios prenumerata metams $4.00.

Draugybos narių planas Klubams ir Draugijoms.

Beveik kiekvienoje didesnėje lietuvių kolon'ju e mes ran
dame klubą ir kartais net keletą draugijų. Šios musų žmonių 
sukurtos organizacijos savo laiku atliko didelį darbą, sujung
damos vietos lietuvius ir skatindamos jų tarpe solidarumo 
jausmą. Betgi paskutiniu metu pasitaiko, kad tokie klubai ir 
draugijos dėl įvairių priežasčių susilpnina savo veiklą, o na
riai iš jų didesnės naudos nematydami pradeda atšalti, o nau
jų neprisirašo. Susivienijimas Nauju Planu ateina į pagalbą 
tokioms organizacijoms. Dabar klubas ar draugija SLA 
draugybos narių pagrindu turi progos savo nariams suteikti 
svarbias naudas. SLA Nauju Planu klubams ir draugijoms 
galima pasinaudoti tokiu budu:

a.) Klubas ar draugija pasilikdami p inai savarankiai toliau 
gyvuoti savo nariams duoda SLA draugybos narių pagrindu 
ligoje pašalpą, akcidentalę apdraudą, duoda teisę apdrausti 
savo vaikus ir globotinius Susivienijime, suteikia didžiosios 
lietuvių fraternalės organizacijos ribose didelius galimumus 
dirbti lietuvišką bendrą darbą. SLA už kiekvieną prirašytą 
narį organizacijai moka po 60 centų į metus.

b) ’ Klubas ar Draugija savo veiklą sustiprins ir savo na
riams didesnes naudas suteiks jeigu SLA padedant savo turi
mą turtą panaudos suteikimui savo nariams apmokėtą ap
draudą, kuri atskirai kiekvienam nariui apskaičiuojama pa
gal nario amžių, dalyvavimo laiką ir pagal esamo organizaci
jos turto didumą. Toliau šie nariai mokėdami duokles gali tu
rėti papildomas apdraudas. O be to jie turės visas SLA Drau
gybos narių teises.

c) Klubo ar Draugijos nariai taip pat gali įsirašyti į SLA 
reguliariais nariais, nežiūrint ar jie dabar priklauso ar nepri
klauso Susivienijimui. Dar svarbu pabrėžti, kad SLA drau
gybos nariais gali būti ir nelietuviai, kurie priimtini kuopai.

Iš to, kas čia pasakyta, matome, kokia plati ir dėkinga 
dirva veikti susidaro Susivienijimo visiems veikėjams, organi
zatoriams ir visiems nariams, ypatingai tiems, kurie priklauso 
vietiniams klubams ir draugijoms. Draugybos narių prirašy
mas visokeriopai yra teigiamos reikšmės apdraustam asmeniui 
visai lietuviškai visuomenei, svarbus ir musų Susivienijimui.

Cambridgo, Mass. — Sek
madienį, vasario 14 dieną, 
2:30 valandą po pietų, Lietu
vių Klube, 163 Ilavard Street.

Nonvood, Mass. — Sekma
dienį, vasario 21 dieną, 4 va
landą po pietų, Lietuvių salė
je.

Buffalo, N. Y. — Sekma
dienį, vasario 14 dieną, 4:30 
valandą po pietų, Internatio- 
nal Institute patalpose, 1260 
Delaware Avenue.

Pirmoji HES turbina pra
dėjo suktis ir gaminti elektrą 
praeitų metų . lapkričio mėne
sio pradžioje.



2 T B V Y N 8
/ .to

. Vasnrio 12, 19(10

Tcvung
The Lithuanian Weekly
Published Every Friday 
By tin Lithuanian Allianee 

of America

Ar. LEO VAŠI L 
E d i t o r

DR. M. J. VIN1KAS
M a n a g e r

Yearly Subscription Rates 
In the United Statės ____ $4.00 
To Foreign Countries .... $5.00

307 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

pra-Susivienijimo kuopų skubus 
neSimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakoija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra. K

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

★

šią 
Su-

Ruoškitės Pildomosios 
Tarybos rinkimams

Susivienijimo Pildomosios 
Tarybos rinkimai, pagal pra
eito seimo nutarimą, įvyks 
tik vieną KOVO-MARCH mė
nesi, todėl visos Susivieniji
mo kuopos jau dabar pradė
kite ruoštis prie rinkimų. 
Kuopų sekretoriai ar kiti pa
reigūnai, kuriems tas darbas 
pavestas, privalo į kovo mė
nesio susirinkimus sukviesti 
narius atvirutėmis ir padary
ti juos skaitlingais. Pildomo
sios Tarybos rinkimai įvyksta 
tik vieną kartą į du metus, 
tai narių būtina pareiga rin
kiminiuose susirinkimuose da
lyvauti ir atiduoti savo bal
sus už tuos kandidatus, kurie, 
jų manymu, tinkami būti Pil
domosios Tarybos nariais ir 
organizacijai vadovauti per 
sekamus du metus. Rinkimai 
prasidės kovo pirmą dieną ir 
baigsis kovo paskutinę dieną.

★
Išsiuntinėta rinkimams 
reikalinga medžiaga

Susivienijimo Centras 
savaitę išsiuntinėjo visų
sivienijimo kuopų finansų 
sekretoriams rinkimams rei
kalingą medžiagą: Oficialų 
pranešimą, kuriame nurodo
ma kaip rinkimai turi būti at
likti; tiek balotų kiek kuopa 
turi narių; dvi blankas užpil
dymui balsavimo pasekmių, 
kurių vieną reikia prisiųsti 
centrui, o kita lieka kuopos 
archyve; voką prisiuntimui 
centran balsavimo pasek
mėms; taipgi centrinio sekre
toriaus dr. M. J. Viniko laiš
ką, kuriame pasakoma kada 
rinkimai prasideda ir nurodo
ma kaip jie turi būti atlikti.

Jeigu dėl klaidingo finansų 
sekretoriaus adreso ar kito
kios priežasties kurios kuopos 
finansų sekretorius pasiųstos 
rinkimams reikalingos me
džiagos negautų, tai ilgai ne
laukę praneškite centrui, o 
bus pasiųsta antru kartu.

★—♦—★ 
Neprievartaukite narių 
kuopų susirinkimuose

Iš kai kurių Susivienijimo 
kuopų mes gaunam nusikun- 
dimų, kad kuopų susirinki
muose atsiranda narių, kurie 
susirinkimų metu verčia na
rius būtinai aukoti vienam ar 
kitam tikslui, ir kad dėl tos 
priežasties nariai nenori lan
kyti susirinkimų. Susivieniji
mo nariai yra dosnus, jie vi
suomet svarbiems lietuviš
kiems reikalams nesigaili 
pagal išgales paaukoti. Su
sivienijimas yra laisva na
rius nevaržanti organizacija, 
todėl ir kųopų susirinkimuose 
niekas neturi teisės narius Į 
versti aukoti kokiam nors 
tikslui ir kelti neramumus su- I 
sirinkimuose. Aukojimas yra j

ji

SLA Reikalai ir Veikla
S.LA.KUOPŲ VEIKLA

Los Angeles, Calif.

Užojautos Pareiškimas 
Gribienės šeimai

Petronėlei Gribienei mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jos 
vyrui Jurgiui Gribui, dukrai 
Petronėlei Ziminermen, arti
miems giminėms ir draugams. 
Gaila, kada netenki labai 
svarbios ypatos visuomeninė
je veikloje, kokia buvo velio
nė Petronėlė Gribienė.

Kazys ir Antanina Lukšiai, 
Vladas ir Olga Bakunai, 
Juozas ir Marija Aftukai.

Kay, anūkas 
Jonas, marti 

Robert ir Ju- 
ir šeima — 

šeima, Nancy

r

Chicago, Illinois

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

šios kuopos sausio mėnesį 
susirinkimas buvo gausus na
rėmis ir našus tarimais atei
čiai.
Pranešimai

Valdybos visų narių prane
šimai buvo šiltai priimti ir 
užgirta šiems metams nusta
tyta veikla. Knygų revizijos 
komisija M. Rulienė, E. Mar- 
kunienė ir E. Buchinskienė 
pateikė pajamų ir išmokėjimų 
metinį išsamų raportą, nu
šviečiantį stiprų kuopos iždą 
ir sukelantį narėms gerą nuo
taiką.
Naujos narės

Poniai B. Janas, p-lei P. 
Janaitei ir p. S. Žemgulienei 
įteikta narystės paliudijimai. 
Naujai įsirašė p. Justina Ber- 
nadišienė ir jos duktė Vida, 
ir keletas jaunuolių.

Nutarta 4 dieną vasario su
sirinkime paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atgav i m o 
šventę su gražia programa ir 
aukomis.

i

Žaidimo vakarėlis

Kovo 6 dieną, sekmadienį, 
rengiama Kortų ir Kauliukų 
žaidimo vakarėlis, Hollywood 
didžioje svetainėje. Pradžia 3 
valandą po pietų. Musų mie
lieji rėmėjai-svečiai ir narės 
prašomi iš anksto tai dienai 
rezervuoti pas mus atsilanky
mą.

Dr. Jono Adomavičiaus 
paskaita

Baigus susirinkimo reika
lus, musų garsusis paskaiti
ninkas gerb. dr, Jonas Ado
mavičius pateikė narėms la
bai įdomią ir naudingą pas
kaitą apie sveikatos užlaiky
mą, patardamas būtinai kon
troliuoti svorį, kuris nekon
troliuojamas ne vieną per- 
anksti į kapus nuvaro ir tt. 
Dr. Adomavičius maloniai pa
sižadėjo ir toliau panašių pa
skaitų pateikti. Visos narės 
labai patenkintos širdingai 
dėkoja dr. J. Adomavičiui.

Gimtadienio proga šiltai 
pasveikinta musų mylima na
rė p. Elena Vengeliauskienė, 
jai išreikšta daug gerų linkė
jimų ir sudainuota gražių 
dainelių. Ponia Vengeliauskie
nė irgi maloniai pavaišino su* 
sirinkusias. Narė.

Cicero, Illinois

Mirė Jonas Gražulis, 
Susivienijimo Narys

Praeitais 1959 metais gruo
džio mėn. 19 dieną mirė Jo
nas Gražulis, sulaukęs 76 me
tus amžiaus. Jis gimė Lietu
voje, Lazdynų parapijoje, Sei
niškių kaime. Amerikoje išgy-

narių asmeniškas reikalas ir 
niekas neprivalo kištis į jų 
finansinius reikalus.

St. Petersburg, 
Florida

Rengiamas Lietuvos Nepri- 
klausomylrės Minėjimas

veno 60 metų.
Paliko nubudime: du sūnus, 

Petras, marti 
Donald. Sūnūs 
Helen, anūkai 
lia, Bill Janus 
John Janus ir
Frund ir šeima, Petras Gra
žulis ir Ann Atkins, švoger- 
ka Albina Gražulis ir dauge
lis kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje.

Velionio kūnas buvo pa
šarvotas laidotuvių direkto
riaus A. Vance koplyčioje, 
1424 S. 50-th Avenue, Cice
ro, Illinois.

Giminės, ir sūnūs praneša 
apie savo brangaus Jono Gra
žulio mirtį visiems jo drau
gams ir pažįstamiems ir lie
tuvių visuomenei, kuriai jis 
visą savo amžių priklausė ir 
dirbo bendram labui.

Lai jam 
dis Dėdes 
mėje.

Rašo DR. D. PILKA, Bosforu Mass.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

NEMIGA

1

bunie lengva ilsė- 
Samo laisvoje že-

Sūnūs ir Giminės.

Kenosha, Wis

Minėsime Vasario šešoliktąją

Susirin- 
skaniais 
nes čia

meninė 
vietinis

SLA 373 kuopa ir choras 
bendrai rengia Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 42 
metų sukakties minėjimą šių 
metų vasario mėn. 15 dieną, 
12-tą “valandą dieną, 
kusieji bus vaišinami 
lietuviškais valgiais, 
toks paprotys.

Papietavus seks 
dalis, kurią išpildys
St. Petersburgo Lietuvių cho
ras, kuris padainuos patrioti
nių lietuviškų dainų. Taipgi 
bus sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Tarp kitų 
dainų bus sudainuota: “O 
skambink per amžius vai
kams Lietuvos. Dainų tarpe 
bus trumpa prakalbėlė, o vė
liau bus rodoma filmą iš 
anos pusės 
gos. Po to 
tai dalyviai galės 
minti iki vėlumos.

Kviečia visus 
rengimo komisija, 
komisija ir choras 
lią užuojautą J. Gribui, 
tekusiam mylimos 
visai velionės 
mai. Gribienė mirė netikėtai 
nuo širdies smūgio, palikda
ma daug neužbaigtų darbų, 
mes jausimės ilgą laiką naš
laičiais, nes ji čia suorgani
zavo SLA 373 kuopą visai ne
seniai.

rodoma
geležinės uždan- 
prasidės šokiai, 

pasilinks-

atsilankyti 
Taip pat 

reiškia gi- 
ne-

žmonos, 
Gribienės šei-

Bot grjškime prie nugarkaulio lygi
nimo. Nugarkaulio niekas negali išly
ginti — nei su kočėlu. Vaikai mokvklo- • t'
je yra miklinami, kaip sėdėti, kaip lai
kyti lygią nugarą. Seną žmogų pamo
kinti, kad jis sėdėtų tiesioje* kedėje, lai 
.jau negalima. Lygint nugarą reikia 
pratintis, reikia sėdėti tiesioje kėdėje, 
reikia gulėti ant gero kiedo matraco. Ge
ras matrasas turi 800 ir daugiau spy
ruoklių (vielų susuktų špulėlėse), pa
prastas matrasas turi 300 ir 400 spy
ruoklių.

Auto sugestija. Yra žmonių, kurie 
įsikalba sau miegą. Gydytojai tokiems 
nesipriešins. Kartais nemiegalis reika
lauja, kad jo lovos galva butų pastatyta 
į rytus arba į vakarus. Rašytojas Cliar- 
les Dikens visada reikalaudavo, kad jo 
lovos galva, butų pastatyta į žiemius. 
Daugelis sako turi kambaryje* kompasą, 
kad žinotu i kur pasukti lova
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Mankšta. Lengvos rūšies maukta arba 
pasivaikščiojimas tyrame ore yra1 .šimta
procentiniai geras daiktas tokiems, ku
rie vargsta dėl nemigos. Mankšta žmo
gų biskutį pavargina ir sudaro norą pa
sisėdėti. Bosi Įsėdamas žmogus dažnai ir 
išsimiega.

Vienas gydytojas, geras miegai is, 
pataria, kad nemigos priepuolyje reikia 
atliuosuoti protine* dalį nuo fizinio me
chanizmo. Jis pataria įsikalbėti sau: 
negalvok, .negalvok, negalvok!

Skaitymas geras knygos arba nors 
laisvas pagulėjimas duoda 80 procentų 
poilsio, o nemiga pranyks pati per save.

’ (Bus daugiau)

k

Nemigos Apžvalga, Žiūrint 
iš Gyvenimo Taško

(Tęsinys)
Lova. Seniau lietuviai gulėdavo ant 

lentų ir šiaudų, turėdavo lygias nugaras. 
Dabar yra kitaip, ypač čia Amerikoje, 
kur musų žmonės miega minkštose pata
linėse ir tampa kuproti. Imkime, pa
vyzdžiui, antros pusės viduramžius lie
tuvius. Daugelis jų neblogiausiai ekono
miškai gyvena. Jie miega minkštose lo
vose. Ir žiūrėkite, jeigu darbas jo nuga
ros nesulenke, tai minkšta patalinė tik
rai išaugino kuprų. Daugelis tokių 
kuprių pagaliaus kreipiasi prie gydyto
jo ir skundžiasi, kad nugarą skauda, kad 
negali išsitiesti, kaltina raumatą. O lo
va, kurioje jis susirietęs miega tikrai ne
kalta.^

Galima1 rasti ir daugiau priekabių. 
Pasigilinus i tokiu žmonių kasdieninį
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gyvenimą rasi, kad jie sveria trečdalį 
daugiau negu reikia, valgo be įnioros, 
nutukę, su kuprele, miega minkštoj lo
voj — dar foamo matrasą pasikiša. Im
kime kitą pavyzdį — tai musų dipukus. 
Kuomet jie atvyko į Ameriką prieš 10 
metų, visi atrodė “fine". Žiūrėkite į 
juos dabar. Tos pačios poniutės jau rie
čiasi į kuprelę, tas pačios poniutes — 
lieknos, jaukios, malonios poniutės — 
jau sveria. 80 ir 90 kilogramų. Jos bėga 
pas daktarą, ir maldauja: kas bus, dakta
re, kas bus? Kas j mane be kreips dėme
sį. Taip yra.

St. Petersburgo lietuvių ko
lonija, netekus nenuilstančios 
veikėjos lietuvių tarpe. Lai 
jai bunie lengva ilsėtis Dėdės 
Šamo žemėje po atliktų dide
lių darbų. Kuopos Pirm.

ir adv. Ra- 
Chicagos. 

programa, 
pažymėti,

graži meninė 
yra linksma 

musų SLA 212 kuopa 
visuomet prisideda prie

v •

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 42 metų sukak
ties minėjimas Kenoshoj yra 
rengiamas vasario 21 dieną, 
šv. Petro parapijos salėje, 
3 valandą po pietų.

Kalbės miesto majoras Fu- 
gene R. Hammond 
polas Skipitis iš 
Bus 
Man 
kad 
kaip
šio minėjimo.

Taipgi šia proga bus kaip 
kas naujo, pačiam vidurmies- 
tyje, kur randasi Wisconsin 
Electric and Gas kompanijos 
puikus namas, bus išpuoštas 
langas su lietuviška parodėle 
ir tęsis per savaitę laiko nuo 
vasario 14 dienos iki vasario 
21 dienai.

Kviečiu visus SLA 212 kuo
pos narius dalyvauti minėji
me ir aplankyti parodėlę.

J. Kasputis.

Dėkoju už Mane 
Balsavusiems

Miami, Florida

SLA 44 Kuopos Banketas

SLA 44-toji kuopa rengia 
savo metinį banketą, kuris 
įvyks š. m. vasario mėn. 21 
dieną, 5 vai. po pietų. Banke
tas, kaip ir paprastai, ruošia
mas Miamio Lietuvių Svetai
nėje, 3655 N. W. 34-th St., 
Miami, Florida. Rengimo ko
misija deda visas pastangas, 
kad banketas pavyktų kopui- 
kiausiai ir butų sėkmingas. 

Į Numatoma ir trumpa meninė 
programėlė, kurią sutiko iš
pildyti jaunamečiai SLA na
riai. Po programos gros ge
ras orkestras, -todėl visi daly
viai turės progą smagiai pa
sišokti.

Visi 44 kuopos nariai jaus- 
kime tikrą pareigą parengime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Nepamirškime pasikviesti sa
vo draugus bei pažįstamus. 
Atskiri pakvietimai nariams 
nebus siunčiami, todėl pasi
naudodamas šia proga, kuo
pos valdybos bei rengimo ko
misijos vardu, nuoširdžiai 
kviečiu visus kuopos narius 
bei svečius, atsilankyti ir pa
remti musų veiklą, kuri yra 
surišta su lietuvybės išlaiky
mu išeivijoje, kova už musų 
tėvynės bei tautos laisvę ir 
suteikti artimo meilę į vargą 
patekusiams, musų broliui ir 
sesei.

V. Skupeika, 
SLA 44 kuopos pirm.

Pagal “Tėvynėje” paskelb
tus duomenis, aš esu nomi
nuotas kandidatu SLA Vice 
Prezidentos pareigoms.

Pareiškiu, kad šį kartą aš 
nesu kandidatas į SLA Pildo
mąją Tarybą ir todėl nesutin
ku būti balotiruojamas.

Visiems tiems SLA na
riams, kurie malonėje mane 
nominuoti, nuoširdžiai dėko
ju.

Vaclovas Sidzikauskas.

Rumford, Maine

Pradedant Naujus 160 Metus

najus 1960Pradėdamas
metus, aš noriu nors kiek pa
rašyti apie save. Aš gimiau 
1885 metais sausio mėnesio 
16 dieną, tad jau baigiau 75 
metus amžiaus, išgyvenęs 55 
metus Amerikoje ir 20 metų 
Lietuvoje. Tai nemažas skai
čius. Per tą nemažą skaičių 
metų, neturėjau draugų nei 
pažįstamų, kurie butų rupi- 
niasi mano gyvenimu. Tai 
tiek šiuo tarpu apie save.

Dabar apie Susivienijinio 
kuopą

Musų mieste gyvuojanti 
Susivienijimo kuopa yra ne
veikli ir mažėja nariais, 
nesnieji vaikėjai vienas 
kitam skiriasi iš gyvųjų
po, o likusieji gyvi pavergę 
nuo daugelio metų darbų, no
ri pasilsėti, o jaunų veikėjų 
musų mieste nesiranda. Pra
eitų metų pabaigoje mirė ga
na stipri moteris Z. Sabaliau
skienė, nariai ją lankė ir ra
mino, kad nepasiduotų ligai, 
nes ji reikalinga įvairiems 
kuopos darbams, kai kurie 
net pareiškė: “Neužleisk sa
vo vietos kitoms”.

Metiniam SLA kuopos su
sirinkome, kuriame buvo ren-

karna kuopos valdyba, nesi
rado nė vieno kuris butų no- 
rojęs pasilikti kuopos valdy
boje iš esančių valdybos žmo
nių, tačiau nesant jaunesnių 
norinčių būti valdyboje, pri
versti buvo pasilikti senieji 
valdybos nariai ant toliau. 
Vice pirmininku išrinktas 
naujas Antanas Kaladzinski.

Reikia padėkoti musų mo
terims, kurios visuomet įeina 
į valdybą ir paruošia visokių 
užkandžiui tačiau aš negaliu 
visų išvardinti dėl nežinojimo 
jų vardų. įtinau tik Julę Ja- 
nauskienę, kuri visuomet iš
kepa skanių pyragų ir paga
mina kitų užkandžių. J. Mule
vičius parūpina gėrimų geres- 
niatn apetitui, tai beužkan- 
džiaujant ir besikalbant pra
leidžiama linksmai

Sekamas kuopos 
mas bus laikomas 
mėnesį, priprastoj 
priprastu laiku,
nariai ir narės nepamirškite 
dalyvauti tame susirinkime ir 
aptarti kuopos reikalus.

J. Kaulaičia.

laikas.
susirinki- 
balandžio 
vietoj ir

Visi kuopos

Pittsburgh, Pa.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Minėjimas

Se- 
po 

tar-

sausio mėnesio 
8 valandą vaka- 
Piliečių salėje, į- 
išrinktos Ameri-

Taip pat pakviesti kalbėti 
miesto burmistras (mayor) ir 
vietiniai kongreso (USA) na
riai. Meninę programą išpil
dys švento Pranciškaus Aka
demijos studentės. Programą 
ves ir tvarkys SLA preziden
tas Povilas Dargis, kuriam 
taip pat pavesta pasirūpinti 
gubernatoriaus proklamacija 
ir painformavimu vi e t i n ė s 
amerikiečių spaudos. Nutarta 
turėti (prieš parengimą) spe
cialų priėmimą atvykstan
čiam Lietuvos atstovui, ku
riame dalyvaus ir vietinių, 
amerikiečių spaudos atstovai.

Jau šiame susirinkime, Po
vilo Dargio pasiulymu, patys 
direktoriai prisidėjo savo au
komis, kovai už musų tautos 
reikalus. P. Dargis įteikė če
kį sumoje $25.00 nuo savęs 
ir žmonos, kiti irgi pasižadė
jimus padarė, todėl tikimės, 
kad ne tik turėsime gerus 
kalbėtojus ir gerą programą, 
bet manome sukelti didoką 
pinigų sumą Lietuvos vadavi
mo reikalams. Tegu VASA
RIO 21-ma diena būna pasi- 
rįžimo diena nenuilstančiai 
kovai už musų tautos reika
lus. Tą dieną, 3 valandą po 
pietų visi Pittsburgho lietu
viai susirenka į Lietuvių Pi
liečių salę, Jane Street, South 
Side.

* Pittsburghietis.

cijas, kuriomis skelbia vasa
rio 16 d.
kos, Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienomis. Tokias pro
klamacijas jau paruošė Ohio, 
Wisconsin, Pennsylvania, Io- 
wa, Maryland, ir kitų valstijų 
gubernatoriai. O taip pat at
siliepdami į ALTo prašymą 
Virginijos ir South Carolinos 
gubernatoriai pažadėjo apie 
Lietuvos dieną painformuoti 
spaudą.

Pareiškimą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo proga 
padarė ir Henry Cabot Lodge, 
JAV atstovas prie Jungtinių 
Tautų—

“...The United Statės has 
never recognized the unlaw- 
ful Soviet occupation of 
Lithuania and the other Bal- 
tic Statės. We have never 
wavered in our faith that the 
peoples of thcse countries 
will regain their freedom. 
You can 
efforts to 
ve”.

Vasario
priklausomybės sukakti 
paminėta Atstovų 
ir Senate.
grėsė tą dieną skaitys lietu
viai kunigai
Giedgaudas, O. F. M. ir Be
nediktas Gauronskas iš An- 
sonia, Conn.

Lietuvos Respub-

their
count on my best 

keep this faith ali-

16 d. LietuvDS
s

Rūmuose
Invokacijas Kon-

ne
bus

Franciškus

Šių metų 
28-tą dieną, 
re, Lietuvių 
vyko naujai
kos Lietuvių Tarybos, Pitts- 
burgho skyriaus, valdybos ir 
direktorių susirinkimas.

Pirmiausiai apkalbėtas į- 
vykstantis, vasario 21mą die
ną, Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimas ir nustatyta 
minėjimo laikas ir pati pro
grama.

Minėjimas įvyks 3 valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių sa
lėje. Pagrindiniu kalbėtoju 
bus Lietuvos atstovas Wa- 
shingtone, p. J. Rajeckas.

Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo Su 

kakties Minėjimas

South Boston, Mass.

Ar-NEW YORK (LAIC). 
tėjant Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 42 metų 
sukakties minėjimui, Altas 
gavo patikrinimą, kad ir šie
met minėjimo proga, Valsty
bės Departamentas paskelbs 
pareiškimą.

Įvairus JAV-bių guberna- | 
toriai jau paruošė proklama- |

ALT S-gos namuose yra 
rengiami “subatvakariai”. kas 
trečias šeštadienis, kuriuose 
prie kavutės vyksta progra
ma, lietuviška muzika, dainos 
ir šokiai. Sekantį, t. y. vasa
rio mėn. 20 dieną šiam pa
rengimui programą rengia ir 
atliks jaunimas,
kviečia jaukiai laiką praleisti 
jaunimą ir senimą drauge, 
bent kartą į mėnesį.

Koresp.

Rengėjai
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
t

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)
SLA prezidentas P. Dargis paprašęs sekretorių 

dr. M. J. Viniką pertraukti raportą, trečią Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. po pietų 
pranešdamas, kad ktevirtoji sesija prasidės 2 vai. po 
pietą šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA

Ketvirtą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 18 d. 2 vai. p. p. SLA name, 128 Maine Avenue, 
Atlintic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šioje sesijoje dalyvauja visi SLA Kontrolės Ko
misijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas, A. Trečio
kas.

Tęsiamas SLA sekretoriaus dr. M. J, Viniko ra
portas.

18. Gegužės 17 d. SLA Centro patalpose įvyko 
gana skaitlingas SLA penktos apskrities suvažiavi
mas. Jame dalyvavo SLA prezidentas P. Dargis, adv. 
S. Bredes, kaip apskrities pirmininkas ir aš.

Gegužės 17 d. data liks atmintina. Į SLA penk
tos apskrities suvažiavimą atvyko Lietuvos Skautų 
Brolijos delegacija, kurios vardu Užsienio Delegatu- 
ros vedėjas s. A. Banevičius įteikė SLA prezidentui 
P. Dargiui skautų ordiną už jo didžius nuopelnus lie
tuvybei ir skautams. Įteikus ordiną pasikeitė nuo
širdžiomis kalbomis, pažymėdami svarbią reikšmę šio 
momento, nes dvi broliškos organizacijos siekia artu
mo patriotiniame darbe.

19. Birželio 6 ir 7 dienomis įvyko Vajaus Komi
sijos suvažiavimas Erie, Pa., kuriame dalyvavo visi 
komisijos nariai. Vajaus Komisįjos suvažiavimo pro
tokolas, kuris bus patiektas prie Vajaus Komisijos 

raporto nusakys suvažiavimo reikalą ir kas buvo at
likta.

20. Per šį laiką Centras gavo 4 SLA narių pra
šymus paskirti jiems stipendijas. Tuos prašymus, pa
gal musų taisykles, pasiunčiau apsvarstyti SLA švie
timo Komisijai, kad gauti jos rekomendaciją. Penktas 
SLA narys, medicinos studentas, teiravosi Centre dėl 
stipendijos gavimo, pasiėmė reikalingus blankus, bet 
prašymo neįteikė.

. Šie prašymai gauti stipendijas sukėlė man rūpes
čio. Musų organizacijos jauni nariai, nori siekti mok
slo, būti naudingais visuomenės žmonėmis, o SLA 
Moksleivių Fondas yra tuščias, nes duotų paskolų ma
žai kas gražina.

Šį klausimą savo raporte iškėliau todėl, kad jis 
nebūtų pamirštas, bet apsvarstytas iš esmės ir at
kreiptas didesnis dėmesis į šį taip svarbų reikalą.

21. Per šį laiką keletas mums draugingų organi
zacijų: Lietuvos Skautų Brolija, Lietuviai sportinin
kai vykstantieji į Pietų Ameriką, studentų organiza
cija Santara, kreipėsi raštais į SLA Centrą prašydami 
paramos jų tautinio masto darbams.

Kadangi skautai vyko į Dešimtą Pasaulinę Skau
tų Jamborę, kuri šiemet įvyko Filipinuose, o sporti
ninkai į Pietų Ameriką, todėl teko atsižvelgti į jų rei
kalų skubotumą ir specialiai susirašinėti su visais Pil
domosios Tarybos nariais, kad gauti visų P. T. narių 
nuomonę paramos reikalu.

22. Liepos mėn. 5 d. gavau iš Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos pirmininko dr. V. Čepo laišką, ku
ris Skautų Sąjungos vardu sveikino mane sukaktuvi
nio gimtadienio proga ir perdavė Sąjungos linkėjimus 
man ir SLA organizacijai. Kartu pranešė, kad taip 
pat esu apdovanotas skautų ordinu, kurį norėtų įteik
ti skautiškoje stovykloje.

šį Skautų Sąjungos pagarbos pareiškimą' mielai 
priėmiau, manydamas, kad tai yra dar vienas suartė
jimo žingsnis: didžiausios lietuvių jaunimo ir didžiau
sios, seniausios išeivijojes SLA organizacijų.

Liepos 17 d. Skautų Brolijos Užsienio Skyriaus 
vedėjas A. Banevičius savo laišku pakvietė SLA pre
zidentą P. Dargį, mane ir kitus P. T. narius dalyvauti 
rugsėjo 5 ar 6 dienomis skautų stovyklos iškilmėse, 
kuriose, kaip tikisi, dalyvaus gražus būrys skautiško 
jaunimo, iš įvairių vietovių.

23. Per šį laikotarpį tilpo nemažai palankių staip- 
snių lietuvių spaudoje apie SLA. Ypatingai gražiai, 
veik visa lietuviškoji spauda paminėjo SLA preziden
to P. Dargio atliktus didžius darbus, nušviesdama jo 
asmenybę ir įvertindami jo veiklą lietuvybei.

Pildomosios Tarybos nariai gyvenantieji Chicago- 
je gražiai reiškėsi įvairioje lietuviškoje veikloje, gar
bingai atstovavo SLA ir todėl visas žinias ^pie jų 
veiklą buvo ypatingai malonu sekti. Turiu pasi
džiaugti, kad dėl šio bendro reikalo daug pasitarnavo 
taip pat kai kurie Centro tarnautojai.

24. Turiu pranešti, kad šie metai SLA Centrui 
buvo gana sunkus. Be reguliarių atostogų, trys SLA 
tarnautojai sirgo ir buvo operuoti, o kiti du sirgo il
gesnį laiką. Nežiūrint susidariusių netikėtų sunku
mų, SLA Centras visomis išgalėmis stengėsi atlikti 
visus darbus ir 'be to, nepamiršo gerinti organizaciją 
ir pagal šių dienų reikalavimus ją moderninti.

25. Kaip visi žinote, man be sekretoriaus parei
gų, tenka dirbti bent keliose komisijose. Apie veiklą 
įvairiose komisijose sužinosite iš raportų, kuriuos iš
duosime drauge su kitais komisijų nariais. Bet Ry
tų Nuosavybių Komisijos raportą išduosiu atskirai, 
raštu, nes daugel jame suminėtų klausimų teks Pil- 
domajai Tarybai apsvarstyti ir autorizuoti.

PABAIGA. — Iš gautų laiškų SLA apskričių ir 
kuopų veiklos tenka susidaryti teigiama išvada, kad 
nuotaika SLA narių ir lietuvių visuomenės tarpe link 
SLA yra gera.

Kooperavimas su SLA apskritimis, kuopomis, 
kuopų valdybomis, pavieniais veikėjais, organizato
riais, Centriniais Atstovais, su Pildomąją Taryba ir 
įvairiomis organizacijomis buvo kuo nuoširdžiausias ir 
geriausias. SLA turtas yra apsaugotas ir auga. SLA 
stovi ant stipriausių finansinių pagrindų. Už tai šia 
proga noriu pareikšti visiems bendrą ir nuoširdžiau
sią padėką.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
raportą, E. Mikužiutei įnešus priimti*raportą su pagy
rimu už nenuilstamą darbą SLA ugdant ir stiprinant, 
J. Maceinai parėmus, SLA sekretoriaus raportas buvo 
vienbalsiai priimtas su pagyrimu ir visi jo atlikti dar
bai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 5 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad penktoji sesija prasidės ryt 3:30 vai. 
ryto šioje pat vietoje.

PENKTOJI SESIJA
Penktą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 

sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 19 d. 9:30 vai. ryto, SLA name, 128 Maine Ave
nue, Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
narai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr, S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šioje sesijoje dalyvauja visi SLA Kontrolės Ko
misijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas, A. Trečio
kas.

18. Praeito Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
išrinkta komisija Chicagos SLA Kultūros namo klau
simui tirti: dr. S. Biežis, E. Miikužiutė ir N. Gugienė 
patiekė žodžiu komisijos raportą.

Apsvarsčius raportą, J. Maceinai įnešus, adv. S. 
Bredes parėmus SLA Kultūros namo komisijos ra
portas buvo vienbalsiai priimtas.

19. Svarstomas SLA namo statymo klausimas 
Chicagoje. Pareiškus įvairių nuomonių, aptarus in- 
vestmentų galimybių klausimą, teisišką ir formalę 
pusę, namo reikalingumo ir namo sklypo klausimus 
nutarta ištirti ar valstijų įstatymai nebus priešingi 
tokiam investmentui.

Apsvarsčius SLA namo statymo klausimą Chica- 
goje, J. Maceinai įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vien
balsiai nutarta pavesti komisijai darbą tęsti toliau, 
prirengti planą, kad sekančiame Pildomosios Tarybos 
suvažiavime jį butų galima apsvarstyti ir prirengti 
šį klausimą patiekti svarstyti sekančiam seimui.

Ketvirtuoju šios komisijos nariu vienbalsiai išren
kamas SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas.

Be to, nutarta dėl SLA namų įsigijimo klausimo 
atsiklausti SLA Seimo generalinės nuomonės. Gavus 
seimo pritarimą, atsikausti specifiniai dėl SLA namų 
įsigijimo Chicagoje.

20. Svarstomas morgičiaus aplikacijos Nr. 370 
duoto morgičiaus klausimas.

Apsvarsčius klausimą ir paaiškėjus, kad morgi
čiaus aplikacijos No. 370 reikalai komplikuojasi, nu
tarta pavesti vice prezidentui J. Maceinai ištirti rei
kalą ir skubiai informuoti Investmentų Komisiją.

SLA prezidentas P. Dargis penktą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 2 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad šeštoji sesija prasidės 3 vai. p. p. šio
je pat vietoje.

(Bus daugiau)

ŠEŠIOLIKTAI DIENAI VASARIO
Kuomet augau, mane šildė Lietuvos saulutė, 
Jos vėjelis glamonėjo, glamonėjo, putė, 
Ir, kaip mane motinėlė ant rankų lingavo — 
Tai lietuviškai kalbėjo ir dainas dainavo, 
Užtad jaučiu aš Lietuvai meilę begalinę, 
Nenuslopins šitos meilės nei “nauja tėvyne”.

Darosi baisu, pagalvojus, kokia tragedija mus ištiko, kuo
met žmonių prakeikto komunizmo tvanas užpylė ir paskandi
no musų tėvynę, įmetęs ją į negirdėtą vergiją, sukaustęs pro
tą ir valią ir privedęs prie katastrofinio sunaikinimo žmonių 
ir turto.

Argi galima išskaičiuoti, pamiršti ar kuo paaiškinti tuos 
visus nusikaltimus, kurių žmonijos padugnės-komunistai dasi- 
leido Lietuvoj? Aukos yra tokios didelės, kad ilgai negalėsim 
atsistot ant kojų.

Bet, viltis mus neapleido ir, kaip ir viskam, praeis ir lai
kotarpis melo ir žvėriškų instinktų. Anksčiau ar vėliau, ben
drom jėgom visų pavergtų tautų, kurios jau suprato esmę 
tarptautinio komunizmo, bus nuversta galva šitai laisvojo pa
saulio pabaisai ir išsipildys žodžiai Vinco Kudirkos: “Nebus 
šitaip, kaip dabar, maskolių nebus, bus Letuva! Lietuva žy
dės!”

Nežiūrint nežmoniškos priespaudos ir teroro, nei dvasi
niai, nei moraliniai, komunistai musų tautos nepalauž ir mu
sų kraštas yra giliai antikomunistinis. Mes ne jieškom ide
alų svetimoj dirvoj, o kad Lietuva prisikels — tai musų nemir
tingas ir stiprus tikėjimas. Musų tauta turi užtektinai dvasi
nių jėgų dėl prisikėlimo, ir kaip bus tinkamas momentas, stos 
užsidegę, kaip vienas žmogus, ir svetimas musų sielai ir žmo
nių prigimčiai klaidingas mokslas, su jo pasekėjais, sadistais 
ir užurpatoriais, bus nušluoti nuo žomės paviršiaus, ir su kiek
vienais metais mes prie to prisiartinam. Ateis valanda, kuo
met matysim tėvynę laisvą ir užtekėjus aušrinė nurodys mums 
kelią į gimtąjį kraštą—

Kur kiekvienas man kampelis 
Yra mielas ir brangus,
Kur gimtuoju oru kvepia 
Žemė, gėlės ir dangus.

Amerikos Lietuvių Tarybos Atsišaukimas
(Atkelta iš 1 pusi.)

Nevienam musų gali kilti klausimas: ar yra prasmė kovo
ti už Lietuvos laisvę, jeigu nuo jos pagrobimo jau praėjo 20 
metų ir jeigu tarptautinė konjunktūra nerodo jokių ženklų jos 
greitam atstatymui? Ir šiuo atveju musų atsakymas privalo 
būti: yra prasmė kovai už Lietuvos laisvę. Ir toji kova teikia 
daugiau vilčių, negu iš pažiūros gali atrodyti.

Atsiminkime, kad Lietuva drauge su kitomis Pabaltijo 
valstybėmis sudaro savotišką tarptautinėje politikoje proble
mą, kuri ligi šiol nėra išspręsta. Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
respublikų okupacijos nepripažįsta galingiausioji pasaulio val
stybė — Amerika. Amerikoje, kaip ir eilėje kitų kraštų, lai
svai veikia diplomatinės Lietuvos misijos. Amerika nesutinka 
įsileisti į savo teritoriją oficialių sovietinės Lietuvos pareigū
nų. ✓Lietuvos, kaip ir viso Pabaltijo, klausimas turės būti 
sprendžiamas iš esmės, (jeigu bus einama prie Rytų-Vakarų 
santykių normalizacijos.

Turėdama tai galvoje, Amerikos Lietuvių Taryba kreipia
si į Jus, brangus Amerikos lietuviai, ir ragina padaryti viską, 
kad Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukakties minėji
mai praeitų kuo iškilmingiausiai ir susilauktų galimai didesnio 
atgarsio Amerikos visuomenėje. Bet ypatingai mes kviečiame 
paremti aukomis Lietuvos laisvinimo darbą, vadovaujamą 
Amerikos Lietuvių Tarybos. Šiemet žada įvykti vadinamoji 
Viršūnių Konferencija. Galimas dalykas, kad tenai vienokiu 
ar kitokiu budu bus paliesta ir Lietuvos byla, nes juk neįma
nomas joks išsiaiškinimas tarp Rytų ir Vakarų, pirma neiš
sprendus Lietuvos klausimo. Amerikos Lietuvių Tarybai teks 
budėti ir dėti pastangas, kad toje Viršūnių Konferencijoje jo
kia prasme nenukentėtų Lietuvos laisvės reikalas. Turėsime 
veikti ir turėsime būti pasiruošę dar didesniems Lietuvos lais
vinimo žygiams.

Sukruskime visi ir stokime į darbą, kad šiemetiniai Vasa
rio 16-sios minėjimai butų patrauklus savo programomis, gau
sus savo dalyviais ir turtingi aukomis. Tegul nelieka nė vie
nos lietuvių organizacijos, nė vienos draugijos, nė vieno klubo 
ar kuopos, nė vieno susipratusio lietuvio, kurie neparemtų ko
vos už Lietuvos laisvę!

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS.
1960 m. sausio mėn.

Kur ružavos krinta rasos,
Jus tikėsit man ar ne, 
Gluosniai ten mirkina kasas, 
Pasinėrę Nemune.

Tautos Fondo Valdybos Atsišaukimas

Mieli Lietuviai!

Pasakysiu, kokia šalis 
Tokia miela ir sava, 
Tai tėvynė musų brangi— 
Ji vadinas LIETUVA.

Sofija Ambrazevičienė,

Musų brangios tėvynės Lie
tuvos vergija nešvelnėja. Sun
ki laisvinimosi kova tęsiama 
toliau, pareikalaudama naujų 
jėgų (bei išteklių. Ypatingai 
šiais metais turime atkreipti 
laisvojo pasaulio dėmesį, ka-

dangi sukanka 20 metų nuo 
musų tėvynės užgrobimo.

Laisvojo pasaulio lietu
viams kovoje prieš tėvynės 
okupantą vadovauja VUKas. 
Jo darbas sunkus, o galimu
mai, palyginant su priešu, 
yra riboti. Musų visų parei
ga yra jį remti kaip moraliai

taip ir piniginiai, kad butų 
pajėgesnis sunkiai kovai už 
Lietuvos laisvę.

VLIKas didžiausią savo 
kuklių išteklių dalį išleidžia 
šioms kovos priemonėms:

Radijui. — VLIKas naudo
jasi žinių perdavimui į pa
vergta tėvynę lietuviškai per 
Madrido, Vatikano ir Romos 
radiofonais. Pavergėjas labai 
bijo tiesos žodžio iš laisvojo 
pasaulio ir visais budais prieš 
žinių perdavimą kovoja. Ta
čiau nei grasinimais nei baus
mėmis nuo žinių klausymo 
neatbaido. Reiškia tas išpus
tai 
nei 
nes 
per
Paskiausios žinios patvirtina 
kaip tėvynėje likę broliai go
džiai gaudo žinias siunčiamas 
lietuviškai per viršui minėtas 
stotis ir jas nepaprastai ver
tina. Jų svarba dar daugiau 
padidėjo nuo lietuviškos va
landėlės sustabdymo iš MJu- 
encheno
Voice of America Washing- 
tone suvaržymo.

Eltos Biuleteniams. — VLI
Kas informacijos tikslu lei
džia Eltos biuletenius lietu
vių, anglų, vokiečių ir italų 
kalbomis. Tie biuleteniai yra 
siunčiami svetimų kraštų po
litikams, žurnalistams, moks-

galingas okupantas nėra 
taip galingas nei saugus, 
dreba dėl prasiveržimo 
uždangas tiesos žodžio.

Vokietijoje ir

hninkams, visuomenininkams 
ir kt. Tie biuleteniai yra svar
bus ir daug prisideda prie 
laisvinimo kovos.

Radijo sekimo stočiai. — 
VLIKas išlaiko radijo sekimo 
stotį, kurios pagalba sužino
me kiekvieną svarbesnį įvykį 
pavergtoje Lietuvoje. Tomis 
žiniomis pasinaudoja daugelis 
kraštų svarbios institucijos 
bei įtakingi asmenys ir jas 
labai vertina.

Šiems VLIKo uždaviniams 
vykdyti lėšų niekas svetimas 
neduoda. Mes patys turime 
jas sukelti, kad ir pamiršda
mi asmeniškus reikalus.

Tautos Fondas rūpinasi, 
telkdamas lėšas, VLIKo veik
lą palaikyti ir todėl maloniai 
prašo visus laisvajame pa
saulyje lietuvius, be politinių 
pažiūrų skirtumo, tuos užda
vinius savo pinigine auka pa
remti.

Tautos Fondas laukia Jūsų 
aukos, karštai tikėdamas, 
kad laisvoje gyvenąs lietuvis 
dvasia nepalūžęs ir tęs sun
kią kovą už savo mylimą tė
vynę iki jai išaus laisvas ry
tojus.

Tautos Fondo Valdyba.

Žiemos sezone patogiausias 
laikas verbavimui lietuvių ir 
lietuvaičių. į Susivienijimą, to
dėl organizatoriai padirbėkit.

(

Rockford, Illinois

Minėsime 16 Dieną Vasario

Nuo pat Lietuvos pasiskel- 
bimo laisva valstybe, musų 
SLA 77 kuopa kas metai ren-z 
gė paminėjimus su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu, šiandieną 
Lietuva pavergta, velka jun
gą žiauraus raudonojo bur
lioko vergijoje. Bet Amerikos 
lietuviai ir visų kitų laisvų 
kraštų, rankas nenuleido, po 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybe pasirįžę vesti kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą. Tad 
Rockfordo ALT skyrius ren
gia Lietuvos šventės minėji
mą sekmadienį, vasario 21 
dieną, Lietuvių Klubo salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus žy
mus svečias iš Chicagos, ku
nigas Kazimieras Barauskas, 
“Draugo” redakcijos štabo 
narys.

Meninę dalį programos iš
pildys Rockfordo lietuvių vy
rų choras, vadovaujant muzi
kui Linui, šeštadieninės mo
kyklos vaikučiai, tad daly
vaukime minėjime, prisidėki
me su aukomis ir nenustoki
me vilties, paremkime A. L. 
Tarybos žygius ir vėl Lietuva 
bus laisva.

SLA 77 Kuopos 
Korespondentas.

A

PMtaautok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVA, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
185 WEST 14th STREET Lieensed bj USSR 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY 
TeL GRąmercy 5-7430 
832 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didšlulS firma, turėdama tųksUnčius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
T—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

MUSŲ SKYRIAI
89 Raymond Plaza W. 
NJCWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MAfiS. 
Tel. ANdrev 8-6040

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6

5

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

900 Literary Road 
CLEVELAND 18, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
682 W. Glrard Avenue 

PHUADELPIOA 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

Avenue132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. C&mpau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOvvnsend 9-3980

l
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Amerikos Lietuviu Veikla
Amerikos Lietuviu Tarybos Dviejų Skyrių Pirmininkai

Eufrozina Mikužiutė (SLA iždo globėja), ALT Chicagos sky
riaus pirmininkė, ir Antanas Varnas, Nevv Yorko Lietuvių Ta
rybos pirmininkas.

Pranešimas SLA 57 Kuo
pos Nariams

Amerikos Lietuvių Tarybos du pirmininkai susitikę taria
si apie suruošimą parengimų Lietuvos nepriklausomybės 42 
metų sukakčiai paminėti. Kaip Chicagoje, taip ir New Yorke 
minėjimai įvyks tą pačią vasario 14 dieną.

New Yorke minėljimą ruošia New Yorko Lietuvių Tary
ba, kuris įvyks sekmadienį, vasario 14 dieną, 4 valandą po pie
tų, didžiulėje Webstetr Hali, 119 East 11-th Street, New Yorke.

Kalbą pasakys dr. D. Krivickas. Meninėje dalyje daly
vaus soliste p. Stempužienė, Operetės choras ir Tautinių šokių 
grupė.

Rengėjai kviečia visus New Yorke ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites dalyvauti Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo 42 metų sukakties minėjime. Patenkinkite ren
gėjų pageidavimą, dalyvaukite patys, paraginkite savo kaimy
nus ir draugus dalyvauti ir iškilmingai paminėti savo senosios 
Tėvynės Lietuvos reikšmingą sukaktį. v

Lai šį sekmadienį, vasario 14 dieną, visi keliai ir visus ve
da į didžiulę VVebster Hali salę.

-----------------U—----------------------

New Yorko Lietuvių Tarybos Pirmininko 
Antano Varno Atsišaukimas

Mieli Tautiečiai!

16 minėji-

Šiais metais, kaip jums vi
siems yra žinoma’, tapau iš
rinktas New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirmininku. Su ta 
garbe paveldėjau ir pareigas, 
viena iš jų yra kartu su vi
sais Alto nariais rengti ir va
dovauti Vasario 
mui.
x Altas vienas minėjimą ne
gali suruošti, tam reikalinga 
visų jūsų pagalba.

Vasario 16 minėjimas nėra 
dar vienas parengimas arba 
koncertas, tai demonstracija 
tautos, kuri buvo šimtmetį 
pavergta, ir vis dėl to įrodė 
savo gyvumą 
svę.

Vasario 16 
demonstracija 
mes tos laisvės buvome ir 
esame verti, kad mes jos 
trokštam ir reikalaujam.

Laisvė yra reikalaujama 
ne pavienių asmenų, bet vi
sos Lietuvos, visų lietuvių, 
kur jie bebūtų. Tą savo nu
sistatymą mes galim parody
ti vieningai ateidami į minė
jimą nekreipiant dėmesio j 
orą ar ūpą.

Savanoriai ir partizanai au
kojo savo gyvynę, kad mes 
ar musų artimieji galėtų gy
venti laisvai, 
voje.

Mįusų visų 
bent kartą į 
siminti grąžinant bent tokiu 
budu musų skolą už laisvę.

Alto vardu aš kviečiu visus 
lietuvius dalyvauti sekmadie
nį, vasario 14 dieną, 11 
dą ryte Aušros Vartų 
čioje pamaldose.

Tą patį sekmadienį, 
landą po pietų Webster Hali, 
119 East 11 gatvė Manhat- 
tane iškilmingiam minėjime.

Tikiu jus visus matyti VVeb
ster Hali. Varnas.

atgaudama

minėjimas 
pasauliui, 

laisvės
verti,

lai-

yra 
kad

laisvoje Lietu-

šventa pareiga, 
metus juos pri-

valan- 
bažny-

4 va-

Norwood, Mass

Vasario 16-sios Minėjimas

Norwoodiečiai stropiai ruo
šas! paminėti Vasario Šiolik- 
tąją, 
mybes paskelbimo,

• • 111 —

Lietuvos nepriklauso- 
, lietuvių 

tautos ir valstybės didžiąją 
bvenię.

Minėjimas įvyks vasario 21 
dieną, 4 valandą po pietų, 
Lietuvių salėje. Minėjimas 
bus bendras visoje kolonijo
je. Paskaitą skaitys inž. Vy
tautas Izbickas, dainuos so
listė Jadvyga Adomavičienė, 
abu iš Bostono, Ruošiama 
dar ir platesnė programa.

Tą pačią dieną 9 vai. rytą 
bus atnašaujamos šv. mišios^ 
už žuvusius dėl Lietuvos lai
svės ir nepriklausomybės ir 
už tremtinius šaltame Sibire.

Šią dieną popietį visi pas- 
kirkime Lietuvos prisimini
mui ir atsilankykime į iškil
mingą minėjimą. Koresp.

• v

• v •

South Boston, Mass

Pagerbsime Juozą Arlauską

Sandaros 7 kuopa 
iškilmingą banketą š. 
sario 21 dieną, 5 valandą va
kare, nuosavam name, 124 
F Street, So. Bostone, pager
bimui Juozo Arlausko.

Juozas Arlauskas iš pat at
vykimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes, įsijungė į visuome
ninį darbą, kad galėtų padėti 
savo tėvų kraštui Lietuvai, o 
šiandien musų broliams iš
blaškytiems po visą pasaulį. 
Brolis Juozas Arlauskas vi
sur ir visuomet ištiesia pagal
bos ranką. Jis yra A. L. Ta
rybos Bostono skyriaus pir
mininkas, SLA 2-sios apskri
ties pirmininkas, Liet. Pilie
čių draugijos iždininkas, Lai
svės Varpo radio vice pirm, 
ir Sandaros 7 kuopos buvęs 
ilgametis iždininkas, o nuo š. 
m. sausio 17 dienos tas parei
gas užleido kitam asmeniui.

Sandaros kuopa, norėdama 
atsilyginti broliui Arlauskui 
už jo darbus, ruošia banketą 
jo pagerbimui. Ne tie žmonės 
verti pagarbos, kurie trokšta 
garbės ir vietos, bet tas ver
tas pagarbos, kuris dirba Lie
tuvos laisvinimo darbus, kad 
padėjus pavergtai Lietuvai ir 
šiam kraštui, nesigailėdamas 
savo jėgų, laiko nei aukų, o 
tokiu asmeniu yra Juozas Ar
lauskas. Turiu pabrėžti, kad 
man su Juozu Arlausku tenka 

• bendrauti ir dirbti 10 metai.

rengia
va-m.

l

f-

buvo gyva demonstracija vi
sų galimybių, kokias tik tau
ta “su propozicija, kad visi 
žmonės yra sukurti lygiais” 
gali pasiūlyti savo neturtin
giausiai gimusiam piliečiui.

Linkolnas ne tik įvedė prin
cipą, kad visi žmonės yra su
kurti lygiais, bet jis į šį prin
cipą tikėjo ir visuomet jį 
reiškė paparstais žodžiais, 
kuriuos jis pasakė 1864 me
tų vasarą 166-tam Ohio Re- 
gimentui. Kovų išvargintiems 
kareiviams jis nurodė, jog 
pergalė konflikte suteiks ilgą 
gyvavimą šiai didžiai ir lais
vai tautai, su lygiom teisėm 
visiems, bet kurios rasės ar 
kilmės”.

“Aš prašau jūsų prisiminti 
tai ne dėl manęs. Aš tik lai
kinai užimu Baltuosius Rū
mus ir esu gyvas liudininkas, 
kad jūsų vaikai 
vietą, kaip kad 
vaikas tai padarė”.

Taip kalbėjo vyras, kuris 
pradėjo savo ilgą didį gyve
nimo kelią kaip medžio piau- 
stytojas, pagelbininkas ūkyje, 
sielininkas, 
tinukas ir 
me kaimo 
pats vyras, 
giau, negu 
amerikietis,
pasaulio žmonėms.

American Council.

atsiliepti stambioje palikimų bylo
je, su žiniomis apie savo kilmę 
tėvo vardą.

Matulionis Ona, Povilo duktė, 
jos vaikai Augustina, Filomena 
Jonas.

Umbutienė-Duplytė Bronislava, 
Povilo duktė, iš Antkončių, Andrie- 
javo vals., Kretingos apskr.

Žygelis Tadeušas, Petro sūnūs, 
gyveno Baltimore, Md.

Adamavičienė-Sabaliauskaitė E- 
lena, vyras Adamavičius Petras, 
ir sūnūs Vaclovas, gyveno Port 
Henry, N. Y.

Aldonis Algirdas, Motiejaus 
nūs, iš Alytaus.

Burba Aleksandras, ir 
Damicijonaitė Vilė, gyveno 
lijoje.

Dravd ik Liudvikas, ir 
zikaitė Felicija.

Latisauskienė-Mockevičiutė Uršu
lė, ir jos sesuo Mockevičiūtė Ka- 
tarina, Antano dukterys, iš Gasti- 
lonų kaimo, Rumšiškių par.

Macevičius Juozas, Juozo sūnūs, 
iš Skuodo vals., gyveno Kanadoje.

Makutėnas Juozas, Kazio sūnūs. 
Marcinkevičiūtė Julė, Juozo duk

tė, iš Kražių m., Raseinių apsėr., 
ištekėjusi, bet vyro pavardė neži
noma.

• 1963,

IieAkomiejl arba apie Juos einan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA, 

41 WEST 82-ND STREET. 
NEW YORK 24. N. Y.

Tei. STagg 2-5043
Mattliew P. Balta*

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOMF

AT,. BALTRUNAS-BALTON • 
Reikalų ved5jas

660 Grand Street , 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBIJC

Abraomas Linkolnas

• v

Dravd-

v •

HITLERIS IR MUSSOLINI

TT

i

Miami, Florida

v £

114.00

300.00

150.00

Turtingi Lietuviškomis 
Radio Programomis

Mmeny»: 
iš Giluišio

Pittsburgh, Pa.

Worcester, Mass.

drau- 
skam-

Kalna tik 75 centai.
šiuo adresu:

__2,464.00
$17,660.00

ateis į šią 
mano tėvo

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
6, 1960 Metais

pinigų 
i

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Paieškojimai

Kazimiero
kaimo, Biržų

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Vąrke paieškomi
Markavičius Algirdas, 

kamo.
Masonas Julijonas, 

sūnūs, iš Juodaišių 
vals.

Pikeliai, kilę iš Telšių ir Kuršė
nų, Šiaulių apskr., prašomi skubiai

C. K. Braze, 
SLA 44 kuopos koresp.

Viso . .........................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

" *

Mataitč (Matas) Juzepa, Pauli
na ir Veronika, Juozapo Mato duk
terys, iš Purvių II kaimo, Šiaulių 
apskr.

/

Todėl rengėjai kviečia jo 
gimines ir draugus šiame 
bankete dalyvauti, jį tinka
mai pagerbti ir priduoti jam 
energijos tolimesniems dar
bams.

A. Andriulionis ir Sandaros 
7-tos Kuopos Rengėjai.

Pranešu visiems SLA 57 kuo
pos nariams, ypatingai ser
gantiems, kad protokolų sek
retorius A. Kriaučialis serga 
ir negali savo pareigų atlik
ti. Todėl visus 57 kuopos na
rius prašome, su ligonių blan- 
komis kreiptas prie pirminin
ko V. Mitriko, 19 VVashbum 
Street, taipgi ir kitais reika
lais, susijusiais su sekreto
riaus pareigomis.

Daug kuopos narių serga 
azijatiška flu. K. Z.

Pitts/burgho lietuviai turi 
net tris Liet. Radio progra
mas iš trijų skirtingų stočių. 
Sekmadieniais turime vieną 
iš pat Pittsburgho miesto 
Radio Stoties WPIT, kitą iš 
Braddock (Pittsburgho prie
miestis) iš Radio Stoties 
WL0A, na o trečią programą 
turime šeštadieniais iš Hom- 
estead (Pittsburgho priem.) 
iš Radio Stoties WEDO.

Kiekviena iš jų yra tvar- 
k o m a ir vedama skirtingų 
asmenų. Visos jos yra gra
žiai tvarkomos ir pasitarnau
ja lietuviškiems reikalams. 
Kiekviena iš tų L. Radio pro
gramų yra vedamos skirtingų 
asmenų ar organizacijų.

Žemaitis.

Amerikiečiai daugiausia pri
simena Abraomą Linkolną iš 
tų laikų, kurie sekė jo išrin
kimą 16-tu Amerikos prezi
dentu.

Tais metais Amerikos tau
ta buvo beveik priėjusi su
siskaldymo dėl valstybinių 
teisių ir vergijos. Ligi šis 
aukšto ūgio susimąstęs vyras 
iš Vakarų buvo prisaikdintas 
prezidentu, vienuolika pieti
nių valstijų pasitraukė iš 
Unijos ir sudarė Konfederali- 
nes Amerikos Valstybes.

Kai 1861 metais pavasarį 
prasidėjo pilietinis karas, 
naujojo prezidento pirmas di
dysis uždavinys buvo išgelbė
ti Uniją, nors tai reikštų ir 
vergijos palaikymą tose val
stybėse, kur ji buvo legali. 
Tačiau atėjus 1862 metams, 
jis priėjo išvados, kad jo an
tras didysis uždavinys yra 
panaikinti vergiją.

Jam vadovaujant, šie 
abu svarbiausi tikslai buvo 
pasiekti, ir Linkolnas pasiliko 
istorijoje, kaipo Unijos išlai
kytojas ir kaip Didysis Eman- 
cipatorius.

Prieš L i n k o 1 n u i palie
kant savo advokato kabinetą 
Springfielde perimti preziden
tūrą didžiausios krizės metu, 
jis buvo tautine politine figū
ra tik per trumpą laiką. O 
kai republikonų partija krei
pėsi į jį kaipo į kandidatą, į 
prezidentus, jis pasakė: “Nie
kas už Illinois valstijos ribų 
manęs nepažįsta”.

Reikėjo laiko, kol Linkol
nas apsiprato su savo nauju 
postu, bet apsipratus jis at
sistojo, kaip istorinis milži
nas, kaip didis vyras, kuris

krautuvės pasiun- 
paštiriinkas maža- 
miestelyje — tas 
kuris gal būt dau- 

net kuris kitas 
priklauso viso

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

Preaddentui ir
Vasario

Lietuvių Choro Banketas

Lietuvių choro surengtas 
banketas įvyko šių metų 
sausio mėn. 17 dieną, Lietu
vių Klube, 5 valandą po pie
tų. Žmonių buvo virš 200. 
Vakarienė buvo labai gera.

Programa susidėjo iš dai
nų, trumpos kalbos, deklama
cijų. Programas buvo nenuo
bodus ir publikai patiko, ką 
liudija gausus delnų ploji
mas.
Svečiai iš toliau

Ponas F. Basčius ir ponas 
K. Jakavičia buvo iš Fort 
Landerdale, Florida, pp. P. 
Satinsky, p. S. J. Swolkin, 
pp. V. Skupeikai, p. Aušra iš 
Hollywood. Per daugybę žmo
nių negalima buvo patėmyti 
visus ir aprašyti.

Prie rezervuotų stalų buvo 
Amerikos vėliava ir parašai: 
Mr. A. D. Kaulakis, Mr. C. 
K. Braze ii’ kitos, kurių ne- 
patėmijau, taipgi buvo foto
grafai, kurie darė įvairias 
nuotraukas.
Suskambėjo telefonas

Ar rengiesi važiuoti į ban
ketą, buk prisiruošęs, aš su 
svečiais atvažiuoju, ponas A. 
D. Kaukalis pranešė man. 
Tais svečiais buvo: ponai 
Paul P. Barsneak iš VVebster, 
Wis., buvę ilgus metus chi- 
cagiečiai.
Svečių atydai

Svečiai, kurie atvažiuoja į 
Miami, Florida, gali gauti ge
rus kambarius pas ponus A. 
D. Kaulakius, 4763 S. W. 
82-nd Street, Miami, Florida. 
Telefonas MO 1-1463,' Kaula- 
kio rezidencija randasi vaisių 
sode.

X

žmona
Brazi-

j ROCKFO1U), ilk.
Jei galvojate parduoti ar

r pirkti namą bei kitokią, nuo-
i savybę, sąžiningam ir
r giškam patarnavimui
| binkite:

WO 5-5890
t Taip pat patarnavime
į ir siuntinių persiuntimui
l Lietuva ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBIJU

[ 114 N. Rockton Avė.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ven. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

S “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
£ 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai
Y apie savo vyrą. Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
5 eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

S 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės
X priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- 
£ kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
<? sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

5 Prisiuntę $1 gaus visus
£ straipsniaiš. Prisiuntė $5
Y numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

Išmokėtos pomirtinės
AGOTA BUBIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi

musi gegužės 1, 1886 m., Panevėžio apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 3, 1928 m. 
Mirė gruodžio 20, 1959 m. Velionės dukteriai 
Edith R. Bubas-Missavage pomirtinės išmokėta-_ $1,000.00

ONA SAKALAUSKIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y., 
gimusi rugpiučio 1'5, 1892 m., Jurbarko mieste, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 5, 1921 
m. Mirė gruodžio 29, 1959 m. Velionės sunui 
Frank R. Sakai pomirtinės išmokėta--------------

JIEVA GIRCEENE, 55 kp., Chicago, III., gimusi va
sario 1, 1886 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 14, 1930 m. Mirė sausio 16, 1960 m. 
Velionės broliui William Griniui pomirtinės išmo
kėta ___ ___________________________________

JIĘVA RUČINSKIENE, 113 kp., Thompsonvillc, Pa., 
gimusi kovo 20, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė lapkričio 7, 1926 m. Mirė birželio 18, 
1959 m. Velionės dukteriai Onai Pucinskiutei po
mirtinės išmokėta __________________ _______

JONAS PETRAUSKAS, 185 kp., Indiana Harbor, 
Ind., gimęs rugpiučio 22, 1888 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 1, 1916 m. Mirė spalių 
12, 1959 m. Velionio krikšto sunui Stevc Maž
rimui pomirtinės išmokėta___________________

JONAS GRAZULBVICIUS, 301 kp., Cicero, III., gi 
męs birželio 1, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 23, 1913 m. Mirė gruodžio 19, 
1959 m. Velionio vaikams Peter ir John Gražu
liams pomirtinės išmokėta _______________

/

Viso _________________ __________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___________

Išmokėtos ligojo pašalpos
K, SPŪDIS, 7 kp., Easton, Pa., sirgo 11 savaičių 4 dienas
M. MAURUTIS, 35 kp.. Wiikes-Barre, Pa., sirgo 5 savaites
S. PETRIKAS, 40 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 12 savaičių__
J. DAUKŠIENE, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 6 sav. 6 d. ...
P. PAULAUSKIENE, 57 kp., Wiorcestcr, Mass., sirgo 9 sav. 5 d
J. WISE, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 5 sav. 6 d. ___________
V- KUPRIS, 115 kp., Wilkos-Barre, Pa., sirgo 4 sav. 1 d. _____
D. SHELSKY, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 9 savaites __
J. ANTANAVIČIUS, 198 kp., Akron, Ohio, sirgo 5 sav. 1 d. ____
A. YUKNIS, 226 kp., Chicago, Iii., sirgo 2 sav. 1 d. ___________

KRUPAVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 3 savaites __
STANKEVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 5 d____
URBONAS, 360 kp., Chicago, III., sirgo 6 sav. 6 d.

P. 
v. 
v.

.. $71.00
60.00
54.00
22.01 

_ 50.75 
_ 29.83 
_ 50.00
- 47.75
_ 70.00 
_ 9.75
- 108.00

87.00
58.50

-$718-69
$2.366.86

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV I.” tur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5X10, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St., Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Paradyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Anierikoe
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texaa 
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 paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondęntus 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 polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11XX.
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse 
$14.00 metama, $7.00 — pusei metu. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsiu čeki arba Money Orderi U 
Hu adresu:

naujienos
173* Soath Halated Street, Chicaro 8, Uliniu

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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Entered as Second dass Matter November 28, 1910, at the Poe#
Office at New York, N. Y., undar the Act of March 3. KR

ror Mailing at Specaa! Rate of Postage provided for
m Seotion 1106, Act of Oetober 3, 1917, Authorrzed June 27, 1918

f

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS'J |£ V
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51 MITa!

Kodėl Si .A Nariui Verta Dar Kartą Įstoti į Susivenijimą
SLA TAUPOMOJI APDRAUDA PADIDINA NARIUI NAUDAS, KAI LABIAUSIA ESTI REIKALINGOS LĖŠOS

KALBA APIE NUSLINKLAVIMJ), 
BET KITUS GINKLUOJA

Sovietų Sąjunga siunčia povandeninius laivus 
ir lėktuvus Jungtinei Arabų Respublikai. - Ita
lijos prezidentas Gronchi lankėsi Maskvoje ir 
kalbėjosi su Chruščevu. - Ir ambasadorius 
Lodge aplankė Maskvą

PETRONĖLE GRIBIENE PRISIMINUS

Nikita Chruščevas, viešėdamas Jung-
Valst yhėse, kalbėdamas Jungtinių 

mažinti kariškas jėgas ir palai-

>s nirmininkasA*

Praeitų metų pabaigoje Sovietų Sąjungos ministe
ris pirmininkas 
tinėse Amerikos 
Tautų posėdyje, siūlė
kyti taiką visame pasaulyje. Ir dabar Chruščevas, lan
kydamasis kitose valstybėse ir .sakydamas kalbas išdi- 
džiai pareiškia, kad Sovietų Sąjunga nori palaikyti 
taiką, ir ragina kitas valstybes pasekti sovietus. 'Tačiau 
tokie Sovietų Sąjungos ministerio pirmininko pasaky
mai nėra nuoširdus ir neatitinka tikrenybei, arba jis ne
žino kas daroma jo valdomoj valstybėj.

Iš Londono pranešama, kad Sovietų Sąjungia siun
čia povandeninius laivus ir lėktuvus Jungtinei Arabų 
Respublikai. Sakoma, kad tie lėktuvai ir laivai yra 
.naujos rūšies, atgabenti iš satelistinių valstybių. Tei
giama, kad panašių ir dar pavojingesnių ginklų gauta 
Viduriniuose Rytuose, mat Sovietų Sąjunga, kaip iš 
Londono žinios sako, nusistačius sustiprinti Jungtines 
Arabų Respublikos karines jėgas, kad ji butų stipresnė 
kovoti prieš Izraelio turimus lėktuvus.

Taigi Sovietų Sąjungos darbai neatitinka Chrušče
vo kalboms. Pats valstybės vadas nuolatos kalba apie 
kalinių jėgų mažinimą ir taikos palaikymą, o Sovietų 
Sąjunga siunčia povandeninius laivus ir lėktuvus į \ i- 
durinius Rytus ir Iraną, kad galėtų geriau kovoti prieš 
Izraelio ir kitų valstybių lėktuvus. Reiškia, valstybės 
vadas kalba vienaip, o pati valstybe su jo pastatytais 
pareigūnais daro kitaip. Jis kalba .apie karinių jėgų 
mažinimą ir taikos palaikymą, o tuo pat kartu jo va- 
stybė kariškais ginklais aprūpina kitas valstybes. 'To
dėl Chruščevo kalbos neatitinka jo valdomos valstybės 
darbams.
Italijos prezidentas lankėsi Maskvoje

Italijos prezidentas Giovan- 
ni Gronchi jau seniai ruošėsi 
vykti į Maskvą, bet dėl svei
katos pašlijimo, priverstas 
buvo kelionę atidėti. Dabar iš 
Romos pranešama, kad prezi
dentas Gronchi lankėsi Mas
kvoje ir kad jis ten buvo iš
kilmingai sutiktas ir vaišina
mas. Jis turėjo ilgą oficialų 
pasikalbėjimą su ministeriu 
pirmininku N. Chruščevu. Pa
gal korespondentų pranešimą, 
tame pasikalbėjime buvo pa
liestas sienų klausimas ir kad 
buk prezidentas Gronchi ne
manąs, kad po praeito karo 
nustatytos sienos bus pakeis
tos be kito karo. Chrušče
vas atsakydamas prezidentui 
Gronchi, priminė, kad visų 
pirma reikia pasirašyti taikos 
sutartį su Vokietija ir likvi
duoti Vakarų Berlyne nuo 
okupacijos laikų pasilikusius 
likučius, ši svarbi problema 
turi būti išspręsta kogreičiau- 
sia, pareiškė Chruščevas. Pa
liesta ir busimoji viršūnių 
konferencija, kuri prasidės 
gegužes mėnesio 16 dieną Pa
ryžiuje.

Spėjama, kad Italijos prezi
dentas Gronchi pakvies Niki
tą Chruščevą atvykti Italijon 
oficialiam vizitui.

Ambasadorius Lodge 
aplankė Maskvą

Jungtinių Amerikos

PKTRONfiLfi GRIBIENE

Vals-

Jungtinėse Tautose, Henry C. 
Lodge, drauge su žmona ap
lankęs Sovietų Sąjungos kolo
nijas Azijoj, sugrįžo į Mas
kvą ir matėsi su N. Chrušče- 
cu ir, kaip korespondentai 
praneša, Lodge su Chruščevu 
buvo pastebėti Didžiajame te
atre besišnekučiuojant vaka
ro metu. Kitos žinios teigia, 
kad Henry Lodge' su Chruš
čevu turėjo specialį susitiki
mą Kremliaus rūmuose. Apie 
ką jiedu kalbėjosi, neprane
šama. Gal tai buvo tik asme
ninio pobūdžio pasikalbėjimai, 
nes Chruščevui lankantis A- 
merikoje, ambasadorius Hen
ry Lodge buvo jo palydovas.

Prancūzijos ūkininkai 
prieš de Gaulle

Iš Amiens, Prancūzijos pra- 
šama, kad apie 15,000 ūkinin
kų demonstravo prieš prezi
dento Charles de Gaulle ūkio 
produktų kainų nustatymą. 
Demonstracijų sustabdy m u i 
policija panaudojo gazus ir 
kitas priemones. 12 demons- 
tuojančių ūkininkų sužeista.

Britanijos geležinkeliečiai 
ruošiasi streikui

Iš Londono pranešama, kad 
Didžiosios Britanijos geležin
keliečių didžiausia unija įtei
kė valdžiai reikalavimą pakel
ti atlyginimą už darbą 500,000 
darbininku, grasindami strei-

Saulėtoj Floridoj, kaip žmo
nės įpratę Floridą vadinti, 
sausio 26 dieną nelaboji mir
tis išskyrė iš gyvųjų tarpo ir 
iš didžiulės Susivienijimo na
rių šeimos Petronėlę Gribie- 
nę, nenuilstančią vaikėją Su
sivienijimo ir kitų patriotinių 
organizacijų. Jos netikėtas iš
siskyrimas iš gyvųjų tarpo 
yra didelis smūgis visoms 
toms organizacijoms, kuriose 
ji dirbo. Ji buvo viena iš 
veikliausių lietuvių moterų. 
Nebuvo nė vieno didesnio 
patriotiniams tikslams su
kviesto susirinkimo, kongreso 
ar seimo, kuriame velionė Pet
ronėlė Gribienė nebūtų daly
vavusi, už tad ji buvo visiems 
žinoma ir mylima. Jai rūpėjo 
kiekvienas lietuviškas darbas, 
kuris buvo dirbamas Lietuvos 
ir savo tautos žmonių naudai. 
Ji dar nebuvo seno amžiaus 
ir galėjo gyventi, bet netikė
tas širdies smūgis ją užklu
po sveiką, pilną energijos lie
tuviškiems darbams ir išsky
rė iš gyvųjų tarpe ant visa
dos.

Velionė Gribienė gimė Lie
tuvoje 1886 metais gegužės 
mėn. 29 dieną, Margavos kai
me, Jevaravo valsčiuje, Mari
jampolės apskrity. Į šį lais
vės kraštą laimės ieškoti at
vyko jauna būdama 1904 me
tais ir apsigyveno Portam- 
boy, N. J., o iš ten persikėlė į 
Brooklyn, N. Y., čia begyven
dama ištekėjo, drauge su vy
ru .buvo įsigiję valgomų daik
tų krautuvę, bet bizniavOti 
nesisekė, tai išvyko į Chicagą 
ir ten pastoviai įsikurs. Ten 
gyveno ilgus metus, įsijungė 
į įvairias organizacijas ir jo
se dirbo kiek laikas ir aplin
kybės leido. Tačiau velionės 
Gribienės vyrui Jurgiui išėjus 
į pensiją, kaip pati Gribienė 
šiuos žodžius rašančiam lai
ške rašė, ilgą laiką galvojo 
kur apsigyventi, kad gyve
nant iš kuklios pensijos, bū
dami senesnio amžiaus, galė
tų ramiai pagyventi. Buvo nu
vykę į Kaliforniją pasižiūrė
ti, bet ten jiems nepatiko, vė
liau nuvyko į St. Petersburg, 
Floridą, ten susiradę atitin
kamą vietą, nusipirko nuosa
vus namus, apleido ilgus me
tus gyvenantį didmiestį Chi
cagą ir įsikūrė Floridoj, ma
nė ramiai pagyventi sulaukus 
senesnio amžiaus, bet ten gy
venimas nebuvo ilgas.
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Suorganizavo SLA kuopą
Apsigyvenus St. Petersbur- 

ge, kur nebuvo SLA kuopos, 
Petronėlė būdama energin
ga, nesėdėjo rankas sudė
jus, bet ėmėsi darbo organi
zuoti savo mylimos organiza
cijos, kuriai per ilgus metus 
pasišventusiai dirbo, Susivie
nijimo kuopą. Kaipo prityru
si organizaciniame darbe, ji 
savo sumanymą įvykdė ir da
bar St. Petersburge gyvuoja 
Susivienijimo 373 kuopa su 
gausiu skaičium narių, kuri 
per trumpą laiką jau suruošė 
keletą įvairaus pobūdžio pa
rengimų geresniam narių susi
pažinimui ir didesniam ^skai
čiui lietuvių įtraukimui į or
ganizaciją, taipgi velionės 
Gribienės pastangomis buvo 
suruošti keli Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo sukak
ties minėjimai. Nors Gribie- 
nei neilgai teko gyventi St 
Petersburge, bet per tą laiko
tarpį ji atliko daug darbo, 
padarydama gero ne tik ten 
gyvenantiems lietuviams, bet 
ir Susivienijimui. Jei ne ve
lionė Gribienės ryžtingumas, 
vargiai kada nors St. Peters
burge butų buvusi Susivieni
jimo kuopa.

Gabi organizatorė

Gyvendama Chicagoje, Pet
ronėlė Gribienė buvo viena iš 
energingiausių organizatorių, 
keliuose Susivienijimo vajuo
se ji į organizaciją įrašė dau- 

'giausia narių ir pasiekė pir
mąsias eiles, laimėjo skirtas 
dovanas už nuskirtą skaičių 
prirašytų narių. Organizaci
nis darbas jai sekėsi dėl to, 
kad ji buvo malonaus budo, 
mokėjo su vistelis sugyventi. 
Jai buvo visi lygus, prieš 
daugelį metų atvykę į šį kra
štą lietuviai ir vėlesniu laiku 
atvykę po antrojo pasaulinio 
karo taip vadinami naujaku
riai, kurių ji nemažai įrašė į 
Susivienijimo 217 kuopą. Kai 
kurie jos prirašyti nariai da
bar kuopoje užima vadovau
jančias vietas ir yra geri vei
kėjai.

Dalyvavo SLA seimuose

Be vėl. Gribienės beveik nė 
vienas Susivienijimo seimas 
neapsiėjo, ji dalyvaudavo sei
muose ir visuomet būdavo pa
skirta į šeimines komisijas, ir . 
praeitame Chicagoje įvyku
siam seimo ji buvo paskirta 
į mandatų komisiją. Tas buvo 
daroma dėl to, kad velionė 
Gribienė buvo rimto budo, 
gerai susipažinusi su Susivie
nijimo reikalais, žinojo seimų 
tvarką ir jai paskirtas parei
gas visuomet atlikdavo gerai. 
Taipgi iji seimuose atidžiai 
stebėdavo seimų eigą ir, rei
kalui esant, pareikšdavo savo 
nuomonę vienu ar kitu klau
simu. Ji tarnavo pastoviosio
se komisijose, kurios seimo 
renkamos. Praeitas seimas ją 
irgi išrinko į Labdarybės Ko
misiją, bet nelauktoji mirtis 
jai nedavė tų atsakomingų 
pareigų baigti ir sulaukti dei
mantinio seimo, kuris įvyks 
Šiais metais Pittsburghe.

Rinkimai į SLA Pildomąją 
Tarybą Turi Būti Atlikti 

Kovo-March Menesį
Pagal SLA 50-to Seimo nu

tarimą rinkimai į SLA Pildo
mąją Tarybą turi būti atlik
ti per vieną mėnesį, šie rin
kimai vykdomi šiame Kovo- 
March mėnesyje.

SLA kuopų valdybos ir vi
si veikėjai privalo tvirtai at
siminti, kad šie rinkimai at
liekami ne per du, kaip anks
čiau būdavo, mėnesius, bet 
per vieną KOVO-MARCH mė
nesį. Todėl iš anksto pasirū
pinkit, kad tinkamu laiku bu
tų paskirti kuopų susirinki
mai, apie kuriuos iš anksto 
butų * pranešta visiems na
riams su įspėjimu, jog bus 
Pildomosios Tarybos rinki
mai.

Dirbo ir kitose 
organizacijose

Be Susivienijimo velionė P. 
Gribienė priklausė ir nuošir
džiai dirbo kitose organizaci
jose, kaip Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje, Sandaroje ir ki
tose. Sandaroje priklausė nuo 
pat jos įsikūrimo, taipgi ji 
buvo kelių kitų organizacijų 
steigėja, jų valdybose ėjo į- 
vairias pareigas. Ji buvo ir 
centrinių organizacijų valdy
bose — Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos centrinė iždininkė, 
Sandaros iždininkė, Balfo di
rektorė, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyriaus 
atstovė.

Visus velionės Gribienės at
liktus darbus aprašyti reiktų 
pašvęsti daug laiko ir užimti 
nemažai vietos laikraštyje. 
Glaustai galima pasakyti tiek, 
kad nebuvo nė vieno didesnio 
bei svarbesnio lietuviško dar
bo, prie kurio Gribienė nebūtų 
prisidėjus. Jos atliktus dar
bus negreitai pamirš tos or
ganizacijos, kuriose ji dirbo, 
ypatingai ją negreitai pamirš 
Susivienijimas, kuriam ji per 
ilgus motus daug dirbo ir ug
dė nariais.
Palaidota Chicagoje

Nors velionę Gribienę šir
dies smūgis užklupo St. Pe
tersburg ir išskyrė iš gyvųjų 
tarpo, bet jos palaikai nuvež
ti į Chicagą, kur ji didesnę 
savo amžiaus dalį išgyveno, 
ir su iškilmingomis apeigo
mis palaidoti Lietuvių Tau
tinėse kapinėse sausio 30 die
ną. Prie karsto atitinkamas, 
įvertinant Gribienės atliktuo
sius darbus, kalbas pasakė 
visuomenės atstovai: Sanda
ros redaktorius M. Vaidyla, 
Susivienijimo centrinis dakta
ras kvotėjas dr. S. Biežis, 
Susivienijimo 217 kuopos pir
mininkas adv. L. Šmulkštys, 
Susivienijimo iždo globėja E. 
Mikužiutė. Kun. A. Trakia su
kalbėjo maldas už velionės 
vėlę. Kapinėse paskutinį atsi
sveikinimo žodį tarė Sanda
ros redaktorius M. Vaidyla ir 
kun. A. Trakis. J kapus velio
nę palydėjo gausus būrys jos 
ilgamečių draugų-draugių, su 
kuriais ‘ji per ilgus metus 
drauge dirbo, ir paskutinį 
kartą su ja atsisveikino.

SLA centrinis sekretorius, 
dr. M. J. Vinikas, sužinojęs 
apie Gribienės mirtį, visos

Daugelis lietuvių rašėsi į Susivienijimą grynai 
patriotiniais sumetimais, bet pagaliau jie tu
rėjo progos įsitikinti, kad būdami SLA nariais, 

jie gali gauti praktiškas naudas

Kas pažįsta Susivienijimo narių nuotaikas, gerai žino, 
jog tūkstančiai lietuvių, gerų patriotų, troškusių savo bro
liams pagalbėti, ateidavo į SLA visiškai nesirūpindami nau- 
domis, kurių jie gali tikėtis būdami šioje organizacijoje. Svar
bu įbuvo jungti lietuviškas jėgas, stiprinti lietuvišką organi
zaciją, nes to reikalavo visų šios šalies lietuvių interesai ir 
bendras patriotinis pasiryžimas dirbti Lietuvos garbei.

Kai jus galvojat apie ateitį
Nemažas skaičius Susivienijimo narių turėjo paprastą gy

vybės apdraudą su viso gyvenimo mokesčiais, o dažnas narys 
visai nepaisė kokią sumą jis paėmė sau apdraudos. Laikui 
bėgant betgi daugumas suprato, kad čia pat yra jam palan
kus galimumai ir praktiškai vertinti savo dalyvavimą Susi
vienijime. Šiais laikais maža apdraudos suma jau nebeturi 
tos reikšmės, kokia buvo teikiama anksčiau. O be to kiek
vienos šeimos gyvenime laikui bėgant labai daug kas pasi
keičia. Šeima turinti jaunąją kartą beabejo trokšta jaunuo
liams palengvinti sąlygas studijuoti aukštuosius mokslus. To
li numatantis šeimos galva supranta, kad šiandieninės, saky
sim, patenkinamos gyvenimo sąlygos ir pajamos nėra juk am
žinai pastovios. Visko būna, viskas atsitinka.

Savo ruožtu kiekvienas asmuo šios šalies sąlygomis gy
vendamas aiškiai žino ir nujaučia, jog ateis diena, kad teks 
iš darbo pasitraukti, kai pajamos neišvengiamai sumenkęs, 
nes teks pasitenkinti tik labai aprėžta pensija, o gaunamos 
algos už darbą nebebus. Kiekvienas jaučiasi nuskriaustas ir 
nepatenkintas, jeigu jam tenka atsisakyti nuo įsigyvenusių 
įpročių, kai esi priverstas susiaurinti savo poreikius.

Kuo gali šeimai ir asmeniui 
pagelbėti Susivienijimas?

Pirmiausia visi SLA nariai turi daugiau dėmesio kreipti 
į Taupomąsias apdraudas—Endowment. Šeima besirūpinda
ma jaunosios kartos mokslinimu, gali lengvomis sąlygomis, 
visai nežymiai sutaupyti tam tikrą sumą pinigų, kuri jaunuo
liui studijuojančiam žymiai palengvina mokslo metus. Mer
gaitėms bus malonu gauti žymesnę sumą gyvenimo pradžiai, Ji f
kaipo kraitį.

O kiekvienas, kas turi taupomąją apdraudą labai džiaug
sis gaudamas į rankas grynus pinigus kaip tik tuo metu, kai 
jis dėl amžiaus apleidžia savo nuolatinį darbą. Jam neteks 
save varžyti, jo pajamos bus sustiprintos ir jo gyvenimo 
džiaugsmas bus giedresnis.

Kaip pagerinti savo būklę?
Šiomis SLA apdraudos naudomis jau tūkstančiai lietuvių 

naudojasi ir yra patenkinti. Bet ir ‘tie nariai, kurie turi kito

kią apdraudą labai lengvai gali pereiti į taupomąją apdraudą 
ir pagerinti savo būklę. Tik reikia laiku susirūpinti ir per 
kuopos sekretorių atsiųsti į SLA centrą pasiteiravimą, į ku
rį atsakant bus suteikti visi nurodymai.

Apie taupomuosius indėlius su nuošimčiais
Bet paskutiniu metu įvestas dar naujas ypatingai svar

bus SLA pagerinimas, tai taupymo indėliai. Kiekvienas na
rys, prie savo apdraudog gali sudaryti SLA sau indėlius, pa
našiai, kaip banke ir gauti už tuos indėlius nuošimčius. Visi 
tie, kurie savo apdraudą jau išmokėjo, kas paima apmokėtą 
apdraudą, gali pradėti taupyti Susivienijime, mokėdami tuos 
pačius mokesčius ir tie mokesčiai pavirsta indėliais, kuriuos 
reikalui esant narys visada gali atsiimti pilnoje sumoje ir su 
nuošimčiais. Vietoje to, kad išmokėjus apdraudą pasitrauk
ti iš SLA, narys grįžta atgal ir toliau dalyvaudamas savo or
ganizacijoje gauna ypatmgas naudas. Tai grynai praktiškas 
apskaičiavimas, kuris skatina SLA narius toliau dalyvauti 
Susivienijime ir gauti progą taupyti ateičiai. Jo apdraudos 
suma pasilieka pilnoje galioje, o prie tos apdraudos ir svar
baus užtikrinimo gyvenime, narys daro santaupas, nes jis ži
no, jog šias santaupas jis pats gali visada atsiimti, arba ne
laimės atveju tos santaupos bus išmokėtos jo pašalpgaviui.

Jau keletą kartų šiuose puslapiuose buvo kalbama apie 
taupomosios apdraudos svarbą ir apie ypatingą pagerinimą 
Susivienijime, įvedus indėlius su nuošimčiais. Kuopų veikė
jai turėtų išnaudoti dabartines progas ir susirinkimų metu 
atkreipti narių dėmesį į tų pagerinimų svarbumą ir naudin
gumą. Visi nariai, kurie suinteresuoti taupomąja apdrauda, 
arba tie, kurie nusprendė pradėti indėlius taupymui, kaip ban
kuose su nuošimčiais, lengvai visus paaiškinimus gaus iš kuo
pos sekretoriaus arba organizatoriaus, arba parašydami į SLA 
Centrą gaus išsamius paaiškinimus.

Pildomosios Tarybos vardu, 
savo ir p. Vinikienės, pasiun
tė užuojautą veliones vyrui 
Jurgiui Gribai.

Petronėlei Gribienei išsis
kyrus iš gyvųjų tarpo, Susi

vienijimo ir lietuviškų organi
zacijų veikloje pasiliko didelė 
spraga, kuri negreitai kieno 
nors bus užpildyta, nes tokių 
asmenų, kokia buvo velionė 
Gribienė, mažai yra.
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SLA 40-tos Kuopos Veikla

skyriu-

Miami, Florida

ŠIA 44 Kuopos Veikla

rodomiBus

Vasario 
kitomis

UŽ- 
lo- 
or- 
se-

Pittsburgh, Pa.

nes iš- 
numal-

draugijonąj

9 nauji nąf' 
je.

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA
paveikslai iš Europos. Rodys 
p. D. Kuraitis. įėjimas vie
nas doleris. Jie bus rodomi 
vasario 20 dieną Lietuvių 
Klube. Ponai Kuraičiai yra 
jau Miami, buvo klube ii- da
lyvavo

ŠIA narys, ponas P. J. Sa- 
tinsky, nejudomų nuosavybių 
pardavėjas, 123 N. 10-th and 
Tyter, 
visiems 
tarčiau 
ti.

Card Party.

Hollywood, Florida, 
gerai patarnauja. Pa
savo tautietį parem-

p ra-

MUSŲ REIKALAI

Vyčio” moterys krepšinin
kės praėjusį savaitgalį išsiko
vojo Kanados lietuvių meiste- 
rystę, nugalėdamos Montre- 
alio “Taurą” ir Hamiltono 
“Kovą”. Komandai vadovauja 
ŠIA jaunimo kuopos narys 
Juozas Balsys.
Dovanos kaukių baliui

“Vyčio” ir ŠIA 236 kuopos 
kaukių baliui, kuris įvyks šio 
mėnesio 27 dieną, be anksčiau 
skelbtų dovanų Zigmas Pau- 
lionis paaukojo odinę pinigi
nę. Balius įvyks Catk. Inf. 
Centre salėje, 830 Bathurst 
Street. Gros Vyt. Babeckas ir 
jo orkestras. j. b.

C. K. Braze,
ŠIA 44 kuopos koresp.

Cleveland, Ohio

Svarbus ŠIA 14 Kuopos 
Nariu Susirinkimas

SLA deimantiniam 
seimui besiartinant

Susivienijimo deimant i n i s 
seimas įvyks šių metų liepos 
mėnesio pradžioje, tad laiko 
neperdaugiausia beliko ir vi
sai nepajusime kai ateis sei
mas. Kad prie seimo tinka
mai prisiruošus, jau dabar 
laikas pradėt tuo reikalu rū
pintis, kuopų susirinkimuose 
businčio seimo reikalas pri
valėtų būti iškeltas, išsamiai 
apkalbėtas ir pradėta prie jo 
ruoštis. Šiame seime, kaigo 
deimantiniame, privalėtų būti 
atstovaujama kiekviena kuo
pa, nęžiurint į jos narių skai
čių, nes kito tokio seimo ne
bus.

Tos kuopos, kurios ižduose 
neturi pinigų delegatų kelio
nėms ir kitoms su seimu su
sijusioms išlaidoms apmokė
ti, per likusius keturias mė
nesius gali suruošti vienokį 
ar kitokį pobūvį lėšų sukėli
mui, kad galėtų delegatus į 
seimą pasiųsti. Viskas gali
ma, tik reikia gerų norų ir 
pasišventimo darbui. Todėl 
kuopų pareigūnai ar pobu- 

’ viams ruošti išrinktos komi
sijos turėtų apie tai pagalvo
ti ir imtis darbo.

kuopos kiekv i e n a m 
paruošia pasiulymų- 

konstitucijos papil- 
kai kurių paragrafų 

ir kitais klausi-

Susivienijimo seimai įvyks
ta vieną kartą į du metus, 
tad juose turėtų būti atsto
vaujamos visos kuopos. Ka
da didesnis sakaiČius delega
tų dalyvauja seime, tai būna 
pareikšta daugiau įvairių nuo
monių ir padaryta daugiau 
nutarimų visos organizacijos 
ir narių naudai.

—s®:— 
Pasiūlymai businčiam 
Susivienijimo seimui

SLA 
seimui 
įnešimų 
dymui,
pakeitimui 
mais. Neabejojame, kad kuo
pos ir šiais metais pateiks bu
sinčiam seimui įvairių pasiū
lymų. Gerai, kad kuopos rū
pinasi savo organizacijos rei
kalais, nori kad jos konstitu
cija butų jiems suprantama 
ir kad nariams butų teikia
mos didžiausios naudos.

Bet dažnai kuopos padaro 
tokių pasiūlymų seimams, ku
rie neatitinka Valstijų Ap- 
draudų Departamentams, ir 
seimas negali jų priimti. To
kius valstijų įstatymams prie
štaraujančius pasiūlymus sei
mas atmeta, tai būna ir tokių 
delegatų, kurie nežinodami 
valstijų įstatymų, parvykę iš 
seimo kuopų susirinkimuose 
raportuoja, kad daug gerų 
pasiūlymų seimas atmetė. Už 
tokius pareiškimus delegatų 
kaltinti negalima, nes jų ma
nymų seimas turi priimti vi- 
bus kuopų pasiūlymus, nors 
jie ir neatitinka valstijų įsta-

ir delegatų 
į busimą seimą, ku- 
Pittsburghe šių me- 
mėn. 11 dieną.

nutarta turėti kor- 
vasario

prieš užgavėnes,

Nepaprastas ir reikšmin
gas musų kuopos narių susi
rinkimas įvyks kovo 1 dieną, 
Lietuvių Salės svetainėje. Tą 
vakarą rinksime Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Pil
domosios Tarybos pareigū
nus. Su svarbiais musų Susi
vienijimo vadovaujančių pa
reigūnų rinkimais sijamas ir 
kitas, tolygiai reikšmingas į- 
vykis, būtent Tautos šventės 
—Vasario šešioliktosios 
nėjimas, kuris musų 
gyvenime yra tapęs 
tautinio sąmoningumo 
cija, nes kiekvienais
ta reikšminga šventė mini
ma. Musų kuopa siekdama 
šiuos du reikšmingus įvy
kius atžymėti galimai gra
žiau, susirinkimą papildys į- 
domia meno programa, kurią 
išpildys musų kuopos na
riai — menininkai. Susirinki-

mi- 
kuopos 
gražia 
tradi- 

metais

Vasario 7 d. SLA 40 kuopa 
nutarė į kovo mėnesio susirin
kimą kviesti narius atvirutė
mis, nes bus Pildomosios Ta
rybos rinkimai 
rinkimas 
ris įvyks 
tų liepos

Taipgi
tų lošimą šių metų 
28 dieną, 
ir tą pačią dieną, sekmadienį, 
2 valandą po pietų, Lietuvių 
Mokslo Draugijos Svetainėje, 
142 Orr Street, turėti blynų 
vakarienę. 40-tos kuopos mo
terys moka labai gerus bly
nus iškepti. Vėliau bus gali
ma kortoms palošti ar kitais 
žaislais pažaisti ir linksmai ! mas bus baigiamas Jaukiomis 
praleisti popietį.

Prie 40-tos kuopos, į vaikų 
skyrių, prisirašė 9 vaikai: A. 
Vainoriaus dukterų vaikai ir 
V. Količių vaikų vaikai, viso 

i vaikų

es
Šešioliktąją Jbykiu su 

vasario 21 dieną, 
ės miesto naujas ma

joras ir Lietuvos atstovas J. 
Kąjeckas iš Washingtono.

10 valandą ryte šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje S. 
S. bus pamaldos, o 3 valan
dą po pietų, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane Street 
S. S. įvyks bendras minėji
mas, kurį rengia Pittsburgho 
Lietuvių Tarybos skyrius ir 
parapijos kartu.

Butų labai gerai, kad Pitts
burgho ir apylinkėse gyve
nanti lietuviai gausiai daly
vautų minėjime.

Juozas Virbickas.

kur

SLA 44 kuopos Card Par
ty įvyko šių metų sausio 31 
dieną, 2 valandą po pietų, 
Lietuvių Klube. Dalyviij buvo 
apie 100. įžanga asmeniui 
buvo vienas doleris. Davė 
kandžių ir kavos. Geriausi 
šėjai gavo dovanas. Buvo 
kestras, tai jaunimas ir
nesniąji galėjo pasišokti. Ba
ras darė gerą biznį, 
troškę norėjo troškulį 
šinti.

Paveikslai.

tymams. Todėl kuopos, dary
damos pasiūlymus businčiam 
seimui, privalo pirma gerai 
apgalvoti, o paskui ruošti tik 
tokiuB pasiūlymus, kurie ne
prieštarauja įstatymams ir 
kuriuos seimas galėtų priim
ti. Priešingi įstatymams pa- 
siūlymai tik laiką seimui gai- i 
šina.

vaišėmis, kurias paruoš mu
sų veiklioji iždo sekretorė M. 
Mišeikienė, kitų kuopos val
dybos narių talkinama.

Visi kuopos nariai maloniai 
kviečiami tame susirinkime 
būtinai dalyvauti, taip pat at
vesti ir savų šaimų narius. 
Šia proga pranešame, kad šį 
kartą veišės bus nemokamos. 
Taigi, visi musų kuopos na
riai su savo šeimomis, tą va
karą susirinkime Lietuvių 
Salės svetainėje ir nevėluo
jant, kad atlikus 
susirinkimo dalį — 
Tautos 
menišką 
daugiau 
buviui.

svarbiąją 
rinkimus, 

Šventės minėjimą ir 
programą — atliktų 
laiko bičiuliškam po-

Kuopos Valdyba.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopa Suruošė 
Nepaprastus Pietus

Biekša, supažin- 
su organizacija, 
suminėjo buvu- 
esančius kuopos

SLA 75 kuopos suruošti ne
paprasti pietus, kurie įvyko 
sausio mėn. 24 dieną, sekma
dienį šv. Kazimiero parapijos 
salės patalpose. Dalyvavo 
daug didesnis skaičius svečių, 
negu pačių kuopos narių. 
Gaspadoriaus K. Kirilaucko 
perstatytas kuopos pirminin
kas Adomas 
dino svečius 
jos tikslais, 
siuš ir dabar
valdybos narius. Po to sekė 

| supažindinimas ir pagerbimas 
ilgamečių SLA 75 kuopos na
rių, kurie tą dieną šventė sa
vo vedybų nepaprastą auksi
nę 50 metų sukaktį, tai Ane
lė ir Petras Karužos, kilę iš 
Onuškio parapijos, Trakų ap
skrities. Abu sukaktuvinin
kai, nors persiritę per 70 me
tų slenkstį, tačiau atrodanti 
kaip jaunuoliai, nesenesni 50 
metų, todėl jiems palinkėta 
sulaukti sveikiems ir deiman? 
tinių sukaktuvių.

, Prie gerai ir skaniai paruo
što ir gausaus maisto gaspa- 
dorius Kazys Kirilauckas su

Isavo pagalbininkais Jonu 

Miglinu ir Juozu Bimba vai
šino svečius ir viešnias su 
skaniu iš bačkos alumi ir į- 
vairiais karštesniais gėrimais 
ir buvo jaučiamas pasitenki
nimas prie geresnės ir links
mesnės nuotaikos prisidėjo 
K. Urniežis pagrodamas įvai
rias melodijas ir šokius su 
konstantinka. šiame pobūvy
je dalyvavo ir žymesni lietu
viai.

ŠIA 75 kuopos garbės’na
rys profesorius Mykolas Bir
žiška, Lietuvių radio valan
dėlių vedėjas Bronius Gedi
minas, Tautinių Namų Fon
do valdybos nariai Vytautas 
Alexandrunas, A. Valavičius 
su ponia, lietuviai biznieriai, 
Reivydas Televizijos, radio 
ir kitokių reikmenų krautu
vės savininkas, Antanas Ski
rtos, Lietuvių Dienų žurnalo 
leidėjas 
draudos 
Bronius 
maisto
krautuvės savininkai, 
su jais buvo ir iš Michigan 
valstijos lietuviško sūrio fir
mos savininkė ponia Andriu
lienė. Dalyvavo viešnios ir iš 
Bighamtono, N. Y. ponia 
Barvainienė ir ponia Maldai- 
kienė, kurios svečiuojasi pas 
giminu seseris, žodžiu, turė
jom gražių viešnių ir svečių. 
Šiuos pietus suruošiant, dau
giausia pasidarbavo vyriau
sia šeimininkė p. Ona Motie- 
kienė, o jai daug pagalbėjo 
jos vyras Kazimieras. Kaip 
visuomet, taip ir šiuo kartu 
su savo pagalba atėjo Jonas 
Masonas. Daug pasidarbavo 
ir uolios pagalbininkės 
joną Biekšienė, Zofija 
navičienė ir Paulina 
kus. Gaspodariui daug
jo prie tikietų Petras Mar- 
ciška, Felix Karaliūnas ir Ka
zys Motieka. Rengėjai sako, 
kad šie pietus buvo nepapras
tai gerai ir sočiai paruošti ir 
visi dalyviai 
pavaišinti.

Tikėtasi tik 
rių skaičiaus, 
šiuo metu siaučianti azijatiš
ka liga Los Angeles ir apy
linkėje bus daugelį ir narių 
palietusi. Pirmiausia visa 
kuopos valdyba reiškia gilią 
padėką vyriausiai šeiminin
kei p. Onai Miotiekienei, atli
kusiai atsakingiausį, sunkų 
ir taip gerą darbą, p. Juozui 
Masonui, p. M. Biekšienei, p. 
Z. Levanavičienei, p. P. Brič- 
kus, gaspadoriui už gerą 
tvarką ir visiems jo pagalbi
ninkams.

Dėkoja ir visiems atsilan
kiusiems.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

ir įvairių rūšių ap- 
agentas, Agutė ir 

Dūdos, delikatesino 
ir įvairaus gėrimo 

kartu

Mari- 
Leva- 
Brieč- 
gelbė-

gerai ir sočiai

gausesnio na- 
bet manoma “ “ • • v

Mahanoy City, Pa.

ŠIA 211 Kuopos Veikla, 
Mirtys ir Kitkas

Šios kuopos narių skačius 
mažėja. Naujų narių mažai 
prisirašo, o senesnieji vienas 
po kito miršta. Kuopos susi
rinkimai irgi neskaitlingi. Se
nesniais laikais prisirinkdavo 
pilna svetainė žmonių, o da
bar tai dažnai kaip tik susi
daro kvorumas, kad butų ga
lima legaliai susirinkimus lai
kyti. Seniaus būdavo eina 
varžytinės už vietas kuopos 
valdyboje, o dabar nelabai 
kas nori apsiimti. 1959 metų 
gruodžio mėnesio susirinki
me, kuomet buvo nominuoja
ma SLA Pildomoji Taryba ir 
rinkimai kuopos
tai susirinko apie 27 
nepaisant to, kad apie susi
rinkimą buvo specialiai pra
nešta ir prašoma narių, kad 
skaitlingiau susirinktų. Kada 
pirmininkas paskelbė kuopos 
valdybos rinkimus, tai norin
čių kandidatuoti nesirado Ir 
tokiu budu reikėjo beveik

valdybos, 
nariai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
f

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

R D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
į Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Chroniškas Infekcinis Sąnarių 
Reumatizmas 

(REUMATOIDINIS ARTRITAS)

a s 
iki

Chroniškas sąnariu reumatizm 
yra paprastai chroniška sąnarių liga 
šiol dar tikrai nežinomos kilmes, yra ga
lima prielaida, kad .jo kilmė yra ifekci- 
nė.

Chroniškas sąnarių reumatizmas 
yra sisteminė organizmo liga; tos ligos 
didesnieji pasireiškimai atsiranda galū
nių sąnariuose, paprastai keliuose sąna
riuose; įvyksta formos pasikeitimai są
narių sudėtinėse dalyse, stuburo raume
nyse ir net nervų paviršiaus audinyje. 
Chroniškas sąnarių reumatas pas mo
teris pasireiškia 2 ar 3 kartus dažniau 
kaip pas vyrus. Apie 80% susirgimų 
pasitaiko tarp 25 ir 50 (metų amžiuje. 
Kaipo chroninių reumatų susirgimo 
priežastys yra mokslininkų nurodomos:

1) psychogeninėis priežastys, 2) in
fekcijos, 3) padidintas organizmo jaut
rumas, 4) medžiagų apykaitos nenorma
lumai, 5) periferinių kraujo indų su
trikimai.

Chroninio sąnarių reumatizmo pa
žeidimai sąnariuose susidaro iš baltųjų

kraujo kūnelių rūšies, vadinamųjų lim- 
focilų, infiltracijos jungiamame andi- 
nije ir to jungiamojo audinio perdidelio 
augimo. Tipingas tos ligos reiškinys yra 
poodinis mazgelis, kuris atsiranda įvai
riose vielose, pavyzdžiui alkūnių linki
niuose, ilgųjų galūnių kaulų dengiamų”’ 
jų plėvelių paviršiuje.

Tie mazgeliai randami pas 20% ser
gančių ta liga asmenų irgi panašus tiems 
mazgeliams, kurie randami ir prie aš
traus sąnarių reumato. Tų mazgelių 
diametras būna nuo 1 arba 2 m. m. (mil- 
1 i metrų) iki 1 centimetro.

LIGOS REIŠKINIAI. Pradžia pa
prastai būna klastinga, dažnai be aiš
kios priežasties, bet ta liga gali prasidė
ti ir staigiai su 
dinm, padidinta 
dėlių silpnumu.

Dažniausiai

daugelio sąnarių pažei- 
kuno temperatūra ir di-

sa.nariuose pirštų, rie
šų, kojų ir rankų ir kelių bei pėdų sąna
riuose. Sąnarių uždegimai paprastai bū
na simetriški — lygiagrečiai iš abiejų 
kūno galūnių. Ne aštraus pobūdžio atsi
tikimuose1 sanariai būna šiltai karštoki, 
retkarčiais karštoki, sąnariuose gali su
sirinkti serozinio skystimo, sanariai bū
na paraudę.

(Bus daugiau)

prašyti esančios valdybos, 
kad apsiimtų toliau kuopai 
tarnauti. Tokiu budu esanti 
kuopos valdyba buvo vienbal
siai perrinkta, kurią sudaro 
sekanti asmenys: B. Bara
nauskas pirmininkas, M. Ab- 
ramavičius vice pirmininkas,

! J. Gegužytė-žalonienė užrašų i 
sekretorė, A. Ramanauskas 
finansų sekretorius ir organi
zatorius, S. Gegužis iždinin
kas ir korespondentas, J. 
Pangonis ir S. Kuržinskas iž
do globėjai, I. Petrušauskienė 
ir O. Žeglienė pinigų rinkė
jos, J. Dumkus maršalka, Dr.

• C. S. Burke (Lukšys) dr. 
kvotėjas.

Mire Mare Ramanauskienė
Šių metų sausio 9 dieną po 

sunkios ligos mirė Marė Ra
manauskienė, ilgamečio ir ne
nuilstančio SLA 211 kuopos 
finansų sekretoriaus ir orga
nizatoriaus Antano Ramanau
sko žmona. Kūnas buvo pa
šarvotas Ramanauskų na
muose, 536 E. Centre St., Ma
hanoy City, Pa., apkrautas 
gėlėmis, kur lankėsi minios 
žnlonių iš arti ir iš toli. Visi 
apgailestavo jos likimo, reiš
kė jos likusiam vyrui užuo
jautas, o taipgi jos sunui ir 
dukterims. Daugelis lankyto
jų šluostė nuo veidų ašaras, 
visi jos gailėjosi. Laidotuvės 
su bažnytinėmis apeigomis į- 
vyko sausio 13-tą dieną ir kū
nas buvo palaidotas švento 
Juozapo lietuvių parapijos 
kapinėse. Nors laidotuvių die
ną oras įbuvo blogas, bet pa
lydovų susidarė didelis būrys, j 
Grabnešiai visi buvo SLA 211 j 
kuopos nariai, prie kurios ir 
velionė M“arė prigulėjo virš 
40 metų.

Po tėvais jos pavardė buvo 
Kirelavičiutė ir jinai gimė 
prieš 67 metus Gilberton, Pa. 
Praeitais metais gegužės mė
nesyje Ramanauskai apvaikš
čiojo auksinę vedybinio gyve
nimo sukaktį, ką nedaug 
žmonių turi laimės pasiekti. Į 
Velionė Ramanauskienė buvo 
malonaus budo ir gražaus ap
siėjimo moteris, už tai ją vi
si mylėjo ir dabar gailisi. Ra
manauskai išaugino sūnų An
taną, kuris yra vedęs ir gy
vena Philadelphia, Pa., ir dvi

dukteris, Aleną kuri ištekėjus 
ir gyvena Mass. valstijoje, ir 
Marytę, 
vais ir
tėvu.

kuri gyveno su tė- 
dabar tebegyvena su

Šiuos
siekė žinia, kad mirė kita S. 
L. A. 211 kuopos narė, bū
tent Petronėlė. Juodaitienė. 
Jinai irgi jau buvo pagyvenu
si moteris, kurios vyras Juo
zas Juodaitis mirė jau daug 
metų tam atgal. Jinai taipgi 
buvo SLA narė. Kada bus lai
dotuvės, tai žinių neturiu, bet 
čia irgi lieka pulkelis vaikų, 
bet jau visi suaugę.

Tai šitokia SLA 211 kuo
pos veikla ir tokios tai nau
jienos musų nedideliam mies
te.

Prašau SLA 211 kuopos 
narių lankyti susirinkimus, 
kurie įvyksta sekmadieniais 
po pirmos dienos kiekvieno 
mėnesio, Humane Fire Co. 
svetainėje, pirmą valandą po 
pietų, o kuomet skaitlingiau 
susirinksime, tai gal pajėgsi
me išgalvoti ką nors naudin
go dėl musų organizacijos ir 
savęs.

žodžius berašant pa-

Korespondentas.

Manchester, Conn.

Prisiminus Jeronimą Užupį

Jau vasario mėnesį suėjo 
4 metai, kai Manchesterio lie
tuviai neteko visuomenės dar
buotojo Jeronimo Užupio. At
siskyrė jis iš gyvųjų tarpo ir 
ilsisi amžinam name.

Musų kolonijoj J. Užupis 
buvo vienas iš geriausių lie
tuvių visuomenės darbuotojų, 
ypatingai SLA 207 kuopoje. 
Kada rengdavom parengimus, 
pasitaikydavo, kad rengėjam 
nebuvo paranku dasigauti į 
parengimo vietą, J. Užupis 
visuomet aprūpindavo komi
sijos narius, nuveždavo į pa
rengimą ir atgal parveždavo. 
Dabar męs liūdnai prisimena
me netekę nenuilstančio dar
buotojo. Jeronimui Užupiui 
visuomet buvo pasitikėjimas, 
nes jis kada ką prižadėdavo, 
visada išpildė. Tokiu budu 
visiems su J. Užupiu buvo . 
lengva veikti. Lietuva ir lie- I 
tuvybės darbai jam buvo ar-

ti prie širdies, jis dirbo pats 
ir kitus ragino dirbti.

Paliko nuliudime, kurie ir 
dabar dar liūdi žmona Ona, 
sūnūs Albinas, marti ir gimi
nės.

Ilsėkis amžinai, brangus 
drauge, laisvo krašto žemė
je. Mes visuomet Tave prisi
menam, Tavo atliktus darbus 
dėl lietuvybės, minime.

Velionis Užupis buvo musų 
artimas draugas.

Antanas ir Julė Birettai.

Bristol, Conn.

Automobilis Sužeidė Su
sivienijimo Narę

Susivienijimo 326 kuopos 
narei Onai Skinzarienei, einant 
skersai gatvę sausio 12 die
ną, netoli savo namo tapo au
tomobilio parmušta ir visa la
bai sužeista, be sąmonės nu
vežta į Bristol ligoninę ir bu
vo kritiškoj padėty, sužeista 
jos galva, viduriai ir kojos. 
Jos vyras vienas su maža 
dukrele iš didelio rūpesčio 
dėl žmonos nelaimės gavo 
širdies smūgį ir sausio 27 die
ną nuvežtas į tą pačią ligoni
nę, kur jo žmona guli. Jis 
yra blogoj padėty, negali vie
nas kito atlankyti nei sura
minti. P-nai Skinzarai netu
ri musų mieste giminių, tai 
atsirado gera kaiminka lietu
vaitė, Mildred Saukaitis, ku
ri pasiėmė 10 metų dukrelę 
pas save, kol jos tėveliai su
stiprės ir grįž į savo namus.

Linkime ponams Skinza- 
ram greitai pasveikti ir grįžti 
į savo namus.

R. M. Yokavoniai.

Atliek amus pinigut nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių bonus.

f
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PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)

NEŠTOJI SESIJA
‘ šeštą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo se

siją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiučio 
19 d. 3 vai. p. p. SLA. name, 128 Maine Avenue, At
lantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tary- 
, bos nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas, 
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 

0 E. Mikužiutę, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 

j Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.
Šioje P. T. suvažiavimo sesijoje dalyvauja visi 

SLA Kontrolės Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Mi- 
chelsonas, A. Trečiokas.

21. Pažangos Vajaus Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. Dargis, J. Maceina, dr. M. J. Vinikas ir dr. 
S. Biežis.

Skaitomas Vajaus Komisijos 1959 m. birželio 6 
ir 7 d. suvažiavimo protokolas. Įnešus, parėmus pro
tokolas vienbalsiai priimtas taip, kaip užrašytas.

Vajaus Komisija pranešė, kad laike šio vajaus 
iki šiol prirašyta: suaugusių 647, vaikų 184, viso 831 
narys. Gyvybės apdraudos suma $795,900.00, akci- 
dentalės apdraudos suma $285,500.00. Į akcidentalę 

. apdraudą prisirašė viso 265 nariai.
Naujų apdraudų vidurkis: suaugusių $1,006.00, 

vaikų $783.00.
SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekė len

telę nurodydamas kiek kurį mėnesį įsirašė narių i į 
SLA. Pasirodo, kad tinkamiausias mėnuo prirašyti 
naujiems nariams yra lapkričio, blogiausias liepos.

Į Ligoje pašalpos skyrių nuo 1959 metų pradžios 
iki liepos mėnesio pabaigos prisirašė viso 35 nauji na
riai 69 pašalpos vienetams. Kiekvienam Ligos pa- 

( šalpos nariui tenka beveik po du vienetus, t. y. $24.00
savaitei. Viso išmokėta Ligos pašalpos nuo metų 
pradžios iki liepos pabaigos $8,695.61.

Vajaus Komisija pabrėžė, kad vajaus rezultatai

yra neblogi, bot prisimenant kiek laike šio vajaus bu
vo išsiuntinėta įvairios literatūros, medžiagos ir įdė
ta pastangų, rezultatai galėjo būti žymiai geresni. 
Už tai Vajaus Komisija ištyrusi visapusiškai Pažan
gos Vajaus teigiamas ir neigiamas puses, paruošė 
naujus planus ir projektus prirašyti nariams. Pro
vizoriniai supažindino su tais planais visus Pildomo
sios Tarybos ir Kontrolės Komsijos narius ir papra
šė į juos giliau įsigilinti ir įnešti naujų pasini y- 
mų.

Apsvarsčius SLA Vajaus Komisijos raportą, E. 
Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus raportas 
vienbalsiai priimtas ir visi Vajaus Komisijos atlikti 
darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis šeštą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 7 vai. v., pranešda
mas, kad septintoji sesija prasidės ryt 9:30 vai. ry
to šioje pat vietoje.

SEPTINTA SESIJA

ŠIA. Pildomosios Tarybos suvažiavimo septintą 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 20 d. 9:30 vai. ryto, SLA name, 128 Maine Ave
nue, Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. 
Šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesi

joje dalyvauja visi SLA Kontrolės Komisijos nariai: 
S. Gegužis, S. Michelsonas ir A. Trečiokas.

22. ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
SLA Senelių ir Poilsio namo klausimu, pranešdamas 
kokie yra gauti kuopų atsakymai į Centro išleistą 
atsiklausimo aplinkraštį.

Apsvarsčius SLA Senelių ir Poilsio namo klausi
mą ir susipažinus su kuopų atsakymais ir duomeni
mis, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta namo klau
simo reikalą patiekti svarstyti sekančiam SLA Sei
mui.

23. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito SLA
352 kuopos raštą, liečiantį SLA Senelių ir Poilsio na
mo klausimą. Pildomoji Taryba susipažinusi su raš
te iškeltais klausimais, atkreipė į juos dėmesį ir pa

vedė SLA sekretoriui atsakyti ŠIA. 352 kuopai.
24 Literatūrinio Kontesto Komisijos raportą pa

tiekė žodžiu E. Mikužiutę ir dr. S. Biežis, pridėdami 
paruoštą projektą, kaip tą kontestą pravesti, nurody
dami premijas ir kaip jas paskirstyti.

/

ŠIA Lietuvybės Kurinių Kontestas
TEMJA: ŠIA Ateities Darbai Lietuvybės Išlaiky

mui Amerikoje.
LAIKAS: Lapkričio 1 d., 1959 m. iki kovo .1 d., 

1960 m. 12 valandai vakaro.
DALYVIAI: Jaunimas ir studentija.
RAŠTAI: Anglų arba lietuvių kalboje.
Padalinimas į sekamą amžiaus grupavimą:

A. PREMIJA
Nuo 12 iki 16-tos metų amžiaus skyrius

1- mos vietos dovana__ -__ _ $25.00
2- ros vietos dovana______  $15.00
3- čios vietos dovana______ $10.00

Šiam skyriui raštas privalo būti nemažiau kaip 
200 žodžių ir neviršyti 600 žodžių.

B. PREMIJA
Nuo 16 iki 18-tos metų amžiaus skyrius

1- mos vietos dovana_______ $50.00
2- ros vietos dovana______  $35.00
3- čios vietos dovana_______ $20.00

Šiam skyriui raštas privalo susidėti iš nemažiau 
kaip 400 žodžių ir neviršyti 1000 žodžių.

C. PREMIJA
Nuo 18 iki 25-kių metų amžiaus skyrius

Šiam skyriui raštas privalo susidėti iš nemažiau 
kaip 800 žodžių ir neviršyti 1500 žodžių.

, Pridėtiua premija
Kiekvienam dalyviui šiame konteste bus įteikta 

ŠIA dovanėlė.
Tie prizo arba premijos laimėtojai, kurie yra SLA 

nariai dar gaus priedinę dovaną sumoje $10.00.

SLA pasilaiko pilną teisę ir pirmenybę spausdin
ti visus atatinkamus raštus savo organe “TĖVYNĖ
JE”. Raštai nebus grąžinami.

Raštas privalo būti aiškus ir išskaitomas. Jei
gu mašinėle rašytas, turi būti “double spacing”.

Raštas tuiri būti įdėtas į voką po slapyvaržiu, o 
atskirame uždarytame voke turi būti pilnas vardas, 

dalyvio amžius, antrašas ir miestas, mokslo laip/His 
ir jeigu dalyvis yra ŠIA narys, tai kuopos mimais 
pridėtas.

Raštai privalo būti siunčiami į Centro raštinę: 
ESSAY CGNTEST COMMITTEE, 

c/o IJthuanian Alliance of America,
307 ,West 30-th Street, 

New York 1, N. Y.
Laimėtojų vardai bus paskelbti ŠIA Seime lie

pos 15 d., 1960 m., Pittsburgh?.

Neskelbtina Viešai
Kontestas turi būti paskelbtas ne tik per SLA 

organą “TĖVYNĘ”, bet per visą Amerikos lietuvių 
spaudą ir per radio programas, kurie yra palankiai 
lietuvybei ir kurie remia demokratišką ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Kontestui pasibaigus Centro sekretorius privalo 
pasiųsti visus gautus raštus teisėjams bėgyje 5 dienų

Komisija rekomenduoja skirti teisėjus vienoj 
apylinkėj gyvenančius ir rekomenduoja į teisėjus SLA 
ilgamečius darbuotojus, būtent: Dr. P. Grigaitį, M. 
Vaidylą ir p-nią K. Katkevičienę.

Euphosine Mikužis.
Apsvarsčius Literatūrinio Kontesto Komisijos 

raportą ir patiektą projektą, N. Gugienei įnešus, J. 
Maceinai parėmus, raportas ir projektas buvo vien
balsiai priimti.

25. SLA prezidentas P. Dargis, kreipiasi į visus 
Pildomosios Tarybos ir komisijų narius, prašydamas: 
jei turi nauju sumanymų pagyvinti SLA veiklai ir 
naujų planų, kad prirašyti daugiau narių, tuos suma
nymus patiekti svarstyti šiam Pildomosios Tarybos 
suvažiavimui.

26. SLA prezidentas P. Dargis paprašo dr. S. Bie- 
žį, kad jis vykdamas į gydytojų suvažiavimą Cleve
lande, surastų laiko ir pasitartų su SLA 303 kuopos 
valdyba ir patirtų vietoje, koks dabar yra tos kuo
pos stovis, ir apie pasitarimą referuotų Centrui ir 
jam. Visi Pildomosios Tarybos nariai tokiam prezi
dento pageidavimui vienbalsiai pritarė.

27. E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus, 
vienbalsiai nutarta pasveikinti Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos suvažiavimą.

Septintą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis uždarė 1:30 vai. po pie
tų paskelbdamas, kad aštuntoji sesija prasidės 4 vai. 
po pietų šioje pat vietoje. t

(Bus daugiau)

SLA 208-tos Pirmosios Moterų Kuopos Veikla

Gražiai Praėjo Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas

Vasario 3 dieną įvyko S.
L. A. 208-tos pirmosios mote
rų kuopos susirinkimas Da
riaus-Girėno svetainėje. Įėjus 
svetainėn pajutai, kad čia jau 
ne eilinis susirinkimas, bet 
Įvyks kas tokio nepaprasto. 
Svetainė pilnutė narių ir jų 
viešnių, šeimininkės Anna Ja
giella ir Mary Radzukinas, su 
pagelbininkėms, puošia stalą 
dėl arbatėlės po susirinkimo. 
O kas daugiausia atkreipė vi
sų dėmesį, tai buvo lietuviškų 
rankdarbių parodėlė priekyje 
svetainės išstatyta. Visa tai 
dėl to, kad oficialiam susirin
kimui pasibaigus bus švenčia
ma Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjjimas.

Kuopos pirmininkei Pauli
nai Drangelienei atlikus regu
liarią dienotvarkę, pakvietė 
SLA iždininkę N. Gagugienę 
vesti minėjimo programą. 
Trumpai pabrėždama svarvą 
šio minėjimo, ir kaip pagirti
na, kad SLA sekretoriaus dr.
M. J. Viniko raginamos kuo
pos rengia speciales progra
mas šiai svarbiai šventei pa
minėti, N. Gugienė gražiais 
žodžiais pristatė kuopos narę, 
Lietuvos konsulo dr. Petro 
Daužvardžio žmoną, musų 
gerbiamą ir mylimą ponią 
Juzę Daužvardienę.

P-nia Daužvardienė savo 
turtingoje kalboje pareiškė 
daug gilių minčių apie Lietu
vą, duodama paly ginimus 
tarp gyvenimo kaipo laisva 
nepriklausoma šalis ir dabar
tinę—svetimo okupanto val
doma. Ji priminė mums, kad 
nedėtume per daug pasitikė
jimo Į visokius “mandagius” 
išsiroškimus, nepasidarytume 
per daug ramus dėl to, kas 
ten tolimam pasaulyje įvyko 
ir vis 'bandoma įvykdinti. Rei
kia žiūrėti Į tikrenybę ir vi
suomet budėti,, atkartotinai

s’

, priminė kalbėtoja.
Pristatydama gerbiamą vieš

nią kalbėtoja programos ve
dėja sakė, kad mes lietuviai 
neturime kitos tokios gabios, 
autoritetingos moters kalbė
tojos. Išklausius jos šiai pro
gai pritaikintą kalbą tik pasi
tvirtino, kad ponia Daužvar
dienė yra ne tik lietuvių 
“first lady”, bet ir pirmoji 
kalbėtoja. Jos kalbą sekė šil
ti aplodismentai.

N. Gugienė padėkojus kal
bėtojai prisegė jai kuopos 
pirmininkės Pauline Drange- 
lienės dovanotą gėlių korsa
žą, ir įteikė kuopos finansų 
sekretorės Anna Jagiellos tik
rai įdomią dovanėlę, kurią ji 
padarė iš lietuviškų spalvų 
medžJagos.

Vasario 16-tos minėjimo 
proga, 208 kuopa aukojo 10 
dolerių šiam tikslui.

Didelis surprizas
Nepaprastai didelio . malo

numo turėjjom su atsilanky
mu dviejų jaunuolių, ponų A. 
Stelmokų, 3315 So. Halsted 
Street, 13 metų sunaus, Ą- 
žuolo, ir 12 metų dukros Eg
lės, kuriuos p. Stelmokas at
lydėjo. Tos pačios dienos po
pietį įvykusiam Immigrants 
Sarvice lygos metiniam susi
rinkime Blackstone viešbuty
je Ąžuolas stebino visus ar
tistiškai sugrodamas Sibelius 
“Finlandia”. Kaip jis atsirado 
šiame susirinkime, šiame di
deliam pobūvyje?

Kaip chicagiečiai žino, Lie
tuvių Komitetas pagalbai Im- 
migrants Service League jau 
treti metai rengia jaunųjų ta
lentų konkursus, duodamas 
dovanas laimėtojams. Ąžuo
las kaip tik laimėjo pirmą 
vietą praeito mėnesio pasiro
dyme. Norėdami parodyti Ly
gai, kad lietuviai prisideda 
prie jos darbuotės ne tik me-
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džiaginiai, bet dar rengdami 
šiuos jaunųjų talentų konkur
sus, atlieka svarbų kulturinį 
darbą, p-ios Daužvardienės 
sumanymu ir pastangoms Ą- 
žuolas buvo pakviestas groti 
akordeoną. Tuomet N. Gigie- 
nei, kuri irgi dalyvavo šiame 
susirinkime kilo mintis, kad 
dabar eina vajus įrašymui 
jaunuolių į SLA, kad šį patį 
vakarą 208-ta kuopa savo su
sirinkime minės Lietuvos ne- 
p r i k 1 a u somybės šventę, ir 
kaip gražu butų turėti jauną
jį ir talentingą Ąžuolą pa
groti programoj. Pasikalbė
jus su p Stelmoku, jis suti
ko ne tik, kad Ąžuolas galės 
dalyvauti bet ’ ir jo sesutė 
Eglė, kuri irgi groja akorde
oną.

Buvo tikra staigmena ir į- 
domus surprizas visoms na
rėms ir viešnioms. Ąžuolas ir 
Eglė grojo pavieniui ir kartu, 
ir narės juos priėmė nuošir
džiausia, jais ne tik džiaugė
si, bet ir apdovanojo. Žino
ma kreditas priklauso po
nams Stelmokams, kad jie 
suteikia progos vaikams la
vintis muzikoj, tobulėti.

208-toji kuopa turi įvairių 
gabumų narių. Užbaigimui 
šios programos narė Sonia 
Borisas padainavo dvi daine
les, vieną jų ji pati sukurė.

Visos susirinkusios gėrėjos 
išstatytais lietuviškais rank
darbiais, kuriuos paskolino 
viešnia Mary Mikšis ir narės 
Anna Jagiella, Irene Brenner 
ir Nora Gugenė.

Vėliau sekė vaišės, lošimai, 
bendras pasikalbėjimas, šei
mininkėms su vaišėms pagel- 
bėjjo narės Ona Parker ir Jo- 
sephine Pilackus. Darbu pri
sidėjo Anna Yonaitis, Bernice 
Ambrose ir kitos. Dovanas 
aukojo Anna Jagiella.

Narės ir viešnios ilgai at
mins šią 208-tos kuopos spe- 
cialę Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo programą.

Narė.

Chelsea, Mass.

SLA 53-čios Kuopos 
Nario Sukaktuvės

Šių metų sausio 31 dieną 
Zofija ir Vincas Kirmelevi- 
čiai, gyvenanti 243 Webster 
Avenue, Chelsea, Mass., minė
jo savo vedybinio gyvenimo 
55 metų sukaktį. Sukaktuvi
ninkai į Ameriką atvyko 1906 
metais. Jie užaugino vieną 
dukrelę ir tris sūnūs: Jadvy
gą, Kazį, Joną ir Juozą, ir 
dabar gali džiaugtis penkiais 
anūkais ir dviem proanūkiais.

Tveriant SLA kuopą Chel
sea, jie ir jų priauganti šei
ma buvo vieni iš pirmųjų sto
ti į musų brolišką organizaci
ją o dabar su marčiomis, 
anūkais ir proanukais sudaro 
21 narį 53 kuopoj, už tai di
delė garbė priklauso sukak
tuvininkams ir yra geras pa- 
vyzdis visiems lietuviams.

Duktė Jadvyga kuopoje ei
na finansų sekretoriaus pa
reigas per 29 metu®, sūnūs 
Jonas yra ilgametis iždinin
kas. Taipgi tėveliai, dukrelė 
ir sūnūs Jonas yra seni san- 
dariečiai ir buvę gabijiečiai. 
Jadvyga ir šiandien Sandaros 
7 kuopoj eina iždo globėjos 
pareigas. Jie sielojasi ir sa
vo tėvynės Lietuvos reika
lais, siuntė siuntinius į Vo
kietiją nuo karo audrų nu- 
kentėjusiems tautiečiams, tad 
ir šioj jubiliejinėj sueigoj ne
buvo pamiršti tėvynės reika
lai. Jie sako, Vasario šešio
liktoji čia pat, mes gal nepa
jėgsime dalyvauti, tai pagal 
išgales aukojam A. L. Tary
bai. Sūnūs Jonas tam pritarė 
ir vietoje sumesta 10 dolerių 
Lietuvos vadavimo reikalams.

Atžymėjimui sukaktuvių 
daugiausia pasidarbavo duktė 
ir marčios, jos suvežė paga
mintus valgius, gėrimus ir 
dovanas. Jos sukvietė arti
miausius gimines ir taip or
ganizuotai suvažiavo visi sy- 
kiu prie tėvelių namų. Tėve
liai atidarę duris net išsigan

do pamatę visą giminę vienu 
sykiu suvažiavusią nežinoda
mi priežasties, tik išgirdę 
sveikinimus suprato kame da
lykas.

Kirmelevičiai abu paeina iš 
Masališkių sodžiaus, M’erky- 
nės valsčiaus. Čia jie turi dvi 
seseris ir vieną brolį, likusie
ji Laietuvoje visi mirę.

Linkime jiems dar ilgus 
metus gyventi ir džiaugtis su 
mumis. Dalyvis.

Bridgeport, Conn.

SLA 51 Kuopos Narių
ŽINIAI

Kadangi ŠIA. 51 kuopa nė
ra skaitlinga nariais, o ir tie 
patys nesilanko į kuopos su
sirinkimus, apsimoka narines 
mokestis pas kuopos sekreto
rių, o kuopos reikalais visai 
nesirūpina, tai vienas sekre
torius turi atlikti visus kuo
pos susirašinėjimo reikalus 
ir kitus darbus atlikti. Todėl 
aš čia paskelbiu 51 kuopos 
narių žiniai finansinį stovį* 
per 1959 metus.

Sirgo 7 kuopos nariai, pa
šalpos jiems išmokėjo Cen
tras $328.87. Marė 4 nariai: 
Veronika Bombaridi gegužės 
19 dieną, 1959 metais, Marė
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

I 135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y. 

Tel. CHelsea 3-2583
141 Second Avenue 
NEVV YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674 

39 Raymond Plaza W.
NEVV ARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė.
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymu. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 43 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Menkeliunienė mirė spalio 22 
dieną, 1959 metais, Adomas 
Kulkaitis mirė gruodžio 9 
dieną, 1959 metais, Pranas 
Blaževičius mirė gruodžio 12 
dieną, 1959 m. Pomirtinių 
centras išmokėjo $1,300.00.

20 metų išmokėjimo ap
drauda išsibaigė Aldonai Mi- 
chlein. Centras jai išmokėjo 
$500.00. 2 narių grąžinta mo
kestis $4.82, tad centras viso 
išmokėjo $2,133.79.

Nariai mokesčių sumokėjo 
$634.06, narių mokesčių cen- 
tran pasiųsta $611.77, kuopos 
ižde liko $22.29, buvo ižde iš 
praeitų metų $12.49. Kuopos 
reikaluose išmokėta: Sekreto
riaus mokestis ir išlaidos 
$10.00, salės nuoma už susi
rinkimus $4.00, mokesčių pa
siuntimas į centrą $2.00, nu
pirkta knyga už $2.00. viso 
kuopos išlaidų $19.00, tad 
kuopos ižde liko $15.77.

Kuopoje narių yra 22. Na
riai moka 5 centus į mėnesį 
kuopos reikalams. Centras 
per 1959 metus išmokėjo 51 
kuopai $2,133.79. 51 kuopa 
pasiuntė centrui narių mo
kesčių $611.77, tokiu budu 
centras pridėjo $1,517.10.

Vėliausiu laiku į vaikų sky
rių įsirašė 4 jaunuoliai, tai 
yra Alfonso ir jo žmonos Tu

Licensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
TeL TOwnsend 9-3980

Avenue

mas (Tamasaitis) dukrelė ir 
trys sūneliai: Laimutė M. Tu
mas, Robert J. Tumas, Ri
mas S. Tumas ir George H. 
Tumas, kurie pajaunis SLA 
51 kuopą.

Labai pageidaujama, kad 
Alfonsas ir jo žmona Tumas, 
įsirašytų į SLA 51 kuopos 
narių eiles, kas pagalbėtų pa
gyvinti kuopos veiklą.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks šių metų kovo 20 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, 407 Lafayette St. 
Šiame susirinkime bus balsa- 
mai Centro valdybos narių ir 
kiti organizacijos reikalai ap
tarti, tai visų narių būtina 
pareiga atsilankyti ir balsuo
ti už kandidatus į Pildomąją 
Tarybą.

S. Sapiega,
SLA 51 kuopos sekr.

Planuoja paleisti 1960 
metais 19 satelitų

Iš Washingtono praneša, 
kad Civilių Erdvių Agentūra 
1960 metais planuoja paleisti 
į erdves 19 satelitų. Tai bus 
bandymas pasiekti orbitą šį 
pavasarį. Kai kurie manoma 
paleisti trumpam skridimui su 
žmogum.

XK

I

900 Literary Road
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1431
632 W. Girard Avenue 

PHILADEIPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

i 
i
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Posėdžiaus Susivienijimo 
Pildomoji Taryba

Sekamą savaitę į New Yor- 
ką suvažiuos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildomo
sios Tarybos nariai posė
džiams, kurie prasidės ketvir
tadienį, vasario 25 dieną, cen
trinėse patalpose New Yorke. 
Posėdžiuose dalyvaus visi Pil
domosios Tarybos nariai: pre
zidentas Povilas P. Dargis, 
vice prezidentas Juozas Ma
ceina, sekretorius dr. M. J. 
Vinikas, iždininkė Nora Gu- 
gienė, iždo globėjai Eufrozi- 
na Mikužiutė ir adv. Stepo
nas Bredes, daktaras kvotė
jas dr. Steponas Biežis.

Kadangi yra nemažai sku
bių reikalų aptarimui ir iš
sprendimui, tai posėdžiai tęsis 
kelias dienas, iki visi suvažia
vimui skirtieji reikalai bus 
apsvarstyti ir išspręsti. Tuo 
pat kartu prezidentas Dargis, 
sekretorius Vinikas ir iždi
ninkė Gugienė pasirašys sek
retoriaus paruoštus metinius 
raportus Valstijų 
Departamentams, 
būti išsiųsti prieš 
ną.

Be kitų reikalų
tas busimas Deimantinis Su
sivienijimo Seimas, kuris į- 
vyks šių metų liepos mėnesio 
pradžioje Pittsburghe.

daug metelių dirbti lietuvių 
tarpe.

Girdėjau, kad musų myli
mas Stasys, sykiu su savo 
malonia žmonele rengiasi po
rai mėnesių kelionei į šiltuo
sius kraštus—Floridą, linki
me jiems gero poilsio ir lai
mingos kelionės.
Ukrainiečiai minėjo savo 
nepriklausomybės sukaktį

Sausio 31-mą dieną vietinis 
Ukrainiečių Kongreso Komi
tetas, Roosevelt viešbutyje, 
3 valandą po pietų surengė 
42 metų paminėjimą nuo pa
skelbimo Ukrainos, kaipo ne
priklausomos valstybės. Žmo
nių buvo susirinkusių labai 
daug. Kalbas pasakė žymus 
ukrainiečių ir valdžios atsto
vų. Lietuvius atstovavo SLA 
Prezidentas Povilas Dargis. 
kuris tą pačią dieną, per sa
vo vedamąją radio progra
mą gražiai prisiminė ukrai
niečius, jų kovoje už savo 
tautos laisvę, ir jų šventės 
proga, sugrojo Ukrainos tau
tinį himną: “Šče nemerla Uk
raina”.

v •

Apdraudų 
kurie turi 

kovo 1 die-

Pittsburghietis.

Brooklyn, N. Y.

bus aptar- Pavykęs SLA 152 Kuopos
BANKETAS

Pittsburgh, Pa

Stasys Bakanas Išėjo 
į Pensiją

STASYS BAKANAS

SLA 152 kuopos naudai su
rengtas banketas Petrauskų 
namuose, 106-53 — 95 Street, 
Ozone Park, N. Y., sausio 30 
dieną, pavyko labai gerai.

Svečiai buvo vaišinami ska
niai pagamintais valgiais, ku
riuos parūpino F. 
kienė, o jai padėjo 
Helen. 
šaltais
alučiu ir kitais, jaunasis Al. 
Petrauskas (Peaters).

Ištroškusius 
ir saldžiais

Petraus- 
jos marti 
patenkino 
gėrimais,

Iš svečių sveikinančias 
bas pasakė: Purenai, Al. 
Valiūnas, Vaitkus, A. Šateika, 

Petriką, Mrs. M. Petrikie- 
Višniauskas, B. Spudienė, 
Vileniškis, N. Stilscnienė, 
Katiliūtė, Al. Petrauskas

kal-
Ka-

neatvyko.
Už tokį didelį pasidarbavi

mą, net savo išlaidų nepai- 
sąnt, priklauso didelė padėka 
F. Petrauskienei, A. Petraus
kui, Al. Petrauskui, jo žmo
nai Helen. • 
kad svečiai 
visu kuo ir 
ausukėm.

Jie visi rūpinosi, 
butų 
net

patenkinti 
lietuviškom 

Ii

Musų SLA 152 
koja visiems atsilankiusiems 
svečiams ir visai Petrauskų 
šeimai už linksmą ir pasek
mingą balių.

Valdybos narė N.

kuopa dė-

Sekančiam susirinkimui dr. S. 
Naikelis pažadėjo duoti trum
pą paskaitėlę apie kraujo 
spaudimą ir širdies ligas.

Šiems metams perrinkta ir 
užtvirtinta sekanti valdyba: 
F. šeštokas—pirmininkas, J. 
Maskeliūnas—vice pirm., M. 
Leonienė—sekr., K. Marozas 
— iždin., E. Grimes,—finan
sų sekr., K. Blyza—tvarkda- 
ris, V. Galinis—anglų kalbos 
koresp. ir A. Paleckis—lietu
vių koresp.

Po susirinkimo buvo duo
dami užkandžiai.

Koresp.

P* V J * • •
aieskojimai

IŠ Skautams Remti Komiteto 
Suruošto Koncerto

Pasaulio Lietuvių Ar 
chyvas Reikalingas 
Greitos Pagalbos

JAV

Juozas, ir jo sūnūs

Antanas, Petro su-

Jagminas Kostas, Prano sūnūs, 
kilęs iš Rozalimo vals.

Jakunas Povilas, iš Aiukėnų kai
mo, Raguvos vals., Panevėžio ap
skrities, gyveno Kanadoje.

Iieškomleji arba apie Juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Skautams Remti Komitetas 
New Yorke neseniai turėjo 
savo koncertą. Programą iš
pildė žinomas smuikininkas 
Izidarius Vasyliunas, atvykęs 
iš Bostono, ir pianistas Alek
sas Mrozinskas.

Vienas iš veikliausių Ame
rikos lietuvių, plačiai žinomas 
ne tik pittsburghiečiams, bet 
ir visiems Amerikos lietu
viams, Stasys Bakanas pasi
traukė iš 3avo nuolatinio dar
bo ir išėjo į pensiją. Per virš 

daly- 
tauti- 
matė- 
Tary-

Izidorius, Juozo su- 
ir Tur- 

ir Zofija, iš

augo. Taip susidarė archyvi
nės, bibliografinės ir muzėji- 
nės medžiagos lobynas, kuris 
nebetelpa 33 spintose. Turi
mos medžiagos panaudojimas 
nuolat kyla.

Neilgai Archyvo laikytojai 
taip darniai dirbo. VLIKo VT 
su 1955 metais piniginę pa
ramą nutraukė. 1956 ir 1957 
metais parėmė JAV LB Cen
tro Valdyba, 1958 m.
LB Kultūros Fondas, o 1959 
m. jau niekas nebešelpė. Nors 
vienas ramstis išvirto, tačiau 
Archyvas vistiek veikė. Bet 
šių metų pradžioje Vienuoly
no Generalė Viršininkė pra
nešė man, kad Archyvo uži
mamų patalpų prisireikė Vie
nuolyno reikalams ir kad Ar
chyvas turės išsikraustyti. 
Tuo pranešimu išvirto ir ki
tas ramstis. Likęs vienas, be 
piniginės paramos ir be pa
talpų, nesiryžau be visų pa
galbos išspręsti susidariusią 
situaciją. Šią Archyvo būklę 
viešai pranešu viso pasaulio 
lietuviams ir prašau greitos 
pagalbos padėti surasti kitas 
patalpas ir piniginiai parem
ti, kad galėčiau pasamdyti 
žmogų suregistravimui užsili- 
kusios medžiagos, paruošimui 
pervežti, apmokėjimui per- 
kraustymo ir nupirkimui pen
keto spintų. Ši įstaiga yra vi
sų lietuvių nuosavybė, tad 
kiekvieną prašau pagelbėti 
kas kuo gali. Laukiu greitos 
pagalbos. Adresas: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 2661 W. 
Marquette Road, Chicago 29, 
III., U. S. A.

Vincentas Liulevičius.

UetavM Generalinio Konsulo 
New Yqrke paieškomi asmenys:

Mockevičiūtė Katarina, ir jos se
suo Latisauskienė Uršulė, Antano 
dukterys , iš Gastilonų kaimo, 
Rumšiškių par.

Pilicauskas 
Zigmantas.

Svencickas 
nūs.

Turčienskis
nūs, Turčinskienė Agota, 
činskaitės Barbora 
Šiaulių m., gyveno Brazilijoje.

Vaičiukevičius Jonas, iš Karei
vonių kaimo, Žiežmarių vals. 
Valančiutė-Keller Kazimiera, Ka
zimiero duktė, gimusi Šiauliuose, 
jos vyras Keller ir duktė.

Varnavičineė-Sketraitė Julija, 
Purvių II kaimo, Šiaulių apskr.

Vičius Stasys, Leono sūnūs, 
Notėnų kaimo, Kretingos apskr.

Vinskienė Cecilija, Antano duk
tė.

Žulpt Pranas, Antano sūnūs.
Barčas Antanos, Petro sūnūs, 

gyveno Čikagoje.

iš

iš i

Tei. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
AJc BALTRUNAS-BAJLTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

I 
f

1946 metais Vokietijoje 
pradėjau rinkti istorinę me
džiagą. Pradžioje dirbau sa
vo iniciatyva, paskiau Istori
nės Medžiagos Rinkimo Ko
misijos vardu. Surinktąją me
džiagą siunčiau į šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyną saugo
jimui. Persikėlęs iš Vokietijos 
į Ohicagą 
surinktąją 
ti iš viso 
Patalpomis
Vienuolynas, veltui duodamas 
didelį kambarį, dalį invento
riaus ir aprūpindamas šviesa 
ir šilima. Nuo 1948 metų šią 
veiklą rėmė VUKas, iš ALTo 
jo reikalams skiriamų pinigų. 
Taip susidarė trys laikytojai 
— ramsčiai, reikalingi Archy
vo veiklai. Įstaiga įsigijo pa
sitikėjimą ir smarkiu tempu

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

[ ROCKFORD, ILl^
Jei galvojate parduoti ar i 

r pirkti namą bei kitokią nuo- i 
r savybę, sąžiningam ir drau- U 
r giškam patarnavimui skam- U 
r binkite: i

WO 5-5890
I Taip pat patarna’^ame pinigų U 
į ir siuntinių persiuntimui į U 
L Lietuvą ir kitus kraštus.
[ J. DAGYS Real Estate |

NOTARY PUBIJO j
114 N. Rockton Avė.

Programoje buvo žymiųjų 
kompozitorių muzika. Buvo 
pagrota ir lietuvių kompozi
torių B. Dvariono bei K. V. 
Banaičio kuriniai. A. Mrozin- 
skas paskambino pianu dar 
porą dalykų. Tuo, be abąjo, 
daugiau paįvairinta koncerto 
programa.

Klausytojai turėjo progos 
apie porą valandų klausytis 
gražios muzikos ir darnaus 
bei tobulo grojimo. Progra
mos pildytojai susilaukė gau
saus plojimo.

Programos pranešėju buvo 
rašytojas Vilius Bražėnas. 
Kartu jis paskaitė savo kūry
bos. Joje buvo žymu pašiepi
mas žmonių kasdieninio gyve
nimo, kas visuose sukėlė gar
daus , juoko.

Koncertui pasibaigus buvo 
šokiai. Grojo Butrimo orkes
tras. Skautų tėvų pastango
mis buvo suorganizuota tur
tinga loterija ir bufetas. Tas 
prisidėjo prie didesnių kon
certo pajamų. Gautas pelnas 
paskirtas lietuvių skautų or
ganizacijų reikalams.

Koncertas visuose paliko 
gerą įspūdį. Jis davė progos 
keletą valandų pabendrauti 
lietuvių jaunimui. Tuo kultu- 
ringu pobūviu yra patenkinti 
tiek jaunimas, tiek jų tėvai.

Č. S.

pradė jau 
medžiagą 
pasaulio 
aprūpino

tvarkyti 
ir rink- 
lietuvių. 
minėtas

SLA Pagalbos Ranka
I HITLERIS IR MUSSOLINI I

/

*

I "Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galirtfa 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. g
* u

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Preaidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Vasario 13, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
VUNCAS RAKTUKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 

balandžio 8, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė sausio 7, 1923 m. pridėtinę apdraudą paėmė 
birželio 1, 1939 m. Mirė sausio 29, 1906 m. Ve
lionio žmonai Konstancijai Rakickienei pomirti
nės išmokėta -------------------- -------------------------

ELZBIETA SVEREIKIENE, 122 kp., Chicago, III., gi
musi vasario 11, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 3, 1939 m. Mirė sausio 17, 
1960 m. Velionės sunui John Svereikai pomir
tinės išmokėta _______________________ _____

VINCAS TAMOŠAITIS, 159 kp., Collinsville, III., gi
męs rugsėjo 12, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 12, ,1914 m. Mirė gruodžio 28,
1959 m. Velionio žmonai Onai Tamošaitienei po
mirtinės išmokėta __________________________

PRANEE SLAVICKIENE, 164 kp., Frackville, Pa., 
gimusi kovo 24, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1926 m. Mirė sausio 16,
1960 m. Velionės sunui Victor Sacavagc pomir
tinės išmokėta

JURGIS GRUODIS,

$800.00

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

/ f

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA." tur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Dž laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba. 
7722 George St, Vllle Lasaile, Montreal, P. Q, Gonada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

i

I
I
i

A.
N. 
ir jo žmona Helen, kuri pra
bilo lietuviškai ir visiems pa
darė surpryzą. Helen yra ki
tatautė, musų SLA 152 kuo
pos narė.

Daugiausia dirbus ir šeimi
ninkavus F. Petrauskienė ir 
musų kuopos organizatore, 
padėkojo atsilankiusiems sve
čiams, kad jie padėjo suval- 
gyt pagamintus valgius, nes 
tai šemininkėms geriausias 
patenkinimas.

Iš svečių dalyvavo Žvirb
liai, Saimonai, Kavaliūnai, 
Gaidžiai, Skubeikai, Maskai, 
Leonė Paterson, Brusokienė. 
Francis Stanko buvo vakaro 
programos vedėjas.

Vėliau atėjo daug jaunimo 
ir padarė vakarą dar gyves
nį ir linksmesnį. Dalyvavusių 
svečių dauguma yra SLA na
riai, priklausanti kitoms kuo
poms, bet atsilankė į musų 
surengtą banketą, o tuo tar
pu musų pačių 152 kuopos 
narių dalis neatsilankė, atra
sdami šiokią tokią priežastį, 
kiti net už bilietą užsimokėję

St. Petersburg, 
Florida

500.00

150.00

40 metų S. Bakanas 
vavo visuomeniškame, 
niame darbe. Jį visada 
me Amerikos lietuvių
bos Kongresuose, SLA Sei
muose. Per daugelį metų jis 
buvo Amerikos Lietuvių Ta
rybos Centro direktorium ir 
taip pat centro direktorium 
BADfe. Dar ir dabar jis pir
mininkauja SLA trečiai ap
skričiai ir sekretoriauja vieti
niame A. L. Tarybos skyriu
je. Tai yra neišpasakytos 
energijos ir pasirįžimo žmo
gus, atsidavęs lietuvybės dar
bams.

Linkime jam dar daug,

Amerikos Lietuvių Klubo 
VEIKLA

Sausio 31 dieną p. Grimes 
namuose įvyko skaitlingas 
metinis susirinkimas. Valdy
ba išdavė raportą, iš kurio 
paaiškėjo, kad klubas paaugo 
nariais ir turtu. Klubo iždas 
viršija 500 dolerių. Kovo mė
nesį veiklos komisija planuo
ja rengti išvažiavimą—pikni
ką.

Paįvairinimui susirinkimų 
nutarta turėti trumpas moks
liškas paskaitėles. Kadangi 
narių tarpe yra keletas dak- 
tarų-inteligentų, tai tas nu
tarimas bus galima įvykdyti.

600.00
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FIRMA |
GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., 1NC. !

135 West 14th St, New York 11, N. Y. z |
Tel. OHelsea 3-2583 |

praneša Chicagos ir apylinkių gyventojams, kad nuo š. m. Vasario 6 Chicagoje 
atidaro naują skyrių firmos siunčiančios siuntinius-dovanas į SSSR

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., Ine. į
2134 W. Chicago Avenue į

Chicago 22,111. |
Tel. DIckens 2-8232 |
Vedėjas: Viktor Pročik

Musų firma, užsirekomendavusi sąžiningu ir neatidėliotinu išpildymu užsakymu, naudojasi pa
sitikėjimu dešimčių tūkstančių khjentų Ž

Mes |sitjkinę. kad Chicagos gyvenojai sveik ins atidarymą naujo skyriaus, kuris patikrins jiems 
skubų ir korektingą pristatymą siuntinių dovanų i visas SSSR dalis. g

KMikaiaukite Bemokamų katalogų! tonulkmenaa musų pastoviuose garsinimuose. B

164 kp., Frackville, Pa., gimęs 
sausio 21, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 1, 1934 m. Mirė sausio 9, 1960 m. 
Velionio žmonai Elenai Gruodienei pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

PETRONE JUODAITIENE, 211 kp., Mahanoy City, 
Pa., gimusi gegužės 24, 1893 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugsėjo mėnesį, 1921 m.; pridėtinę 
apdraudą paėmė vasario 6, 1944 m. Mirė sausio 
23, 1960 m. Velionės sunui Juozui Juodaičiui po
mirtinės išmokėta _________________________
ir dukteriai Anna Bush pomirtinės išmokėta___

JUOZAS ŽUKAUSKAS, 329 kp., La Porte, Ind., gi
męs balandžio 25, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 2, 1925 m. Mirė sausio 15, 
1960 m. Velionio žmonai Kotrinai Žukauskas 
pomirtinės išmokėta ________________________

300.00

$300.00
500.00

150.00

Viso ............... ....... .............
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. OHAPONIS, 13 kp., Minersvialle, Pa., sirgo 7 savaites 2 dienas $80.00
J. C1VINSKAS, 57 kp., VVorccstor, Mass., sirgo 7 sav. 2 d.  _ 43.75
J. POPLTS, 57 kp., VVorcester, Mass., sirgo 10 sav. 1 d. ______   48.01

DEGUTIS, 57 kp., VVorcester, Mass., sirgo 4 sav. 5 d. ________  29.00
J. MASiON, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 10 sav. 4 d.__________ 103.00
SLMOKAITIS, 217 kp., Chicago, III., sirgo 4 sav. 5 d. __________ 61.50
KAZAKEVIČIENE, 258 kp., Washington, Pa., sirgo 4 sav. 5 d. 23.07
KAZAKEVIČIENE, 297 kp., Greenficld, Mass., sirgo 12 savaičių 54.00

J. DUDONIS, 301 kp., Cicero, UI., sirgo 6 savaites 60.48

-$3,300.00
$20,960.00

T. 
A, 
R.
O. 
A.

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; 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 knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentu* 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 polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — I1L0L 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jai pasiųsite 6ekj arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 Sostb Halrted Street. Gūcai» H. Uhnoo

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Viso ..................................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

$502.81
42,860.67
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Entered as Second dass Matter November 28, 1910, at the Poutf
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3. 1171 51 KITa!No. 9 New York 1, N. Y., Vasąrio-February 26, 1960

Susivienijimo Svarbiausias Rūpestis Auklėti Jaunimą
TURIME SUPRASTI REIKŠMĘ LAIMĖJIMO, KAI ĮJUNGTAS Į SUSIVIENIJIMĄ DIDELIS SKAIČIUS JAUNIMO

ŠVEDIJOS PABALTIEČiy ŽYGIAI Į 
TARPTAUTINES INSTITUCIJAS

Sovietų Sąjungos vicepremieras A. Mikojanas 
Vengrijos kovotojus už laisvę išvadino krimi
nalistais. - Komunistinės Kinijos ministeris 
pirmininkas pakviestas atvykti į New Delhi pa
sitarimui su Indijos ministeriu pirmininku Neh- 
ru pasienio ginčo reikalu

Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos Delega
cijos Pavergtose Europos Tautose, Vaclovo Si
dzikausko, Žodis Per Radiją Vasario Šešiolik

tosios Proga

Elta praneša, kad pabaltiečių komitetas S-tockhol- 
me buvo suruošęs spaudos konferencijų, kurioje paaiš
kėjo, kad komitetas artimiausioje ateityje ruošia nau
jus žygius į tarptautines institucijas perskirtų panai!ie
čių šeimų sujungimo klausimu. Busią kreiptasi į Jung
tines Tautas, Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, Tarp“ 
tautinę Juristų komisiją ir kitais institucijas, prašant 
paveikti Maskvą, kad leistų iš Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos asmenis, kurių šeimos dalis yra Švedijoje ir dėl 
kurių išleidimo jau seniai yra paduota tūkstančiai pra
šymų. Komiteto pirmininko pro f. Birger Nennan pa
reiškimu, Švedijoje gyveną 30,000 Pabaltijos kilmės 
žmonių, 3,000 pabaltiečių šeimų esą palike sovietu vai- 
durnuose kraštuose savo artimus šeimos narius. Vienų 
metų bėgyje Švedijos pabaltiečiai pateikę netoli 1,000 
prašymų Maskvai išleisti jų šeimų artimuosius, ypač 
senus ir paliegėlius, persikelti į Švediją. Po tarptau
tinių institucijų intervencijų Maskva iš pradžių ro
džiusi didesnį palankumą tokius prašymus patenkinti. 
Tačiau tikrovėje praeitais metais buvo leista iš Pabal
tijo į Švediją išvykti tik per 30 asmenų. Rudenį sovie
tų įstaigos žadėjusios išleisti dar apie 120 pabaltiečių, 
bet reikalas nepajuda iš vietos. Švedijos pabaltiečiai 
tad ir nutarė kreiptis į tarptautines institucijas ir pra
šyti reikalą pastūmėti grynai žmoniškumo sumetimais, 
tuo labiau, kad ir Sovietu Sąjunga yra pasirašiusi tarp
tautinę žmogaus teisių konvenciją.

Tokius sunkumus sovietų įstaigos daro pabaltie- ■ 
čiams išvykti pas gimines, rodo toks pavyzdys, apie ku
rį spaudos konferencijoje taip pat buvo pranešta: Kol 
Mykolui Bangui pavyko persikelti iš Pabaltijo į Švedi
ją, jo giminės Švedijoje turėjo parašyti šimtus laiškui 
ir padaryti įvairių išlaidų apie 12,000 švedų kronų.

Kaip praneša “Eltos Informacijų" Skandinavijos 
bendradarbis, Pabaltiečių komitetas Stockholme infor
mavo švedų spaudą ir visuomenę taip pat apie naujau
sius įvykius Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, kur vyk
doma sustiprinta kampanija prieš “nacionalistines ten
dencijas’’.
Mikojanas ne visur šiitai sutiktas

Sovietų Sąjungos vicepre
mieras Anastazas Mikojanas, 
buvo nuvykęs į Meksiką ati
daryti ten surengtos Sovietų 
Sąjungos parodos. Ten atli
kęs jam pavestas pareigas, 
nuvyko į Kubą, kur turėjo 
pasitarimą su Kubos pervers
mo vadu ir dabartiniu minis- 
teriu pirmininku Fidel Castro 
ir kitais valdžios atsakomin- 
gais pareigūnais. Grįždamas 
iš Kubos Mikojanas sustojo 
Norvegijoj ir pasakė kalbą 
studentų draugijos nariams. 
Jo kalbos klausėsi ne tik stu
dentai, bet ir keli valdžios 
pirmaeiliai pareigūnai.

Mikojanui baigus kalbą, 
buvo duodami jam nemalonus 
klausimai, kokių jis nesitikė
jo. Jis buvo paklaustas 
užgniaužimą Vengrijos 
vės trokštaničų žmonių 
tris metus. Mikojanas,
tikėdamas tokių klausimų, su
sijaudinęs atsakė, kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybė buvo 
paprašyta padėti numalšinti 
amerikiečių sukurstytus revo- 
iiucijonierius, pavadinda m a s 
juos kriminalistais, kurių ran-

apie 
lais- 

prieš 
nesi-

kos yra krauju suteptas. Į 
tokį Mikojano pareiškimą su
sirinkusieji studentai atsakė 
gausiu švilpimu ir įvairiais 
Šukiais, tuo pareikšdami jam 
didelį (nepasitenkinimą, kokio 
sovietinis vicepremieras nesi
tikėjo.

Jis pasigyrė ir apie savo 
krašte esamą tvarką, kad ten 
nėra kaltinimų už politinius 
įsitikinimus, žmonės vieningai 
gyvena, tad nėra reikalo juos 
už įsitikinimus sodinti į kalė
jimus. Iš tokio Mikojano pa
sakymo susirinkusieji sukėlė 
didelį Juoką, nes visiems yra 
gerai žinoma, jog sovietuose 
sekami kiekvieno žmogaus 
politiniai įsitikinimai, ir kurie 
nėra komunistų partijos na
riais ir jai nepritaria, tie grū
dami į kalėjimus ar išvežami 
į šaltąjį Sibirą.

Brangus šio radijo 
klausytojai—lietuvės 
ir lietuviai!

Antradienį sukaks 42-ji me
tai, kai, vykdydama musų 
tautinio atgimimo subrandin
tą tautos valią, Lietuvos Ta
ryba Vilniuje paskelbė Lietu
vos valstybės atstatymą. Va
sario Šešioliktos Aktas buvo 
žodis. Idant tas žodis stotųsi 
kunu, t. y. idant Lietuva vėl 
butų valstybė, reikalinga bu
vo lietuvių tautos sūnų ir 
dukrų kraujo auka, reikalin
gas buvo išsižadėjimas ir dar
bas, reikalinga buvo politinė 
ir administracinė išmintis. Vi
so to dėka Lietuva po 123 
laisvės sutemų metų sugrįžo 
į nepriklausomų ir laisvų pa
saulio valstybių šeimą. Taigi 
ši istoriškoji sukaktis mums 
yra brangi. Mes ją švenčiame 
pakilomis širdimis, mes ja di
džiuojamės.

Po keletos mėnesių, tačiau, 
sukaks dvidešimt metų, kai 
rusų tankai ir kazokų divizi
jos sutrypė Vasario 16-tos 
Aktu atstatytą Lietuvos ne
priklausomybę. Minėdami pir
mąją sukaktį, negalėsime iš
leisti iš akių antrosios ir jos 
padarinių.

Maskoliai, kaip jau sakiau, 
sutrypė LietuVos nepriklauso
mybę, tačiau nužudyti jos jie 
neįstengė. Ji tebėra įyva lie
tuvių širdyse ir mintyse, o 
laisvajame pasaulyje Lietu
vos suverenes teises tebevyk
do Lietuvos diplomatiniai ir 
konsuliariniai atstovai. Fak
tas, kad tarp abiejų pasauli
nių karų Lietuva buvo nepri
klausoma, yra neįkainuoja
mos reikšmės politinis, teisi
nis ir psichologinis veiksnys 
musų pastangose išsilaisvinti 
iš rusų nevalios.

Kremlius nesigaili pastangų 
įamžinti Lietuvos pavergimą, 
gauti savo užgrobimų Euro
poje tarptautinį pripažinimą. 
Musų, laisvėje gyvenančių, 
pareiga paversti niekais tas

Susivienijimo Veikėjų Uždaviniai Pri
jaukinti Jaunąją Kartą SLA Darbams

si jie, išskyrus mažą okupan
tui parsidavusiųjų saujeię, ly
giai kaip ir tėvynėje pasiliku
sieji, yra lietuvių tautos or
ganiškoji dalis. Ji, kaip ir vi
sa lietuvių gyvoji tauta, sie
lojasi savos tautos likimu. 
Jie nenurims ir nesiliaus vei
kę ir kovoję, iki rusiškasis 
okupantas nepasitrauks iš 
Lietuvos ir iki lietuvių tauta 
pati galės laisvai ir demokra
tiškai tvarkyti savo gyvenimą 
nepriklausomoje ir laisvoje 
Lietuvoje.

Lietuvos laisvinimo darbas 
nėra tik asmenų ar organiza
cijų darbas. Jis yra visų lie
tuvių reikalas. Įrodykime tai, 
gausiai dalyvaudami Vasario 
16 minėjimuose, nešykštėda
mi aukų ALTui, kuris sėk
mingai vadovauja lietuvių, 
šio krašto piliečių, laisvini
mo darbams Amerikoje. Duo
kime lietuvio vertą atsakymą 
Chruščevui ir jo samdiniams 
Vilniuje. Pasmerkime Mažo
sios Lietuvos ir jos lietuviš
kajai širdžiai brangių miestų, 
kaip kad Tilžė, Gumbinė, su
rusinimą.

Lietuva turi būti ir bus ne
priklausoma ir laisva, sujun
gianti savoje valstybėje visas 
lietuvių gyvenamas žemes ry
tuose, pietuose ir vakaruose.

Tad vardan tos Lietuvos!

Vasario Šešioliktoji 
New Yorke

Ncw Yorko Altas jau vasa
rio 14 (sekmadienį) suorga
nizavo New Yorko lietuvių vi
suomenės iškilmingą susirin
kimą su prakalbomis, menine 
dalimi ir aukų rinkimu Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Pačią Vasario šešioliktąją 
(antradienį) Lietuvos Laisvės 
Komitetas drauge su Lietu
vos Gen. Konsulu suorganiza
vo priėmimą Lietuvos bičiu
liams amerikiečiams, New 
Yorke reziduojantiems laisvų
jų valstybių konsulams, sovie
tų pavergtųjų kraštų delega
tams pavergtųjų seime, žur
nalistams. Priėmime dalyvavo 
per 200 svečių. Tarp jų Gus- 
tenalos ambasadorius, apie 20 
generalinių konsulų ir konsu
lų; New York Times redakci
jos narys C. Tolishus ir apie 
destekas amerikiečių žurna
listų, tarp jų C. Emmct, H. 
Wolfe, Frances Harvey, Dr. 
Shcldon; Free Europe Com- 
mittee vadovybė su pirmuoju 
viceprezidentu B. Y a r r o w 
priešaky; Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Rumuni
jos, Ukrainos ir Vengrijos at
stovai ; krikščionių demokra
tų, valstiečių, socialistų, libe
ralų, profsąjungų egzilinių 
internacionalų atstovai.

Vasario 16-ją New York 
Times savo vedamajame 
“Tribute to the Enslavcd”, 
priminęs, kad New Yorko gu
bernatorius ir eilė kitų guber
natorių, taip pat New Yorko 
Burmistras vasario 16-ją yra 
paskelbę Lietuvos Nepriklau
somybės Diena, kad lietuvių 
tauta yra pergyvenusi carus 
ir pergyvensianti bolševiki
nius komisarus, kad Vakarai 
pakartotinai yra pareiškę ne
pripažįstą Baltijos valstybių 
prievartinės inkorporacijos į

Po ilgų pastangų gali sakyti pavyko Susivienijimui pa
siekti laimėjimo, kuris gali būti istorinis musų organizacijom
gyvenime./Vienu upu, visai trumpu laiku gauta daugiau sep

1 Maskvos pastangas. Bet to 
negana. Mes privalome veikti 
ir kovoti, kad Lietuva ir vėl 
butų nepriklausoma ir laisva. 
Vienų musų tautos pastangų 
ir ryžto neužtenka. Mums rei
kalingas laisvojo pasaulio val
stybių palankumas ir parama, 
reikalingas visų Sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Eu
ropos tautų solidarumas ir 
bendra bei suderinta veikla.

Šitas tarptautinės veiklos 
baras, tarp kitų, yra varomas 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
ypač Lietuvos Delegacijos pa
vergtose Tautose. New Yor- 
ke mes veikiame, kiek leidžia 
sąlygos, Jungtines Tautas ir 
laisvųjų valstybių delegacijas 
toje pasaulinėje organizacijo
je; Washingtone — šio kraš
to vyriausybę ir kongresą; 
Europoje — Europos Tarybą 
Strasburge ir Vakarų Euro
pos vyriausybes, parlamentus 
ir viešąją tų kraštų opiniją. 
Tą pat darome ir kituose že
mynuose.

Dabartinis politinis momen
tas yra mums itin svarbus. 
Politiniai antrojo pasaulinio 
karo padariniai tebėra neiš
spręsti, Europa tebėra pada
linta, jos rytinė dalis tebėra 
Sovietų vergigovėje. Dėl Mas
kvos laikysenos nebuvo ir 
greičiausiai nebus sušaukta 
taikos konferencija. Tad va
dinamoji viršūnių konferenci
ja, kuri rinksis gegužės 16 d. 
Paryžiuje, tam tikra prasme 
bus taikos konferencijos pa
kaitalas. Mes darome visus 
galimus žygius, kad toje kon
ferencijoje, greta Vokietijos 
ir nusiginklavimo klausimų, 
butų iškeltas ir Lietuvos bei 
kitų Maskvos pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos val
stybių nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo klausimas. 
To susirūpinimo vedimas ir 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas pavestas, aš praeitų 
metų pabaigoje lankiausi net 
aštuoniose Europos valstybių 
sostinėse, jų tarpe Paryžiuje, 
Londone, Bonnoje.

Tikra šiandien yra tai, kad 
didžiosios Vakarų valstybės 
nepripažins dabartinio politi
nio status quo Centro ir Ry
tų Europoje, taigi nepripa
žins ir Lietuvos užgrobimo. 
Bet to maža. Reikia, kad Va
karai vykdytų savo teisinius 
ir politinius įsipareigojimus 
ir iš pasyviosios laisvinimo 
politikos pereitų į aktyvesnę, 
kad > nesidrovėtų pavartoti vi
sas taikingas priemones, ve
dančias į pavergtųjų valsty
bių laisvę.

Dabarties sąlygose tas dar

tynių šimtų (700) jaunosios kartos naujų narių. Tiek daug 
pasiekta ir staigiu budu, kad dar ne visi musų veikėjai spėjo 
šio svarbaus žygio reikšmę pilnai įsisavinti.

Mes turim suprasti ir įvertinti šį naują musų organizaci
jos gyvenime faktą labai tiksliai. Atsiminkim, kad dabar gau
dami tokį didelį skaičių jaunuolių, mes padarėm tik pirmąjį 
žingsnį.

Atidarytos durys jaunimui j Susivienijimą

Įsidėmėtina, jog šiuo tarpu ne per organizatorius, ne kie
no nors įkalbinėjimais, bet savo asmeninėmis pastangomis ir 
savo tėvų rūpesčiu (jaunuoliai įsijungė į Susivienijimą. Tuo 
nenorima pasakyti, kad organizatorių ir aplamai SLA veikėjų 
nebuvo dedama pastangų šį Deimantinio Vajaus darbą pada
ryti sėkmingą. Nuopelnų šių SLA darbuotojų niekas nepa
neigs ir nenuginčys. Bet didioji masė jaunosios kartos, kuri 
dabar atėjo į Susivienijimą, padarė kaip tik savarankiai ir gali 
sakyti savanoriškai. Tenka dideliu pripažinimu pasveikinti 
veikliąją dalį lietuviškos visuomenės, kuri akylai pajuto Susi
vienijimo vadovybės kvietimo reikšmę ir pasistengė teigiamai 
atsiliepti ir priimti Susivienijimo pasiūlymą jaunąją kartą į- 
jungti į bendrą lietuvišką darbą.

Ar mes negirdėjom skundų apie tai, kad lietuvių visuome
nėje esama apsnūdimo ir neveiklumo? Bet šis, dabar aptaria
mas, Susivienijimo gyvenime džiugus faktas panašius skundus 
pagrindinai paneigia. Galime tik pasidžiaugti musų visuome
nės jautrumu ir darniu susiklausymu. \

Savo ruožtu Susivienijimo veikėjai gali pasididžiuoti šiuo 

laimėljimu ir save pasveikinti, kad musų fraternalė organizacija 
lietuvių visuomenėje užėmė pirmaujančią vietą savo aktingu- 

mu, veržlumo ir sėkmingumo po,žvalgiais.

Bet didžiausias darbas mums stovi prieš akis
Gerai. Jaunoji karta su mumis. Susivienijimas turi sa

vo eilėse apsčiai šviežio kraujo. Bet dabar kaip tik ir ateina 
didžiausias rūpestis, kaip šią gausią jaunuomenę išlaikyti or
ganizacijos apimtyje, kaip ją išauklėti ir kaip ją prijaukinti 
bendram lietuviškam darbui. Čia ne kieno nors vieno asmens, 
ar net grupės veikėjų uždavinys. Čia yra visos Susivienijimo 
brolijos nelengvas, gan sudėtingas ir keblus uždavinys. Su
sivienijimo veikėjams teks išlaikyti tam tikrus egzaminus. 
Reikės pateisinti <tą pasitikėjimą, kurį parodė lietuviškos šei
mos ir patys jaunuoliai įsirašydami į Susivienijimą.

Štai Chicagos vienas tyliųjų, bet pastoviai sėkmingų vei
kėjų, gerb. P. Rindokas, 185 kuopos sekretorius, savo laiške 
SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui rašo: “Mes planuojam dide
lį susirinkimą, kai gausime naujų narių — jaunuolių visus po
pierius. Mes pakviesime ne tik jaunuolius, bet ir jų tėvus, ku
rie savo jaunąją kartą į Susivienijimą įrašė”.

Iš tų kelių žodžių jau galime pajusti, kad ši kuopa supra
to svarbą gautąjį jaunimą arčiau pritraukti prie organizacijos 
darbų. Tai sektinas pavyzdys ir visoms kitoms kuopoms. Nes 
ten, kur nebus imamasi jokių priemonių jaunimo auklėjime, 
gali taip atsitikti, jog šis didžiulis ir gražus laimėjimas nebus 
organizacijai naudingas.

Turėdami savo tarpe tiek jaunų jėgų, mes žinome, kad tai 
yra musų darbų rūpesčių ir didžiųjų pastangų paveldėtojai, 
mūšų Susivienijimo busimieji vadovai ir tvarkytojai. Tad bu
kime apdairus, bukime šioje srityje ypatingai aktingi ir tada 
galime tikėtis, kad musų ši pradžia darbo duos ne tik Susivie
nijimui, bet ir visai lietuviškai visuomenei tikrai ir neabejoti
nai didelius vaisius.

ministerį pirmininką Chou' 
En-lai atvykti į New Delhi 
kovo mėnesį pasikalbėti ir Į 
apsvarstyti tarp Indijos ir 
Kinijos iškilusį dėl pasienio 
ginčą. Prieš kiek laiko tokį 
pasiūlymą buvo padarę^ Kini
jos ministeris pirmi n i n k a s 
Chou En-lai, bet su pasiūly
tomis sąlygomis Nehru nesu
tiko ir pasiūlymą atmetė, o 
dabar pats pakvietė Chou 
En-lai atvykti į New Delhi 
pasitarimams. Pagal Nehru 
pareiškimą, Indijai nepriimti
na kinų pozicija palei virš 
dviejų tūkstančių • mylių pa
sienį, kuris niekad nebuvo 
gerai pravestas ir dabar turi 
būti išspręstas tarp abiejų 
kraštų derybų hudu. Nehru 
negali suprasti kadėl pasienio 
padėtis turėtų sudaryti įsi
tempimą ir kelti nerimą tarp 
dviejų kraštų, nesant kitokių 
priežasčių. Ar tų dviejų kraš
tų ministeriai susitars dėl pa
sienio atvykus Chou En-lai 
į New Delhi, ateitis parodys.

Laisvės Komitetus, Lenkijos 
Vienybės Taryba, Rumunijos 
Tautinis Komitetas, ACEN 
pirmininkas, CDUCE pirmi
ninkas, NY valstybės demo
kratų pirmininkas ir kt.

Sav. Sąjungą, kad nieko ne
darys, kas galėtų pavergimą 
prailginti ir kad visomis tai
kiomis priemonėmis padės jų 
laisvės siekiams, — savo 
straipsnį baigia perspėjimu: 
“Tarp daugelio kitų savo už
siangažavimų ir šį (Baltijos 
valstybių atžvilgiu) Vakarai 
turės turėt galvoje po trijų 
mėnesių “viršūnių” posėdžiuo
se su Chruščcviu. NYT yra 
atsargus savo žodžiuose, ir 
šis jo pareiškimas Vasario 
16-ją mums yra juo arčiau 
širdies.

Raštu ir telegramomis Va
sario šešioliktosios proga at
siuntė sveikinimus Albanijos

bas gali būti tik laisvųjų lie
tuvių, jų organizacijų, jų val
stybinių institucijų atlieka
mas. Už tą darbą pyksta ant 
musų Maskva, už jį mus pra
vardžiuoja ir šmeižia Chruš- 
čevo samdiniai — tikrieji mu
sų tautos atplaišos. Veltui jų 
pastangos. Visokie negandai 
išbloškė iš savo tėvynės žy
mią musų tautos dalį. Beveik 
ketvirtis visų lietuvių gyvena 
šiandien už Lietuvos ribų. Vi

Jjy',

-

■

14.

Nehru nori tartis su 
komunistine Kinija

Indijos ministeris pirminin
kas Nehru, kalbėdamas par
lamente pareiškė, kad jis jau 
pakvietė komunistinės Kinijos
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SLA Nominacijų Balsu Skaičiavimo Komisija

Praeitais metais gruodžio mėnesį buvo nominuojami kan
didatai Susivienijimo Pildomosios Tarybos narių pareigoms. 
Balsų suskaičiavimui komisiją sudarė, iš kairės į dešinę: Au
dronė Valatkienė, Vytis Virbickas, Bronė Spudienė. Nuotrau
ka padaryta darbo metu SLA Centro patalpose.

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kuopos Veiklu

šinimu delegatų ir svečių. S. 
L. A. nariai svečiai yra kvie
čiami dalyvauti.

SLA 7-tos apskrities valdy
ba:

A.

mus ir nepažįstamus tautie
čius ir tautietes įsirašyti į 
ŠIA plačiąją Amerikos ir 
Kanados lietuvių šeimyną.

Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

MMI 1 M
'i. T*

Chicago, Illinois

Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

PASIŽVALGIUS

pra-

me-

kalbas, liečiansias 
Lietuvos apgailėti- 
ir jos išlaisvinimo

Rūmuose progra-

Vasario Šešioldiktoji 
paminėta kongrese

Kaip praeitais keliais
tais, taip ir šiemet Senate ir 
Atstovų Rūmuose gražiai pa
minėta Lietuvos atstatymo 42 
metų sukaktis. Šen a t o r i u i 
Thomas Dodd vadovaujant, 
visa eilė senatorių pasakė tu
riningas 
šių dienų 
ną būklę 
problemą.

Atstovų
mai vadovavo kongresmanas 
Murphy. Visa eilė kongres- 
manų pasakė atitinkamas kal
bas Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu. Kalboms užsibaigus, į- 
teikta Tezobucija, kad Vasa
rio šešioliktoji butų laikoma 
Lietuvos oficialia švente.

Tos pat dienos vakare Lie
tuvos atstovas J. Rajeckas su 
ponia atstovybės patalpose 
suruošė oficialų pr i ė m i m ą 
kongreso atstovams, diploma
tams, vyriausybės pareigū
nams ir 
menims.

Kaip 
rūmuose, 
patalpose Lietuvos atstatymo 
42 metų sukaktis gražiai pa
minėta ir praėjo geroj 
taikoj.

vyriausybės
kitiems žymiems as-

kongreso abiejuose 
taip ir atstovybės

nuo-

Lietuvos nepriklau- 
Visuose

Minėjimai didesnėse 
lietuvių kolonijose

Vasario 14 dieną daugely
je didesnių ir gausiau lietu
viais apgyventų kolonijų bu
vo paminėta mums svarbi su
kaktis
somybės atgavimo, 
minėjimuose, kaip mums pra
nešama, dalyvavo ne šimtai, 
bet tūkstančiai žmonių. Iš 
anksto parinkti kalbėtojai pa
sakė atitinkamas kalbas, iš
pildytos meninės programos 
ir surinkta nemažai aukų Lie
tuvos laisvinimo darbams.

Tas parodo, kad ne tik vė
lesniu laiku atvykę į Jungti
nes Amerikos Valstybes lie
tuviai lanko suruoštus paren
gimus Lietuvos sukakčiai pa
minėti, bet ir nuo seniau čia 
gyvenanti lietuviai nepamirš
ta savo gimtinės tėvynės, no
ri ją matyti laisvą ir pinigiš- 
gai, pagal išgales, paremia 
dirbamus darbus Lietuvos 
laisvinimui.

★—©

Ir Susivienijimo kuopos 
paminėjo sukaktį

SLA sekretorius dr. M.
laiškus 

sekreto- 
kuopas 

vienokiu

iš-

j.
Vinikas išsiuntinėjo 
visų kuopų finansų 
riams, garindamas 
savo susirinkimuose
ar kitokiu budu paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimo 42 metų sukaktį. Kai 
kurios kuopos atkreipė rimtą 
dėmesį į sekretoriaus paragi
nimą ir vasario mėnesio susi
rinkimuose gražiai paminėjo i

Jau praėjo 1959 metai, mu
sų kuopa ir jos visi nariai li
kome vienais metais senesni. 
Dėl to mes neturime nusimin
ti ir nuleisti rankų. 1960 me
tais dirbkime taip kaip ir pra
eitais metais dirbome, gal net 
ir geriau, nes šiems metams 
pati SLA veikimo dirva yra 
daug platesnė. Todėl kaip 
kasdieniniame gyvenime, taip 
ir SLA veikime turėsime dau
giau atsižymėti. Praeitais me
tais musų kuopos veikimas 
nebuvo jau taip toli atsilikęs, 
visi dirbome pagal ^savo iš
gales.

Pirmiausia reikia pažymėti, | Gauta iš centro nariams 
kad musų kuopos pirminin
kas Vincas Botyrius apsivedė, 
vestuvinės iškilmės bei vaišės 
buvo gana didelės ir praėjo 
geroj nuotaikoj. Po vestuvių 
musų jaunavedžiai turėjo ge
rą progą pailsėti 
ką praleisti SLA 

’je Atlantic City.
Musų kuopos 

rius Zigmas 
tarp kitų kuopos 
rie turėjo 
prirašė 
galima 
darbas 
vienas 
butų prirašęs nors po 
narį, tai musų kuopa 
padidėjusi dvigubai. Aš pats 
prirašiau du naujus narius, 
tokiu budu musų kuopa 1959 
metais gavo 13 naujų narių. 
Ligonių turėjome vieną. Ne
gailestingoji mirtis išskyrė iš 
musų tarpo vieną, tai Vincą 
Tamošaitį. Jo mirtį musų 
kuopos nariai susirinkime pa
gerbė tylos minutės atsisto
jimu. Velionis Vincas Tamo
šaitis buvo geras SLA narys, 
punktualiai lankė kuopos su
sirinkimus, reikalui esant 
naudingų klausimų bei pata
rimų davė. Nuo įvairių disku
sijų taįp pat neatsisakydavo. 
Lai būna jam ramu ilsėtis 
laisvoj Amerikos žemelėje.

Kaip kasmet, taip ir šie
met turime naujai išrinktą 
kuopos valdybą, kuri suside
da iš sekančių asmenų: Vin
cas Botyrius pirmininkas, Jo
nas Šiuopis vice pirmininkas, 
Zigmas Jankauskas finansų 
sekretorius, Gustas Palaitis 
užrašų sekretorius, Vla
das Bagdanavičius iždininkas, 
Vladas Norkus ir Kazys Ga- 
putis iždo globėjai. Manoma, 
kad ši valdyba SLA organi
zaciniame darbe, taipgi ir 
naujų narių prirašyme 1960 j 
metais 
nes visi 
žmonės.

ir gerai lai- 
vasarnamy-

buti
11 naujų 
sakyti irgi 
atliktas. Jeigu

musų kuopos

organizato- 
Jankauskas, 
darbų, ku- 
atlikti, dar 
narių. Čia 

nemažas 
kiek- 

narys 
vieną 
butų

tinkamai atsižymės, 
energingi ir veiklus

Just. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Greenfieid, Mass.

Iš ŠIA 297 Kuopos Metinio 
Susirinkimo

Metinis kuopos susirinki
mas buvo laikomas sausio 10 
dieną, tik gaila, kad mažai 
narių lanko susirinkimus. Bet 
nežiūrint to, darbas tęsiamas 
toliau, kad tik palaikyti lie
tuvybę. Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje yra visų lietu
vių respublika, tai turėtų visi 
lietuviai prigulėti šioj garbin
goj organizacijoj. Bet yra ir 
tokių lietuvių, kurie klauso t

sukaktį. Kitos kuopos, kurios 
dar nelaikė susirinkimų, ruo
šiasi sukaktį paminėti vėliau.

Daugelis kuopų prisidėjo 
prie bendrų parengimų ir pas
kyrė aukas Lietuvos laisvini
mo darbams.

»

mo-

au-
16

Au-
Dė-

visokių komercinių kompani
jų agentų, kurie jieŠko narių 
lietuvių tarpe, nors jie gerai 
žino, kad komercinėse kom
panijose reikia daugiau 
keti, negu Susivienijime.

Susirinkime surinkta 
kų 26 doleriai Vasario 
Gimnazijai Vokietijoje, 
kojo: J. Baranauskas, A.
dinas, J. Tamash, J. Steponis, 
L Barniskevičienė.

Taipgi kuopa atsilygino už 
kalendorius Toronto 236 kuo
pai. Kuopa laikosi gerai, na
rių turime 39, finansiniai kuo
pa stovi geriau, negu kada 
nors pirmiau stovėjo, ižde tu
ri $763.52.
Pasiųsta cehtrui

duoklių $800.80

atlyginimo _______  649.64
Valdyba perrinkta ta pati 

1960 metams.
Sekamas SLA 297 kuopos 

susirinkimas šaukiamas kovo 
13 dieną, sekmadienį, 1 valan
dą po pietų, Hab. Gnil sve
tainėje, ant Main Street.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti susirirndme, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos. Taipgi užsimokėkite 
mėnesines duokles, kad nelik- 
tumėt suspenduoti.

Dabar eina vajus naujų na
rių gavimui, tai bukite vi
si organizatoriai, atsiveskite 
savo šeimas, ir gimines pri
rašyti prie musų kuopos.

Adrew W. Dėdinas, 
SLA 297 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

Iš SLA 7-tos Apskrities 
Posėdžių

Sekmadienį, vasario 7 die
ną, 7-tos apskrities valdyba 
turėjo posėdį Povilaičių užei
goj, 300 E. Northampton St.

Dalyvavo 6 valdybos na
riai, būtent pirm. A. Miliaus
kas, vice pirm. A. Ambrozai- 
tis, sekr. J. Maceina, iždin. 
P. Urbonas ir abu organiza
toriai Mrs. Nelė Bayoras ir 
Maurutis. Iždo globėjai neda
lyvavo.

Sekr. J. Maceina pranešė, 
kad dvi kuopos susivienijo, 
būtent Inkerman 59 kuopa ir 
Sebastopol 203 kuopa.

Praeitą metą piknikai ne
buvo pasekmingi, uždirbta 
tik $251.72.

Pirm. A. Miliauskas pa
klausė ką šią vasarą darysim 
su piknikais. Nutarta laikyti 
du pikniku. Pirmas įvyks San 
Souci parke gegužės 15 die
ną prie didžiojo stando. Ant
ras piknikas-gegužinė ir išvy
ka įvyks sekmadienį, rugpiu
čio 28 dieną, Rocky Glen par
ke. Abu piknikai bus su mu
zika.

Kadangi Wilkes Barre nė
ra tinkamos svetainės, o jei 
ir yra tai labai brangios, su
rengimui Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui, tai val
dyba padarys rezoliucijas ir 
pasiųs tinkamiems JAV pa
reigūnams.

Apskritis nutarė paaukoti 
A. L. Tarybai $25.00. Nuo 
apskrities suvažiavimo liko 
keli doleriai, valdybos nariai 
sudėjo porą dolerių. Viso su
darė $40.00, kurie pasiųsti A. 
L. Tarybai.

Apskrities suvažiavimas ar
ba konferencija įvyks kovo 
20 dieną, Pittstone Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Buvo apkalbėta, kad kai 
kurie delegatai nepatenkinti, 
kad suvažiavimai visuomet 
esti Pittstone. Pasirodė, kad 
Pittstone yra parankiausia ir 
pigiausia vieta. Todėl 
rengiama.

Suvažiavimas bus su

čia ir

pavai-

J

j.
sekr.

Miliauskas — 
pirmininkas, 

Maceina — 
ir SLA vice pirm.

Rumford, Maine

SLA 299 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 299 kuopos narių susi
rinkimas įvyko šių metų sau
sio mėn. 10 dieną. Pirmiausia 
perskaitytas paskutinio susi
rinkimo protokolas ir priim
tas vienbalsiai. Finansų sek
retorė perskaitė finansinį ra
portą, kuris priimtas. Taipgi 
perskaityti 
Atlikus čia 
lūs? buvo 
valdyba.

Valdybon
nys: Pirmininkas A. Maliaus
kas, vice pirmininkas A. Ka- 
ladziunas, finansų sekretorė 
S. Vilkancienė, protokolų se
kretorius A. Maliauskas, iž
dininkė J. Botkus, iždo glo
bėjai J. Jarosienė ir J. Matu- 
zas, korespondentas J. 
laičia.

Po 
šės

laiškai iš centro, 
paminėtus reika- 

renkama kuopos

išrinkti šie asme-

Kau-

Pranešimas SLA 63 Kuo- 
pos Nariams

SLA 63 kuopos specialis 
narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, kovo 2 dieną, 1960 
metais, Palmer Park svetai
nėje, 111 Street ir Indiana 
Avenue.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos ir svarstomi svarbes
ni kuopos reikalai. Ypatingai 
pasitarsime apie pikniką, ku
ris buvo nutarta metiniame 
susirinkime turėti sekamą va
sarą. Yra ir 
aptarimui.

P. J.
ŠIA

daugiau reikalų

Kučinskas,
63 kuopos sekr.

Mahanoy City, Pa.

f! W
A J •/

me susirinkime, 
bių reikalų aptarimui, 
bus rinkimas 
sios Tarybos.

Yra vienas 
Ramanauskas, 
susižeidė ranką,
nes kaulą. Jis gyvena Cicero, 
III. ir yra užsimaldavęs į pa-

nes bus svar-
Taipgi

SLA Pildomo-

ligonis Mikas 
kuris darbe 
sulaužė alku-

Šią vasarą įvyks SLA Dei
mantinis seimas, į kurį kuo
pos pareiga pasiųsti savo at
stovus. Taigi ir šį gana reikš
mingą reikalą aptarti, kad 
musų kuopa butų atstovauja
ma istoriniame seime.

susirinkimui buvo 
su užkandžiais ir 

mais. Moterys atnešė įvairių 
užkandžių, o vyrai pasirūpino 
įvairiais gėrimais. Susirinku
sieji beužkandžiaudami ir be
sikalbėdami tarp savęs links
mai praleido laiką ir paten
kinti išsiskirstė į namus.

Anthony Maliauskas, 
Protokolų sekretorius.

St. Catharines, 
Canada

vai- 
gėri-

Sužeistas ŠIA 278 Kuopos
Sekretorius Šarapnickas

kompresorių truko 
ir sužeidė kuopos 

brolį Šarapnicką 
darbovietės (sužei-

Šių metų vasario mėn. 8 
dieną, 4 valandą po pietų dar
be keliant 
grandinė 
sekretorių 
Juozą. Iš
dimo vietos) ambulansu bu
vo nuvežtas į General Hospi- 
tal ligoninę. Daktaras rado, 
kad kairės rankos pečio už
pakalyje skilęs kaulas, nėra 
jokio pavojaus bet kokiai di
desnei komplikacijai, turėsiąs 
pabūti keletą dienų ligoninė
je, o vėliau sveikti namuose.

Reikšdamas brolišką meilę, 
visos kuopos narių vardu lin
kiu greičiau pasveikti, dirbti 
savo pragyvenimui, musų 
garbingą SLA tautinį ir lab
darybės darbą.

K. Jonušas, 
Kuopos pirmininkas.

Philadelphia, Pa

Specialis Pranešimas SLA
135 Kuopos Nariams

Reguliaris mėnesinis kuo
pos narių susirinkimas bus 
sekmadienį, kovo mėn. 6 die
ną, 2 valandą po pietų, Lie- 

| tuvių Muzikos Svetainėje, Al- 
legheny Avenue ir Tilton gat
vės.

Šis susirinkimas taipgi yra 
nepaprastas, nes jame narės 
ir nariai, kuriems rupi musų 
broliškos organizacijos gyva
vimas, privalo susirinkiman 
pribūti ir balsuoti už kandi
datus į SLA Centro Valdybą. 
Kovo-March mėnesis yra nu
statyta vienatinis laikas or
ganizacijos narių balsavimui. 
Taigi pribukite masiniai susi- 
rinkiman ir atlikite savo or
ganizacijos gerovei priderin- 
gas pareigas.

Vėliausiai ir jaunesnio am
žiaus prisirašiusius narius ir 
nares raginu ir šaukiu Jus į 
talką kalbinti savo pažįsta-

SIA 211 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų kovo 6 dieną, pripra
stu laiku ir priprastoj vietoj. 
Malonėkite visi kuopos nariai 
ir narės ateiti į šį susirinki
mą, nes bus renkama Pildo
moji Taryba. Taipgi yra ir 
kitų reikalu aptarimui. Atei
dami atsiveskite naujų narių 
prirašyti prie SLA 211 kuo
pos. A. Ramanauskas,

SLA 211 kuopos sekr.
----- ----------- -------------------.k.

Norwood, Mass.

SLA 131 Kuopos Nariams

2
Lietuvių 

patalpose Nor-

Š. m. kovo mėn. 6 dieną, 
valandą po pietų, 
Bendrovės 
woode, šaukiamas kuopos ne
paprastas visų narių susirin
kimas. Bus renkama ŠIA 
Centro Valdyba. Visi nariai 
prašomi minėtą dieną daly
vauti kuopos susirinkime.

Korespon don tas.

Aliquippa, Pa.

ŠIA 247 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. kovo mėn. 6 
dieną, 6 valandą vakare, 1501 
Green St., Aliųuippa, Pa.

Visi kuopos nariaį ir narės 
prašomi dalyvauti šiame su
rinkime, nes bus rinkimas 
Pildomosios Tarybos. Taipgi 
turime išrinkti 247 kuopos 
valdybą 1960 metams.

Prašomi užsimokėti mėnesi
nes mokestis į laiką.

Dar kartą kviečiu 
kuopos narius pribūti į 
rinkimą paskirtu laiku.

J. Plečkaitis, 
SLA 247 kuopos

visus
susi-

sekr.

Los Angeles, Calif

ŠIA 75 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 13 dieną, sekmadienį,* 
1 valąndą po pietų, šv. Kazi
miero parapijos patalpose, 
2716 St. George Street, L. A.

Į šį susirinkimą visi kuopos 
nariai ir 
prašomi 
nes bus 
į SLA
Taipgi yra ir daugiau svarbių 
reikalų aptarimui. Nariai! Pa
sirodykite nors vieną kartą 
kuopos susirinkime ir atlikite 
savo pareigą.

Kviečia visus
ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

visos narės esate 
būtinai atsilankyti, 
vykdomi balsavimai 
Pildomąją Tarybą.

Hammond, Ind.

ŠIA 273 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių. metų kovo mėn. 6 dieną, 
2 valandą po pietų, priprasto
je vietoje.

Visi kuopos nariai ir viso? 
narės būtinai dalyvaukite šia-

šalpą. /\
Joe "Maksvitis,

ŠIA 273 kuopos sekr.

Scranton, Pa.

ŠIA 30 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų kovo mėnesio 2 die
ną, K. of P. Hali, Church 
Avenue, 7:30 valandą vakare.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime 
reikalus, 
bus

Nepamirškime ir k u o po s 
reikalų, nes šiame atvirukais 
saukiamam susirinkime numa
tomi kai kurie nauji patvar- 
kimai. Todėl narės ir nariai 
esate kviečiami gausiai susi
rinkime dalyvauti trečiadienį, 
kovo 2 dieną, Lietuvių Liuo- 
sybės Svetainėje, 1403 So. 49 
Court. Pradžia 7:30 valandą 
vakare.

Kuopis Pirmininkas.

Paterson, N. J.

ir aptarti kuopos 
Kitas susirinkimas 

birželio mėnesio 1 dieną.
Ona Zorskiutė, 

SLA 30 kuopos sekr.

Detroit, Michigan

SLA 352 Kuopos Visiems 
Nariams Žinotina

narių
6 die-
Pildo-

Kuopos visuotiname 
susirinkime kovo mėn. 
ną bus renkama SLA 
moji Taryba ir į sekantį SLA
seimą, kuris įvyks šių metų 
liepos mėnesio pradžioje, kuo
pos atstovai, tad visi kuopos 
nariai prašomi šiame susirin
kime būtinai dalyvauti.

Susirinkimas įvyks, kaip ir 
visada, 12:30 valandą bu v. 
lietuvių natriuose.

Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois

ŠIA 36-TOS KUOPOS 
narių ekstra mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, š. 
m. kovo 2 dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St., 7:30 valandą 
vakare.

Susirinkimas yra svarbus, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos ir rinkimas delegatų 
į seimą, kuris įvyks šią vasa
rą Pittsburgh, Pa. Visų narių 
pareiga dalyvauti šiame susi
rinkime ir balsuoti už tinka
mus asmenis. Taipgi bus ir 
kitų reikalų aptarimui. Jeigu 
esate pasilikę su mokesčiais, 
tai 
me

būtinai užsimokėkite šia- 
susirinkime.

A. Kaulakis,
SLA 36 kuopos fin. sekr.

v •

Cicero, Illinois

SLA 301 Kuopos Susirinki
mas Įvyks Kovo 2 Dieną,

Svarbus SLA 301 kuopos 
susirinkimas šaukiamas atvi
rukais dėl to, kad bus rinki
mas Pildomosios Tarybos na
rių, tad kiekvieno nario ir na
rės būtina pareiga ateiti į 
kuopos susirinkimą ir atiduo
ti savo balsus už tinkamus 
asmenis būti Pildomosios Ta
rybos nariais ir musų broliš
kai organizacijai vadovauti 
nėr sekamus du metus.

ŠIA 101 Kuopos Susirinki
mas su Judamais Vavcikslais

Susivienijimo 101 kuopos 
susirinkimas šaukiamas šių 
metų kovo mėnesio 3 dieną, 
ketvirtadienį, 8 valandą va
kare, Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 62 Laifayette St.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir aptarti kuopos 
reikalus, taipgi bus rinkimas 
Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos, tad visų narių būtina 
pareiga būti susirinkime ir 
atlikti savo pareigas.

Susirinkimui užsi baigus, 
bus rodomi General Develop- 
ment Korporijos spalvuoti 
judami paveikslai, apie kurių 
reikšmę aiškins korporacijos 
atstovas. Todėl nepraleiskite 
šio susirinkimo ir pamatykite 
gražius spalvuotus payeiks- 
lus.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

Port Chester, N. Y.
I ---------—--------------- ---------

Mirė Kazimiera Reynolds, 
ŠIA 367 Kuopos Narė

Praeitų metų gruodžio 27 
dieną mirė Kazimiera Rey
nolds, ilgametė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 367 kuo
pos narė. Velionė į Susivie
nijimą įsirašė 1931 metais 
gegužės mėn. 10 dieną ir iki 
mirties išbuvo nare regam, 
stovyje. Pašarvota buvo pas 
graborių Steponą Kiyak. Iš 
graboriaus įstaigos buvo nu
vežta į bažnyčią, kur buvo 
atlaikytos maldos už velionės 
vėlę, 
į šv. 
dota

o iš bažnyčios nuvežta 
Marijos kapines ir palai- 
amžinam poilsiui.

gimė Lietuvoje 1884 me- 
lapkričio mėnesio 6 die- 
Josvainių valsčiuje. Į

Ji 
tais 
ną, 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, kaip ir daugelis kitų tais 
laikais, atvyko jauna būda
ma laimės jieškoti.

Nubudime liko trys sūnus 
ir dvi dukterys, kuriems reiš
kiu gilią užuojautą ir 
susiraminimo netekus 
mos motinos.

Lai jai būna lengva
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

Ona Gotautienė, 
Finansų sekretorė.

linkiu
myli-

ilsėtis
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
jvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

(Tęsinys)
AŠTUNTA SESIJA

__ Aštuntą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiu
čio 20 d. 4 vai. p. p. SLA name, 128 Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, , 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šioje suvažiavimo sesijoje dalyvauja visi SLA 
Kontrolės Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Michelso- 
nas, A. Trečiokas. Taip pat svečio teisėmis dalyvau
ja Michelsonienė, SLA 43 kuopos narė iš Boston, 
Mass.

28. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie naują Family Plan apdraudą, kurią prieš kiek 
laiko įvedė daugelis apdraudų kompanijų. Jis patie
kė provizoriniai tos apdraudos apskaičiuotas lenteles, 
nušvietė Family Plan apdraudos naudingumą ir nei
giamas puses ir paprašė apsvarstyti, pagalvoti ir jei 
Pildomoji Taryba ras, kad ši nauja Family Plan ap
drauda yra naudinga, įvesti ją ir SLA nariams.

Apsvarsčius naujos Family Plan apdraudos klau
simą, įnešus, parėmus, nutarta šį klausimą atidėti 
iki sekančio Pildomosios Tarybos suvažiavimo, kad 
per tą laiką nuodugniau su Family Plan apdrauda su
sipažinti.

29. Svarstomas klausimas ar SLA draugybos na
riams galima duoti akcidentalę apdraudą. Po įvai
rių pasikeitimų nuomonėmis padaryta ši išvada:

Kadangi akcidentalės apdraudos davimas drau
gybos nariams, nepadaro jų pilnais nariais, neduoda 
tų teisių, kurias turi pomirtinių apdraudų nariai ir be 
to, draugybos nariai gavę akcidentalinę apdraudą ne
gali užimti vadovybėje vietų ir neturi teisių į pomir
tinių fondą, todėl prieita nuomonės, kad draugybos 
nariams galima duoti akcidentalinę ir Ligos Pašalpos 
apdraudas.

Dr. S. Biežiui .ncšus, J. Maceinai parėmus vien
balsiai nutarta duoti akcidentalinę apdraudą tiems, 
kurie yra draugingi musų tautai ir SLA organizacijai 
ir tokius narius laikyti draugybos nariais. Taip pat 
vienbalsiai nutarta duoti akcidentalę apdraudą įvai
riems klubams, draugijoms raginant tapti SLA drau
gybos nariais. Prirašymui ir tvarkymui draugybos 
narių klausimo priimti tas taisykles, kurias yra iš
dirbusi Vajaus Komisija. Tačiau nutarta šis Pildo
mosios Tarybos nutarimas patiekti patvirtinti SLA 
Seimui.

30. Apsvarsčius draugybos narių vaikų klausimą ir 
atsižvelgus į tai, kad vaikai neturi teisės balsuoti ir 
būti renkamais į vadovybę, todėl J. Maceinai įnešus, 
dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai nutarta, draugy
bos narių vaikams, nežiūrint jų tautybės, duoti visas 
SLA apdraudas. Šis Pildomosios Tarybos nutarimas, 
nutarta patiekti patvirtinti ŠIA Seimui.

31. Apsvarsčius klausimą ar draugybos nariams 
galima duoti 'Ligos Pašalpos apdraudą ir atsižvel
gus į tai, kad Ligos Pašalpos skyrius yra pridėtinis 
prie SLA apdraudų, J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui 
parėmus daugumos balsų nutarta duoti Ligos Pašal
pos apdraudą draugybos nariams. Šis Pildomosios 
Tarybos nutarimas nutarta patiekti patvirtinti ŠIA 
Seimui.

32. ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad butų pravartu ir naudinga SLA organizacijai 
įvesti substandard mokesčius, nurodydamas pažas
tis, kurios tai verčia padaryti.

Apsvarsčius klausimą, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta šį klausimą atidėti tolimesniam laikui.

33. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad morgičiams duoti taisyklės būtinai reikia pakei
sti, nes pasikeitus gyvenimo sąlygoms, senosios tai
syklės nebeatitinka šių dienų reikalavimams. Jis 
patiekia apsvarstyti du paruoštus planus duoti mor
gičiams, pridėdamas provizoriniai paruoštas morgi
čiams apdrausti mokesčių lenteles. Pirmu projektu 
jis siūlo: duoti morgičius ir juos apdrausti Term ap
draudos pagrindu, antru projektu jis siūlo duoti mor
gičius SLA nariams, ilgiausiai 20 metų, pradedant 
4%, bet narys už gauto morgičiaus sumos 2%, nes 
tokį skirtumą sudaro komercinių įstaigų morgičiai, 
turi įsigyti SLA taupomąją apdraudą, kurią apmokė
jus morgičius galės atsiimti, kaip savo santaupas.

Apsvarsčius ŠIA morgičiams duoti sąlygas, J. 
Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parėmus, vienbalsiai 
nutarta priimti SLA sekretoriaus paruoštą duoti mor
gičiams antrąjį planą, t. y. duoti morgičius SLA na
riams, ilgiausiai 20 metų terminui, pradedant 4%, bet 
kiekvienas narys gavęs SLA morgičių, turi įsigyti

ŠIA taupomąją apdraudą tokioje sumoje, kurios mo
kesčiai atatinka 2% duoto morgičiaus. Morgičius 
duoti “open” ir* tik SLA pariams.

Aštuntą iSLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis uždarė 7 vai. v. praneš
damas, kad devintoji sesija prasidės ryt 9:30 valandą 
ryto šioje pat vietoje.

DEVINTA SESIJA

Devintą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. rugpiučio 
21 d. 9:30 vai. ryto, SLA name, 128 Maine Avė., At
lantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas. Jie sudaro kvo

rumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja šie SLA Kontrolės 

Komisijos nariai: S. Gegužis, S. Michelsonas.
34. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas padaro įne

šimą, prašydamas Pildomosios Tarybos aiškiai inter
pretuoti SLA Konstitucijos VHI skyriaus paragrafą 
2, kuris nusako ŠIA apdraudų maksimumo $10,000.00 
apruibežiavimą.

Apsvarsčius klausimą ir atsižvelgus į tai, kad 
SLA yra įvedęs naują Akcidentalinę apdraudą, bei 
naujas papildytas taisykles morgičių davimui, ir kad 
maksimalis apdraudos aprubežiavimas, jei į jį butų 
įskaitytos naujos pridėtinės apdraudos, neigiamai pa
tarnautų tiems nariams, kurie jau turi įsigiję maksi- 
malę apdraudą, t. y. $10,000.00, todėl N. Gugienei į- 
nešus, adv. S. Bredes parėmus vienbalsiai nutarta 
interpretuoti SLA Konstitucijos Skyrius VIU, para
grafas 2 taip: Visos pridėtinės apdraudos į maksima- 
lės apdraudos aprubežiavimą neįeina.

35. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kas iki šiol yra atlikta, kad išpildyti New Yorko mie
sto patvarkymą reikalaujantį įvesti šilumą “multiple 
dvelling” SLA name esančiame kieme, pridėdamas Gas 
Co. pasiūlymą su išlaidų apskaičiavimais ir paprašė 
Pildomosios Tarybos pareikšti nuomonę šiuo klausi
mu, nes kitokios rūšies šilumos įvedimas atrodo, kad 
perbrangiai kainuotų.

Apsvarsčius šilumos įdėjimo klausimą SLA na
me, 307 W. 30-th New Yorke esančiame ant kiemo, 
E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai

nutarta palikti šilumos įdėjimo klausimu rūpintis iš
rinktajai komisijai iš prezidento P. Dargio ir sekreto
riaus dr. M. J. Viniko, tęsti pradėtą darbą ir miesto 
patvarkymus išpildyti.

36. Svarstomas National Conference on Citizem 
ship raštas, kuriuo ŠIA kviečia su balsavimo teisė
mis dalyvauti šioje konferencijoje. Įnešus, parėmus 
vienbalsiai nutarta tą reikalą pavesti Tautos Reikalų 
Komisijai.

37. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gauti SLA narių 4 prašymai gauti stipendi
jas 'tęsti mokslui. Penktas studentas buvo Centre 
teirautis, bet prašymo neįteikė. Gauti prašymai bu
vo pasiųsti SLA Švietimo Komisijai, kad gauti jos re
komendacijas.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta svarstyti 
kiekvieną prašymą atskirai.

38. Apsvarsčius K. Drobavičiutės prašymą ir at
sižvelgus į tai, kad Švietimo Komisija rekomendavo 
prašymą nepatenkinti, nes nėra pridėta universiteto 
dokumento įrodančio, kad studijuoja ir ką studijuo
ja, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta prašymą nepa
tenkinti.

39. Apsvarsčius E. Keraičio prašymą gauti sti
pendijai ir atsižvelgus, kad du Švietimo Komisijos na
riai rekomendavo prašymą patenkinti ir duoti stipen
diją mokslui baigti, J. Maceinai įnešus, E. Mikužiu
tei parėmus, vienbalsiai nutarta duoti stipendiją su
moje $200.00 iš Moksleivių Fondo.

40. Apsvarsčius R. Spingytės prašymą gauti sti
pendiją ir atsižvelgus į jos ypatingus gabumus, bei 
sunkią materialę tėvų padėtį ir į tai, kad visa šeimą 
yra SLA nariai ir ypatingai jos gražų pasirodymą 
visuomeninėje veikloje, E. Mikužiutei įnešus, N. Gu
gienei parėmus vienbalsiai nutarta duoti stipendiją 
sumoje $200.00 iš Mokleivių Fondo.

41. Kadangi D. Audėnaitės prašymas gauti sti
pendijai dar nesugrįžo iš Švietimo Komisijos, todėl 
prašymo svarstymas atidėtas iki sekančio suvažiavi
mo.

42. E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus 
vienbalsiai nutarta ratifikuoti duotą paramą $100.00 
Lietuvos Skautų Brolijai.

43. N. Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus vien
balsiai nutarta ratifikuoti duotą paramą $100.00 stu
dentams sportininkams, kurie vyko į Pietų Ameriką.

SLA prezidentas P. Dargis devintą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad dešimtoji sesija prasdės 2 vai. p. p. 
šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ketvirtosios
Apskrities Metinio Suvažiavimo Protokolas 47

Suvažiavimas įvyko 1959 metais spalio 25 dieną, Lietuvių 
Klubo Salėje, 227 Lavvrence Street, Hartford, Conn.

1. Suvažiavimą atidarė S. 
L. A. 124 kuopos pirmininkas 
B. Vedeikis 10:30 valandą ry
te, pasveikino susirinkusius 
delegatus, palinkėjo geros 
sėkmės ir suvažiavimo toli
mesnį vadovavimą perdavė 
apskrities pirmininkui Anta
nui Kasperavičiui.

2. Pirmininkas A. Kaspera
vičius paprašė visus sustoti 
ir vienos minutės tyla pa
gerbti žuvusius už Lietuvos 
laisvę ir mirusius ŠIA na
rius.

3. Pirm. A. Kasperavičius 
paskyrė sekančias komisijas: 
Mandatų, įnešimų ir rezoliuci
jų komisija: A. Biretta, V. 
Vitkauskas, V. Krunkaitis. 
Spaudos komisija: J. Marchu- 
lionis, A. Biretta. Ženklelius 
delegatams pr isakstyti: O. 
Ručinskienė ir O. Čeplinskie- 
nė.

4. Kol mandatų komisija 
baigs darbą, pirm. A. Kaspe
ravičius pakviečia tarti žodį 
J. Trečioką. Jis kalba SLA 
Centro reikalais ir Pildomo
sios Tarybos rinkimais.

Antras pakviestas pakalbė
ti T. Matas. Jis kalba Lietu
vos laisvinimo reikalais.

Trečias pakviestas pakalbė
ti V. Kripaitis. Jis kalba S. 
L. A. 4-tos apskrities ateities 
darbų reikalu.

5. Mandatų komisija prane
ša, kad suvažiavime delega
tai atstovauja sekančias kuo
pas:

11 kuopą, Waterbury, Con- 
neetieut: T. Matas, A. Matie- 
nė, A. Kušlis, O. Kušlienė, J. 
Trečiokas, J. Balčiūnas, J. 
Kvaračiejus, A. Liesunaitie- 
nė.

34 kuopa, New Britain, 
Conn.: J. Janušonis, M. Gri-

maila, F. Yukna, M. Turskis, 
A. Kvedas, V. Vitkauskas.

66 kuopą, Ansonia, Conn.: 
O. Čaplinskienė, Antanas Ba
ranauskas.

124 kuopą, Hartford, Con- 
neetieut: S. Brazauskas, B. 
Vedeikis, A. Zučkus, J. Dic- 
kens, S. Pikturna, K. Bete
kus.

142 kuopą, New Haven, 
Conn.: M. Kvaratiejus, V.
Kronkaitis, Z. Markevičius, 
V. Kripaitis. ę

168 kuopą, Stamuford, Con- 
neetieut: N. Cerekas, J. Cere- 
kas.

207 kuopą, Manchester, 
Conn.: F. Sele, A. Biretta.

Apskrities valdybos nariai: 
A. Kasperavičius, S. Buja- 

.nauskas, A. Orantas, J. Pa
kalnis, J. Vaitkus, J. Marc’nu- 
lionis, J. Radzevičius. Nepri
buvo į suvažiavimą C. Stru
mila. Delegatai ir apskrities 
valdybos nariai visi gavo Lie
tuvos trispalvės ženkliuką.

6. Apskrities valdybos na
riams, kurie nėra kuopų de
legatai, suteikta sprendžia
mas balsas.

7. Praeito suvažiavimo pro
tokolas 46 skaitytas per sekr. 
A. Orantą ir priimtas vien
balsiai, kaip užrašytas ir 
skaitytas.

Pirmininkas A. Kasperavi
čius perskaitė 2 laiškus nuo 
SLA Centro sekr. dr. M. J. 
Viniko. Laiškai priimti ir pa
likta prie kuopų įnešimų.

8. Valdybos pranešimai:
Pirmininkas A. Kasperavi

čius pranešė, kad turėjo du 
4-tos apskrities valdybos po
sėdžius. Lankėsi SLA Centre 
New Yorke ir turėjo pasita
rimą su SLA Centro pareigū
nais. Aplankė SLA silpnesnes

kuopas Conn. valstijoje: 8 
kuopą, 51 kuopą, 306 kuopą, 
325 kuopą ir 326 kuopą, ku
rios yra apmirusios ir yra 
reikalingos gyvesnio veikimo. 
Pranešimas priimtas.

Vice pirm. S. Bujanauskas 
pranešė, kad per 1959 metus 
apskritis surengė vieną ban- 
kietą, vadovaujant SLA 124 
kuopai, ir vieną gegužinę, va
dovaujant SLA 11-tai kuo
pai. Pranešimas priimtas.

Sekr. A. Orantas pranešė, 
kad dirbo kartu su kitais val
dybos nariais ir atliko sekre
toriaus pareigas. Pranešimas 
tapo priimtas.

Iždininkas J. Pakalnis ir 
iždo globėjas J. Vaitkus pra
nešė, kad finansinė sąskaita 
tvarkoje ir apskrities knygos 
yra vedamos tvarkingai. Pra
nešimas priimtas.

Organizatoriaus J. Radze
vičiaus ir konrespondento J. 
Marchulionio raportai išklau
syti ir priimti.

9. Komisijų pranešimai:
Apskrities veiklos komisi

jos A. Oranto, B. Vedeikio, 
S. Bujanausko pranešimai iš
klausyti ir priimti. Komisija 
palikta toliau 'veikti.

Banketai surengtas Hart
forde 1959 metais. Komisijos 
vardu raportavo B. Vedeikis. 
Pelno apskrities iždui liko 
$36.67. Raportas priimtas.

Gegužinė surengta Water- 
bury 1959 metais. Komisijos 
vardu raportavo J. Trečiokas. 
Pelno apskrities iždui liko 
$240.61. Raportas priimtas.

Švietimo komisijos J. Tre
čioko ir A. Kasperavičiaus 
raportai išklausyti ir priimti.

10. Suvažiavimo pirm. A. 
Kasperavičius pranešė, kad 
pirma sesija uždaryta 1:30 
valandą po pietų ir daroma 
vienai valandai pertrauka.

Taipgi pirmininkas prane
ša, kad SLA 124 kuopa yra 
parengusi delegatams pietus 
ir visus kviečia prie1 pietų.

Antroji Sesija
11. Papietavus antroji sesi

ja pradėta 2:30 valandą po 
pietų.

12. Nauji sumanymai:
Įnešta, paremta ir nubal

suota vieno delegato į apskri
ties suvažiavimą kelionės iš
laidas atmokėti iš apskrities 
iždo, jeigu kuri kuopa reika
laus ir jei ji yra 4-tos ap
skrities ribose.

Nutarta, kad apskrities 
valdyba turi teisę išmokėti 
$100.00 apskrities reikalams 
be nutarimo apskrities suva
žiavimo.

Nutarta apskrities ribose 
tarp kuopų ir narių įvykinti 
dovanų davimą. Darbas pa
vestas apskrities valdybai.

Nutarta 1960 metais su
rengti gegužinęi Surengimo 
darbas pavesta apskrities val
dybai.

Nutarta 1960 metais ap
skrities metinį suvažiavimą 
laikyti New Britain, Conn.

. Nutarta T. M. D-jai paau
koti $10.00.

Nutarta 16 dienos Vasario 
Gimnazijai Vokietijoj paau
koti $25.00.

Nutarta A. L. Tarybai au
koti $25.00.

Nutarta BALFui aukoti 
$25.00.

Nutarta Hartfordo Lietu
vių Radijo valandai paauko-- 

Ai $12.00.
13. Valdybos rinkimas 1960 

metams. Į valdybą išrinkta 
šie nariai:

Pirm. Antanas Kasperavi
čius,

Vice pirm. Stasys Bujanau
skas,

Sekr. Antanas Orantas,
Iždin. Jonas Pakalnis;
Iždo globėjai Jurgis Vait

kus ir Česlovas Strumila,
Organizatorius Juozas Ra

dzevičius,
Konrespondentai Juozas 

Marchulionis ir Antanas Bi
retta,

Švietimo komisija: Jokū
bas Trečiokas ir Antanas Ka
speravičius,

Veiklos komisija: Antanas 
Orantas, Bronius Vedeikis, 
Stasys Bujanauskas.

14. Sugiedota Lietuvos him
nas vadovaujant p. Jane Ce
rekas.

15. Suvažiavimo pirm. A. 
Kasperavičius uždarė suva
žiavimą 5 valandą po pietų.

16. Finansinis raportas:
Pas iždininką iš pirmiau 

buvo likę________  $50.49
1959 metais gegužinės 
z pelnas ________ 240.61

1959 metų vakarienės
pelnas ___________ 36.67

Viso kartu ________$327.77
1959 metais viso

kartu išmokėta. $319.50

10-25-59 suvažiavime
pas iždin. liko___  $8.27

Waterbury Savings
Banke yra____ $1,921.03

U. S. Bonas vertės_  200.00

SLA 4-tos apskrities 
visas turtas___ $2,129.30

A. Orantas,
SLA 4-tos apskr. sekr.

JONO BUDRIO 
Padėkos Žodis

Sausio 16 dieną, specialus 
komitetas iš organizacijų at
stovų ir keli< šimtai bičiulių, 
suruošė man New Yorke.ma
no 70 metų gimtadienio minė
jimą.

Iškilminga to parengimo 
rimtis, nepaprastai draugiški 
žodžiai, dovanos ir sveikini
mai savo sįjuma, sujaudino 
mane.

Deja, nepajėgiu kiekvienam 
asmeniškai padėkoti už at
siųstus sveikinimus, tad noriu 
prašyti lietuvių spaudos pa- 
gelbos.

Visų pirmiausia mano nuo
širdi padėka priklauso laik- 
riščių redaktoriams ir jų ben
dradarbiams, kurie taip gra
žiai apibudino jubiliejų ir po 
to aprašė jį.

Esu nepaprastai dėkingas 
Organizatorių Komitetui, ku
riam taip energingai ir suma
niai vadovavo Liet. Bendruo
menės Tarybos pirmininkas 
p. Jonas Šlepetys ir kuriam 
lygiai nuoširdžiai talkininka
vo didelis būrys visuomeninin
kų.

Esu dėkingas visoms mane 
sveikinusioms organizacijoms, 
tiek J. A. Valstybėse, tiek ki
tose pasaulio dalyse ir ke
liems šimtams atskirų asme
nų, kurie nepagailėjo man ge
riausių linkėjimų ir kompli
mentų.

Pagaliau esu nepaprastai 
dėkingas L. L. Komiteto Pir
mininkui p. Vaclovui Sidzi
kauskui, kuris šiltais žodžiais 
atvaizdavo mano pastangas 
Lietuvos labui.

Aišku, gilų dėkingumą jau
čiu visoms mieloms Ponioms 
paruošusioms veišes, papuo- 
šusioms salę ir stalus.

Musų ateitis — jaunuome
nė visuomet yra brangi mano 
širdžiai — jų prisidėjimą di
džiai vertinu.

Brangus draugiški ryšiai 
su visuomene parodyti per 
minėjimą niekuomet neišdils 
iš mano atminties. Ačiū ir 
ačiū visiems.

Su gilia pagarba,
Jonas Budrys.

Lietuvos ligoninėse dabar 
esą apie 20,000 lovų. Per sep
tynmetį busią įrengta dar 
4,000 lovų, kaip buvo tvirtina
ma medicinos darbuotojų su
važiavime.
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Amerikos Lietuviu Veikla
. Vasario Šešioliktoji Paminėta SLA Centre

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 42 metų sukakties 
dieną, vasario 16 dienos po
pietį, Susivienijimo Centro 
tarnautojai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tį. Be Centro tarnautojų, da
lyvavo ir SLA iždo globėjas 
adv. S. Briedis.

Prie kukliai paruošto sta- 
su su užkandžiais ir lengvais 
gėrimais, Susivienijimo sekre
torius dr. M. J. Vinikas pra
dėjo trumpą programėlį. Jis 
paaiškino prieš 42 metus Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo reikšmę, po 22 metų 
jos netekimą ir dabartinę Lie
tuvos valdovų-grobikų sie
kius, kad jie laiko pavergtas 
mažasias valstybes, jų tarpe 
Lietuvą ir su jų žmonių pa
galba, prievartos budu, stip
rina Sovietų Sąjungos komu-

nistinę imperiją ir daro sau 
karierą.

Po to sekretorius dr. Vini
kas pakvietė kaikuriuos Cen
tro tarnautojus pareikšti sa
vo nuomones. Trumpai kalbė
jo: P. Bukšnaitis, A. Sodaitis, 
J. Petrėnas, kun. P. Dagys, 
red. M. L. Vasil ir svečias 
SLA iždo globėjas adv. S. 
Briedis ir kt. Visų pereikštos 
mintys supuolė į vieną tašką, 
kad musų senoji tėvynė Lie
tuva vėl atgaus nepriklauso
mybę ir bus pačių (jos sūnų 
aldoma.
Užkandžius pobūviui paga

mino ponia Ona Vinikienė, už 
ką jai priklauso didelė padė
ka.

Nors ir kukliai, bet gražiai 
paminėta lietuvių tautai reik
šminga Lietuvos nepriklauso
mybės 42 metų sukaktis.

I
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Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
Sukakties Minėjimas New Yorke

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis vasario 14 dieną 
Nevv Yorke, Webster Hali į- 
vyko Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 42 metų 
sukakties minėjimas. Iškilmes 
pradėjo vietos ALTo pirmi
ninkas A. Varnas pakviesda
mas kun. J. Gurinską sukal
bėti invokaciją. Po jos Lietu
vos generalinis konsulas J. 
Budrys paskaitė sveikinimą, 
kuris per Romos radiją buvo 
perduotas pavergtos Lietuvos 
gyventojams. New Yorko 
miesto atstovas paaiškino ir 
paskaitė mayoro Robert F. 
Wagnerio proklamicją, išleis
tą tautos šventės proga.

Ypatingu susirinkusiųjų dė
mesiu išklausyta kongresma- 
no Leonard Farbstein kalba. 
Taip pat dr. D. Krivickas pa
sakė ilgesnę kalbą, išryškin
damas sovietų siekimus įtei
sinti Lietuvos pagrobimą ir 
gauti kitų valstybių esamos 
padėties pripažinimą.

Po pagrindinių kalbų In
formacijos Centro direktorė 
M. Kižytė paskaitė Valstybės 
sekretoriaus Chr. Herterio ir i 
gubernatoriaus Rockefellerio 
pareiškimus, kuriuose pabrė
žiama viltis, kad Lietuva vėl 
turės valstybinę nepriklauso
mybę. Pabaigoje susirinkusie
ji priėmė adv. S. Briedžio pa- Į 
skaitytas rezoliucijas.

Iškilmės paįvairintos me
ninei dalimi. Joje dalyvavo 
solistė Aldona Stempužienė 
akompanuojant pianist. Alek
sui Mrozinskui. Operetės cho
ras, diriguojamas muziko M. 
Cibo 
tinių 
buvo 
si su

Minėjime 
aukos. 
000.00, 
įėjimą, 
mokėjo
auglio amžiaus po vieną dole
rį. Idealu butų, jei įeinant į 
panašius minėjimus nereikėtų 
mokėti, ypač, jei minėjimo 
metu yra numatyta salėje 
rinkti aukas. Bet New Yorko 
lietuviams sunku išvengti ap-

jaunimo, 
taip pat yra didele 

lankyti į 
iškilmes.

mokamo įėjimo, nes rengė
jams salę tenka samdyti ir 
padengti gana stambias išlai
das. Tačiau moksleivius ir 
dar nedirbančius jaunuolius 
į tautinių švenčių minėjimus 
derėtų leisti nemokamai. Ta
da į minėjimus atsilankytų 
daugiau

Šokiai
paskata jaunimui 
panašaus pobūdžio 
Bet šį kartą New Yorko AL- 
To vadovybė kažkodėl jų ne
ruošė. Minėjimui pasibaigus 
pirmininkas mėgino patirti iš 
susirinkusiųjų, ar kitais me
tais Vasario 16 minėjime de
rėtų šokti. Bet šiuo mėginimu 
nieko nepatirta, nes ne visi 
suprato ar išgirdo, kuriuo 
tikslu pirmininkas kviečiąs 
esančius salėje atsistoti. 
(Kvietė atsistoti tuos, kurie 
pritaria šokiams).

Prieš Vasario 16 iškilmes 
New Yorke rengėjų tarpe 
veik kasmet kyla klausimas 
ruošti minėjimą su šokiais, ar 
be jų. Nuomonės įvairios. 
Daugelis galvoja, kad tuo at
veju, jei minėjimas įvyksta 
mėsėdyje, tai gali būti ir šo
kiai. Juk Vasario šešioliktoji 
yra Lietuvos atgimimo diena, 
taigi džiaugsmo šventė ir to
kioje nuotaikoje ji turėtų bū
ti minima. Štai ir veiksnių 
ruošiamuose Vasario šešiolik
tosios priėmimuose 
narna be taurelių, 
jaunimui neduoti
minti. Juk tai vienintelė tau
tinė šventė primenanti gied
rius laikus ir kelanti šviesias 
viltis. A. Sd.

Taipgi pasistenkite užsimo
kėti mokesčius už 1959 ir už 
1960 metus, kad neliktumėt 
suspenduoti.

Pirmininkas
F. Stankūnas,

Sekretorius
F. Lavinskas.

Rinkimai j SLA Pildo
mąją Tarybą Turi 
Būti Atlikti Kovo- 

March Mėnesį

Pagal SLA 50-to Seimo nu
tarimą rinkimai į SLA Pildo
mąją Tarybą turi būti atlik
ti per vieną mėnesį, šie rin
kimai vykdomi šiame Kovo- 
March mėnesyje.

SLA kuopų valdybos ir 
si veikėjai privalo tvirtai 
siminti, kad šie rinkimai
liekami ne per du, kaip anks
čiau būdavo, mėnesius, bet 
per vieną KOVO-MARCH me
nesį. Todėl 
pinkit, kad 
tų paskirti 
mai, apie
butų pranešta visiems na
riams su įspėjimu, jog bus 
Pildomosios Tarybos rinki
mai.

lietuvių, tarp jų buvo iš Los 
Augelio sekančios ypatos: 
K. Liaudanskas, Liet. Ben
druomenės Apygardos valdy
bos pirmininkas; C. Lukšis, 
Apygardos valdybos sekreto
rius; V. Bakunas, Apygardos 
valdybos narys.

Šį susirinkimą sukvietė M. 
Aftukienė ir J. Milleris, kur 
tapo suorganizuota Lietuvių 
Bend. Yucaipos apylinkė iš 
17 narių, daugiau pasiža
dėjo vėliau prisirašyti. Tapo 
išrinkta valdyba iš sekančių 
ypatų: pirmininkas J. Mille
ris, sekretorius P. Atko, ka
sininkas Mrs. E. Polonis, kon
trolierius ir korespondentas 
dr. Charles Laban. Apie apy
linkės tolimesnį veikimą bus 
pranešta vėliau

Dr. Charles I^aban,
Korespondentas.

rinį patentą, kurį min. Grau
žinis su atatinkama nota pri
statė Urugvajaus užsienių 
reikalų ministerijai. Pripažin
dama išduotąjį patentą Urug
vajaus vyriausybė suteikė p. 
Grišonui exequatur ir apie 
paskelbė savo oficialiame 
diny “Diario Official” 
pranešė min. Graužiniui.

tai 
lei- 
bci

Pasidžiaugė atliekamu 
geru darbu

Prezidentas Eisenhovveris 
buvo nuvykęs į Cape CanaVe
rai, Floridą, apžiūrėti raketų 
bandymo bazę, kur prabuvo 
tris valandas, apžiūrėjęs ten 
atliekamą darbą, sugrįžo į 
Washingtoną patenkintas, nes 
darbas atliekas gerai. Spau
dos atstovų konferencijoje, 
atsakydamas į pateiktus klau
simus, prezidentas pareiškė, 
kad jis patenkintas kelione

vi- 
at- 
at-

Pranešimas Spaudai

iš anksto pasiru- 
tinkamu laiku bu- 
kuopų susirinki- 

kuriuos iš anksto

Prieš kurį laiką Urugva
jaus vyriausybe nustatė, kad 
svetimų diplomatinių misijų 
nariai, kurie atlieka konsulia- 
rinius veiksmus, privalo turė
ti exequatur kaip konsulai. 
Lietuvos Pasiuntinybėje Mon- 
tevideo tuo nuostatu buvo 
paliestas attachė A. Grižonas. 
Todėl Lietuvos ministeriui dr. 
K. Graužiniui pasiūlius, Lie
tuvos diplomatijos šefas išda
vė attachė Grišonui konsulia-

Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Jankauskas D idorius ir Vikto
ras, Jono sūnus, iš Graužų kaimo, 
Raseinių apskr.

Kuzminskas
Stasys, Juozo

Kuzminskas

Jonas, Juozas ir 
sūnus, iš Šeduvos.

Norbertas, Juozo
Ar-

Nepagailėkime Musų 
Draugams Informa
cijų Apie Lietuvą

Daugeliui nežinoma, kad 
Lietuva ir lietuviais domisi 
didokas skaičius kitataučių ir 
ypatingai lietuvių kilmės ame
rikiečių, 
paskelbus 
Žinyną — 
Directory 
New York 
view skyriuje. Tarpe užsisa
kiusių atsirado nemažas skai
čius lietuvių visuomenei neži
nomų profesionalų ir net uni
versitetų profesorių, kurie 
pasisakė, kad jų tėvai ar pro
tėviai buvo kilę iš -Lietuvos, 
todėl ir jie patys apie Lietu
vą ir lietuvius įdomaujasi.

Pastaruoju metu netikėtai 
atėjo keletas užsakymų iš ki
tataučių ryšium su Vasario 
16-sios švente. Butų labai 
gražu, jei rengėjai nepagailė
tų Lietuvai draugingus kita
taučius apdovanoti angliška 
literatūra apie Lietuvą neuž
miršdami ir LITHUANIAN 
WORLD DIRECTORY. Šis 
yra vėliausias leidinys apie 
Lietuvą ir lietuvius, gražiai 
įrištas ir su gausiomis infor
macijomis (464 puslapiai) bei 
s k o n ingomis iliustracijomis, 
todėl tinka kaip dovana kiek
vienam. Šį leidinį galima įsi
gyti už $6.50 pas platintojus 
arba tiesiai iš redaktoriaus: 
Mr. A. Simutis, 41 West 82 
St.,

v •

Tuo buvo įsitikinta
Pasaulio Lietuvių 

- Lithuanian World 
kelis kartus The 
Times Book Re-

sūnūs, gyveno Buenos Aires, 
gentinoje.

Lembutis Izidorius, Izidoriaus 
sūnūs gimęs Philadelphijoje, gyve
no Springville, Pa., R. D. No. 2.

Rašytinis Kazys, Juozo sūnūs, iš 
Šilavoto kaimo, Liudvinavo vals., 

Marijampolės apskr.
Rupeika Augustinas, Antano sū

nūs, iš Prelgavos kaimo, Salentų 
vals.

Samulionis Paulinas, Povilo sū
nūs, iš Girsteikių kaimo, Vabal
ninko vals., Biržų apskr.

Siauliunas Karolis, Augusto 
nūs, gyveno Brooklyn, N. Y., 
serode Street.

Stepanavičicne Ieva.
ladelphia, Pa., Fulton

Stonys Pranciškus, 
kunigas, .

Šulcienč
cas Jonas,
Leonora
Mich., Grand Avenue.

Tautkaitė-Krauzė Elzbieta-Liza, 
Juozo d., iš Šiaulių, vaikai Erika 
ir Harris, buvo Drazdene, Vokieti
joje.

Urbštavičius Vladas, Juozo sū
rūs, iš Dauboraičių kaimo Kre
kenavos vals., Panevėžio apskr.
Vasiliunienė-Rudytč Ona, gyveno 

Norwood, Mass.
Živatkauskionė-Atkočaitytė Ona, 

Benedikto duktė.
Zubrickas Juozas, jo vaikai An-

tanas, Jonas, Julė ir Ona, gyveno 
4614 So. Wood St., Chicago, III.

Dančius Jonas, Jono 
veno Shenandoah.

sūnūs, gy-

su-
Me-

Phi-

juos tinan- 
atsiliepti:

Lleškomiejl arba apie 
t'ejl maloniai prašomi 

CONSULATB GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

gyveno
St.

Jono sūnūs, 
ar studijavęs teologiją.

Teresė (jos vyras šul- 
yra miręs), ir dukterys 

ir Rita, gyveno Detroit,

t ROCKFORD, ILl.

Jei galvojate parduoti ar i 
| pirkti namą bei kitokią nuo- 
r savybę, sąžiningam ir 

’r giškam patarnavimui 
r1 ‘ birikite^ ’
į VvO 5-5890
t Taip pat patarnavime 
e ir siuntinių persiuntimui 
| Lietuvą ir kitus kraštus. 
} J. DAGYS Real Estate

NOTARY PURLIO 4
Į 114 N. Rockton Avė. j

drau- 
sluim-

pinigų
j

i

ų
4

d

I
i

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Raila*

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AT,. BALTRŪNAS-B ALTO N 
Reikalu vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

i

i

SHALINS
(Skalinskas) 

FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė.
(at Foreet Parkway Statlon) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos j t

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti

Vasario 20, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
FELICIJA ZARANKIENe, 328 kp., Jamaica Plain, 

Mass., gimusi rugpiučio 9, 1897 m., Videniškyje, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 7, 1957 
m. Mirė gruodžio 8, 1959 m. Velionės vaikams, 
Zitai Zaranka ir Justinui Zaranka, pomirtinės 
išmokėta ___________________________________ $2,000.00

I BRONIUS BAUBLYS, 3 kp., Elizabeth, N. J., gimęs 
sausio 1, 1899 m., Eišiškėje, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 16, 1952 m. Mirė vasario 1, 
1960 m. Velionio žmonai, Onai Baublys, pomir
tinės išmokėta --------------------------------------------

ROŽE GUTAUSKIENE, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi
musi rugpiučio 10„ 1881 m., Seinuose, Lietuvoje. 
Prie SLA įprisirašė gruodžio 31, 1933 m. Mirė 
sausio 6, 1960 m. Velionės dukteriai, Mary Kem- 
pinski, pomirtinės išmokėta _________________

MIKAS SULIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gimęs 
rugsėjo 24, 1894 m., Kauno apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 1, 1933 m. Mirė va
sario 7, 1960 m. Velionio žmonai, Rozalijai Sulis, 
pomirtinės išmokėta___ ____ _______________

JOSĘPH NIEDZVECKAS, 173 kp., Lowell, Mass., 
gimęs kovo 10, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 1, 1940 m. Mirė birželio 17, 
1959 m. Velionio vaikams, Joseph Niedzveckas, 
Marcella Niedzveckas, Ann. Jacobs, Josephine 
Niedzveckas ir Pauline' English, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________

EUGENIJA STRAZDIENE, 55 kp., Chicago, III., gi
musi vasario 15, 1886 m., Panevėžio apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 31, 1932 
m. Mirė vasario 2, 1960 m. Velionės vyrui, 
Juozui Strazdui, pomirtinės išmokėta_________

KONSTANTAS ŽILINSKAS, 135 kp., Philadelphia, 
Pa., gimęs gruodžio 1, 1899 m., Naumiesčio pa
rapijoje, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 
31, 1935 m. (Mirė sausio 14, 1960 m. Velionio 
seseriai, Josephine (Drancevičienei, pomirtinės iš
mokėta ___________________ _________________

I

1,000.00

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
.sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32pd St., Chicago 8, Iii.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lletuviškosio* 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai, fji laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Yucaipa, Calif .

Lietuvių Susirinkimas

300.00

i
I

f

neapsiei- 
tai kodėli 
pasilinks-

Brooklyn, N. Y.

45,300.00
$26,260.00

d. ...........
1 d. ___
6 d. ____ 
sav. 3 d.651 Albany Avė. 

HARTFORD 6, Conn. 
OHapei 7-5164

MUSŲ SKYRIAI:
167 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

I 
fi
4 
t i

ir J. Matulaitienės tau- 
šokių grupė. Programa 
sklandi ir pilnai derino- 
tautinės šventės dvasia.

buvo renkamos
Viso gauta veik $2,- 
įskaitant pajamas už 
Įeinant suaugusieji 

po du doleriu, o pa-

v •
šių

Wil-
168

New York 24, N. Y.

SLA Sokr Atnr.|. J

SLA 152 KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas 
metų kovo mėn. 8 dieną, 
liams Welton patalpose,
Marcy Avenue, Brooklyne.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus Pildomo
sios Tarybos rinkimas, tai vi
sų narių pareiga būti susirin
kime.

Š. m. sausio 31 ęlieną Yu
caipos lietuviai turėjo susi
rinkimą Charles ir Ponios 
Sabonių gražioj rezidencijoj, 
35248 County Line Read, Yu
caipa, kur susirinko apie 20

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan- 
6 vai. vakaro kasdien. Seštadie-

mokami vietoje, musų Įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra krautuvas, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niai* ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. Y.
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.OTAJnut 8-1747

1241 No. Ashland Avė. 
OHIOAGO 22, Hl. 
HUmboldt 6-3818

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich.

TOwnsend 8-

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone 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; Nuostab’ps požemio urvai; Upe po žeme; Žuvy* 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiai* paveikslais. 
ĮJžsisakiusienis knygą tuoj pat periančiame.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway

Kaina tik 76 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

Viso______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos Ilgojo pašalpos
i

J. J. FLOOD, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 7 savaites 4 dienas___ $88.00
J. VALENTAS, 29 kp., Westville, III., sirgo 6 savaites . ...............
F. SANTA, 29 kp., Westvi!le, III., sirgo 9 sav. 2 d. . ............... .........
P. POVILONIS, 63 kp., Chicago, UI., sirgo 8 sav. 4 d. ________
A. PETERS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 4 savaites....................
A. SESKEVICIENffi, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 12 savaičių__
A. GALINSKAS, 134 kp., Chicago, III., sirgo 10 sav. 4 d. ____
K. ŽILINSKAS, 135 kp., Philadelphia, Pa., sirgo 9 sav. 4 d..........
E. SVLLPIENE, 142 kp., Nevv Havcn, Conn., sirgo 8 sav. 1 d. ___
J. NIEDZVECKAS^ 173 kp., Lovvell, Mass., sirgo 5 sav. 5
J. BARISAUSKAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 6 sav. 

MOSTEIKIENE, 27& kp., Springfield, III., sirgo 11 sav. 
JASEVIČIUS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 1 
RINKUNAS, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 2 sav. 4 d. 
DOMASH, 363 kp., St. Louis, Mo., sirgo 2 sav. 2 d. ___

18.00
92.00
97.50
60.00
55.27
53.65
72.50
42.50
35.00

259.50
27.58
36.00
34.50
42.00

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

Viso ___________________ _____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

$1,014.00
$3,883.67

turi save korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir jdomiau&tas 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — III A 
metams, 16.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Soutib Hafoted Street R,

NAUJIENOS

NAUJIENOS



•No. 10
' *"'9ptNoc» V Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 110S. Act of Ootober 3. 1917. Author'red June 27. 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

• «

Entered as Second CLaua Matter November 28, 1910, at the Poaf
Office at New York, N. Y., under the Act of March &. KA 51 METAI

SUK-

New York 1, N. Y., Kovo-March. 4, 1960

SLA Pasiryžimas Jaunimą Paskatinti Literatiniam Darbui
!?

ISLA PILDOMOJI TARYBA SKELBIA PLATŲ LITERATŪRINĮ KONKURSĄ, KURIAME GALĖS PASIREIKŠTI JAUNOJI KARTA

PREZIDENTAS D. EISENHONERIS 
PASAKĖ KALBJJ PRIEŠ 

IŠSKRIDIMĄ PIETŲ AMERIKON
Skrisdamas į Braziliją, prezidentas buvo su
stojęs Puetro Rico ir turėjo pasitarimą su te- 
naitiniu gubernatorium. - Iš ten nuskrido į 
Braziliją, kur buvo iškilmingai sutiktas Brazi
lijos prezidento Kubitschek ir aukštų pareigū
nų. - Anglija ruošiasi mažinti kariuomenėje 
tarnaujančių vyrų skaičių. - Kuboje neleidžia
ma prieškomunistinių susirinkimų.

Praeitos savaitės pradžioje'prezidentas Eisenliovve- 
ris išskridio i Pietų Amerika dviems savaitėms. Prieš 
išskridimą jis pasakė kalbą per televizijos ir radijo 
bangas. Jis paaiškino savo kelionės tikslą į Pietą 
Ameriką, kad jo svarbiausias tikslas kelionės sustiprin
ti draugiškumą tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Pietų Amerikos kaimynais, nors ir dabar tie santykiai 
yra geri ir pagrįsti bendrais principais. Bet kartais su 
kaimyniniais santykiais, kada nieko nedaroma, laikomi 
savaime suprantami ir nesistengiama juos ugdyti, drau
giškumas pradeda atšalti, todėl prezidentas ir leidosi į 
šią kelionę santykiu sustiprinimui tarp šio krašto ir 
Pietą Amerikos.

Toliau kalbėdamas prezidentas Eisenliovveris pa
reiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės pasirengu
sios ginti pasaulinę taiką. Jis prisiminė ir Berlyno blo
kadą, pareikšdamas, kad tai yra europiniu draugą silp
numas, pagaliau Korėjos karas kartu su grasinimais 
nukreiptais prieš taikias tautas mums įrodo, kad lais
vos tautos gali tikėtis taikos einant teisingu keliu.* • • •* Baigdamas jis priminė Pietą Amerikos kaimynams, 
kad Jungtinės Amerikos Valstybės apsiginklavimo at
žvilgiu yra stiprus, nes jos turi tokius ginklus, kaip At- 
las ir kt.
Prezidento pirmas sustojimas Puetro Rico

Skrisdamas į Pietų Ame
riką, pirmas sustojimas buvo 
Puetro Rico, kur buvo iškil
mingai sutiktas gubernato
riaus ir kitų aukštų valdžios 
pareigūnų, taipgi gausiai su
sirinkusių Puetro Rico gyven
tojų Tarptautiniam Lėktuvų 
aerodrome. Vėliau turėjo pri
vatų pasitarimą su gubernto- 
rium Mufioz Martin. Tarp ki
tų reikalų, kaip pranešama, 
jiedu prisiminė ir Fidel Cas
tro, kaipo stiprų asmenį Ku
boje.

Iš Puetro Rico preziden
tas nuskrido į Braziliją, kur 
irgi iškilmingai sutiktas Bra
zilijos prezidento Juscelino 
Kubitschek, kitų aukštų val
džios pareigūnų ir gausiai su
sirinkusios minios žmonų mu
sų krašto prezidentą pasitik
ti, jam drauge su prezidentu 
Juscelino Kubitschek važiuo
jant gatvėmis į apsistojimo 
vietą, buvo keliamos didelės 
ovacijos ir iš aukštų pastatų 
metami popiergaliai Eisenho- 
werio garbei. Iš Brazilijos 
jis nuvyko į Argentiną, Čilę, 
Urugvajų ir kt. Ilgą kelionę 
atlieka lėktuvu, helihopteriu, 
laisvais ir automobiliu. Kelio
nėje padarys apie 16,000 my
lių.

Brazilijos prezidentas Ku
bitschek surengė banketą pa
gerbimui Eisenhowerio, ku
riame dalyvavo aukštieji val
džios pareigūnai ir nemažas 
skaičius ten gyvenančių įžy
mių asmenų. Brazilijos kon
grese Eisenhoweris pasakė 
turiningą kalbą ir susilaukė 

didelių ovacijų. Jo kalba, kaip 
pranešama, kongreso nariai 
patenkinti.

Kada musų krašto prezi
dentas nuskrido į Braziliją, 
tą dieną valdiškų įstaigų, 
bankų ir mokyklų darbininkai 
buvo paleisti iš darbo, kad 
jie galėtų dalyvauti reto svo
rio, prezidentos Eisenhowerio, 
pasitikime ir demonstracijo
se, suruoštose jo pagerbimui.

Anglija ruošiasi 
mažinti kariuomenę

Iš Londono pranešama, kad 
Anglijos vyriausybė ruošiasi 
šiais metais sumažinti kariuo
menėje tarnaujančių vyrų 
skaičių 56,000, nežiūrint šal
tojo karo įtampos, ji vykdins 
nustatytą programą kari
niams daliniams. Sumažinus 
aukščiau paminėtą skaičių 
vyrų, pabaigoje šių metų ka
rinėje tarnyboje, kaip prane
šama, pasiliks 216,000 vyrų. 
Tas daroma dėl to, kad Ang
lijos kariuomenė apginkluota 
moderniškais ginklais, tai ka
riuomenė turės nepaprastą 
jėgą su mažiau vyrų. Sakoma, 
kad neužilgio Anglija iš Aus
tralijos gaus prie š t a n k i n į 
sviedinį, vėliausiai išvystytą.

Kuboje neleidžiama 
laisvę susirinkimų

Iš Havanos pranešama, kad 
dabartinė Kubos Fidel Castro 
vyriausybė neleidžia prieško
munistinių susirinkimų nei 
demonstracijų gatvėse. Pra
eitos savaitės pradžioje buvo

SLA Pildomosios Tarybos Nariai Posėdžiavo 
Trumpai, Bet Aptarė Daug Svarbių Reikalų

Praeitos savaitės pabaigoje 
Susivienijimo centrinėse pa
talpose posėdžiavo SLA Pil
domosios Tarybos nariai. Da
lyvavo: prezidentas Povilas P. 
Dargis, vice prezidentas Juo
zas Maceina, sekretorius dr. 
Matas J. Vinikas, iždininkė 
Nora Gugienė, iždo globėjai 
Eufrozina Mikužiutė ir adv. 
Steponas Briedis, daktaras 
kvotėjas dr. Stepotas Biežis. 
Posėdžiai tęsėsi tik tris die
nas, bet tą trumpą trijų die
nų laiką apsvarstyta, išspręs
ta ir padaryta daug svarbių 
nutarimų organizacijos reika
lais.

Pirmiausia buvo patiekti ir 
išklausyti Pildomosios Tary
bos narių raportai. Visi Tary
bos nariai jiems pavestus dar
bus atliko skubiai pagal savo 

■ geriausį supratimą su nauda 
organizacijai.

Ilgiausias ir įdomia u s i a s 
raportas buvo sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko. Jis savo ra
porte pranešė organizacijos 
finansinį stovį, jo padidėjimą 
praeitais 1959 metais, narių 
skaičių, kiek narių mirė, kiek 
pasišalino, kiek atsiėmė re
zervus ir kiek naujų narių 
prisirašė praeitais metais. Iš 
jo raporto paaiškėjo, kad Su
sivienijimas finansiniai stovi 
labai gerai, geriau už dauge
lį šaltojo biznio komercinių 
kompanijų pagal narių skai
čių.

Sekretoriaus išsamus rapor
tas priimtas ir visi jo atlikti 
darbai ratifikuoti.
Džiuginantis Vajaus 
Komisijos raportas

Trumpai ėjusio specialaus 
Deimantinio Vajaus raportą 
pateikė sekretorius dr. Vi
nikas. ydis pranešė, kad pas
kelbtas specialus Deimantinis 
Vajus] ėjęs trumpą laiką, bu- 
bo laiai sėkmingas, prisirašė 
daugiau tūkstančio naujų na
rių, jų\arpe virš septyni šim- 
mai jaunuolių į vaikų skyrių. 
Tokio didelio skaičiaus jau
nuolių vilnų sykiu gavimas į 
organizaciją, nudžiugino Pil
domosios Tarybos narius, kad 
Susivienijimo šeima didėja ne 
tik suaugusiais nariais, bet 
ir jaunamečiais, kurie greitoj 
ateity bus ne tik organizaci
jos vadais, bet ir jos ugdyto
jais.

Apkalbėta Deimantinio Va
jaus, neseniai pasibaigusio, 
pratęsimas. Išsamiai šį svar
bų klausimą apkalbėjus, nu
tarta šiuo metu, kada ruošia
masi prie Susivienijimo Dei
mantinio Seimo, vajų nepra- 
tęsti, bet ateityje, esant pato
gioms sąlygoms, vajų atnau- 

ruošiamas prieškomunisti n i s | 
susirinkimas ir iš anksto skel
biamas, bet vyriausybė neda
vė leidimo, pasiteisindama, 
kad tas daroma iš priežasties 
tą dieną esančios šventės. 
Tokis valdžios elgęsis paro
do, kad Kuboje varžoma žmo
nių laisvė, jiems neleidžiama 
pareikšti savo nuomonę ir 
s u r u o š ti prieškomunistines 
demonstracijas, kas leidžiama 
daryti demokratinėse valsty
bėse.

jinti. Tas reikalas palikta Va
jaus Komisijai.

Aptartas Susivienijimo Dei
mantinio Seimo ruošimas, kad 
jis, kaip isterinis, butų gerai 
suruoštas ir! organizacijos su
kaktis iškilmingai atžymėta.

Aptarta ir išspręsta daug 
kitų reikalų ir padaryta nau- 
dintų nutarimų nariams Dei
mantinio Seimo proga, bet 
apie tuos nutarimus bus pa
rašyta vėliau.

Posėdžiai, ėję gražioje nuo
taikoje, pasibaigė šeštadienio 
vakare, vasario 27 dieną. Ke
turi Pildomosios Tarybos na
riai tą pat vakarą išvyko į 
namus, o iždo globėja Eufro
zina Mikužiutė, pasiliko kele- 
tai dienų Nevv Yorke, kuri 
drauge su iždo globėju adv. 
S. Briedžiu, patikrint sekreto
riaus knygas, kad galėtų pa
ruošti seimui raportą.

Trys Pildomosios Tarybos 
nariai, prezidentas Povilas P. 
Dargis, sekretorius dr. Matas 
Vinikas ir iždininkė Nora Gu
gienė, pasirašė sekretoriaus 
paruoštus metinius raportus 
tų Valstijų Apdraudų Depar
tamentams, kuriose Susivieni
jimas įregistruotas.

LIETUVOJE MIRĖ 
ANTANAS LALIS

Iš Lietuvos pranešama, kad 
šių metų vasario mėn. 17 die
ną mirė Antanas Lalis, ame
rikiečiams plačiai žinomas 
laikraštininkas, Lietuv i š k a i 
Angliško ir Angliškai Lietu
viško žodyno autorius.

Amerikoje gyvendamas An
tanas Lalis dirbo įvairius dar
bus, bet ilgiausia jam teko 
dirbti lietuviškose redakcijo
se. Pirmiausia dirbo “Lietu
vos” redakcijoje, o prieš iš-' 
vykimą į Lietuvą keliolika 
metų dirbo dienraščio “Nau
jienų” redakcijoje, redagavo 
pirmą puslapį. Į Lietuvą iš
vyko 1931 metais, buvo val
džios pakviestas perredaguo
ti, papildyti ir pagerinti jo 
Amerikoje išleistą Lietuviš
kai Anglišką ir Angliškai Lie
tuvišką žodyną. Jis prie to 
darbo dirbo keletą metų, bet 
iškilęs antrasis pasaulinis ka
ras darbą nutraukė ir žody
nas liko nebaigtas.

Paskutiniu laiku jis gyveno 
Panevėžyje, kur po ilgos li
gos mirė sulaukęs 86 metus 
amžiaus.

Amerikiečių Laikraš
čio Korespondentas 
Apie Lietuvos Sostinę

Baltimorės dienraštis “The 
Sun” gruodžio mėnesį įsidėjo 
savo korespondento P. J. 
Kumpa pranešimą apie Vil
nių. Pastebėjęs, kad lietuviai 
tame mieste dabar sudarą 
daugumą, nors esą ir daug 
rusų korespondentas pažy
mi, kad žydų skaičius suma
žėjęs iki 15,000. Vilnius iš
saugojęs savo viduramžišką 
išvaizdą, primindamas Pra
gos, Vienos ir Krokuvos mie
stus. Miestas nuo karo <kug 
nukentėjęs. Atstatymas vy

kęs lėtai, tik pastarais me
tais Vilnius atsistatęs iki 
prieškarinio lygio. Be to, sta
tosi ir naujos miesto dalys. 
Katedroje — geriausiam kla
sikinės statybos stiliaus pas
tate — yra įrengtas muzie
jus. Stalino prospektą gyven
tojai po senovei vadiną Ge
dimino gatve. Toji gatve 
esanti pagrindinė prekybos 
gatvė. Pirkėjai mažai kuo 
skiriasi nuo pirkėjų Gerkio 
gatvėje Maskvoje. Šaltomis 
lietingomis gruodžio mėnesio 
dienomis Vilnius neteikiąs 
linksmo miesto vaizdo. Už tai 
liūdesiui išblaškyti galima nu
eiti, sako korespondentas, į 
naująją “Neringos“ kavinę 
Tai esąs modernus ir pat- 
raukius restoranas-kavinė, 
greičiau panaši į Vakarų Eu
ropos ar Amerikos svetainę, 
negu į sovietinę kavinę. Pa
sirodo, kad Maskvos “Izvesti- 
ja” kritikavo tos Vilniaus ka
vinės “ekstravagantiškumą“. 
Bet lietuviai ir kiti vilniečiai 
nuolat pripildo kavinę ir yra 
patenkinti jos įrengimu. Ir 
miesto architektas Mikučio- 
nis su pasididžiavimu sakąs, 
kad įrengimas gerai atliktas. 
“Neringos“ patiekalų kortelė, 
kaip ir visa mieste, esą dviem 
kalbom — lietuvių ir rusų. 
Gatvių pavadinimai, skelbi
mai, plakatai, net prekių api
budinimai esą dviem kalbom. 
Prekių pasirinkimas Vilniuje 
gal kiek mažesnis, negu Mas
kvoje, bet skirtumas neatro- 
dąs didelis. Prekių kainos, 
lyginant su Vakarų Europos 
kainomis, aukštos. Gatvėse 
girdimos taip pat dvi kalbos. 
Vaikai mokyklose jau nuo 
mažens mokomi be tėvų kal
bos dar ir rusų. Mieste dabar 
esą 235,000 gyventojų, iš ku
rių apie 30,000 ne nuolatiniai 
čia gyvena. E.

Lenkę Samprotavimai Dėl 
Amerikiečiu Politikos 

Ryty Europoje
“KULTŪRA”, Paryžiuje lei- 

džiamas lenkų intelektualų or
ganas, rugsėjo mėn. laidoje 
kritikuoja JAV politiką Rytų 
Europos klausimais ir ameri
kiečių (ypač “Amerikos Bal
so“) propagandos metodus. 
Amerikos radijas perdaug kal
bąs apie grynai amerikietiš
kus reikalus, per mažai apie 
problemas, kurios rupi euro
piečiams. Kritikuojama ir a- 
merikiečių įstaigų bei pareigū
nų, bendradarbiaujančių su 
emigrantais, jų atžvilgiu elg
sena. Toji elgsena kartais 
esanti grubi. Kai dėl ameri
kiečių nusistatymo satelitinių 
tautų laisvės reikalu, tai 
“Kultūroje“ rašoma:

“Amerikiečiai be abejo pa
geidauja, kad satelitai atgau
tų nepriklausomybę, 'bent jau 
Suomijos pavyzdžiu. Bet Ame
rika nežino, kaip tai įvykdy
ti. Priemonių pasirinkimas 
politikoje yra svarbiau negu 
pačių siekių nustatymas. Kol 
tos priemonės pasireiškia mi
glotai, neaiškiai, tol JAV už
sienio reikalų ministerijos po
litika satelitų atžvilgiu sudaro 
įspūdį, kad toji politika yra 
neryžtinga ir svyruojanti. O 
jeigu šitaip atrodo politika, 
kaip turi atrodyti propagan
da, kuri juk yra politikos at- 
spindis?” E.

SLA JAUNIMĄ LAUKIA GILIAI 
PRASMINGAS DARBAS

Pildomosios Tarybos nutarimas paskelbti literatūrinį kon- 
testą lietuvybės temomis padarytas kaip tik laiku. Nes šiuo 
metu Susivienijimas praturtėjo daugiau, kaip 700 jaunuolių, ku
rių veiklioji dalis be abejo pasiryš šiame konteste dalyvauti.

Iš šio kontesto turi būti dviguba nauda. Skelbdama šį 
Kontestą Pildomoji Taryba daro svarbų žygį rūpindamasi, kad 
Ijaunuomenė tyrinėtų ir studijuotų lietuvių tautą, Lietuvos is
toriją ir aplamai lietuvybę liečiančias problemas. Tai yra 
taiklus būdas jaunuomenei šiame darbe pagalbėti, tuo pačiu 
laiku ugdant jos jėgas ir rengiant jaunosios kartos busimus 
veikėjus bei kovotojus dėl lietuvybės ir dėl lietuvių tautos lais
vės gimtajam krašte.

Antras lygiai svarbus žygis, tai sutelkimas jaunuomenės 
Susivienijimo apimtyje, kur be srovių ir pažiūrų skirtumo jau
noji karta turi progos visapusiškai pasireikšti, visuomeninėje 
srityje.

SLA lituanistinio literatūrinio kontesto programa.
Pagal Pild. Tarybos nusistatymą šiame literatūriniame 

konteste turi dalyvauti jaunimas ir studentija. Raštus galima 
rašyti lietuvių ir anglų kalba, kaip kam lengviau ir parankiau. 
Visi kontesto dalyviai padalinami ir tokias tris grupes:

A. PREMIJA.
Jos dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 12 iki 16 metų. Šio 

skyriaus rašiniai “scriptai“ gali būti nuo 200 iki 600 žodžių.
Pirmos vietos rašiniui paskirta dovana — $25.00.
Antros vietos dovana — $15.00.
Trečios vietos dovana — $10.00.

B. PREMIJA.
Šio skyriaus kontesto dalyviai numatomi nuo 16 metų iki 

18 metų amžiaus, šiam skyriui rašinys turi būti nuo 400 iki 
1000 žodžių.

Pirmos vietos šio skyriaus dovana yra paskirta — $50.00.
Antros vietos dovana — $35.00.
Trečios vietos dovana — $10.00.

C. PREMIJA.
Šiame skyriuje galės dalyvauti autoriai nuo 18 iki 25 me

tų amžiaus. Patiekti šio skyriaus kontestui rašiniai turi susi
dėti nuo 800 iki 1500 žodžių.

Šio skyriaus numatomos tokios dovanos:
Pirmos vietos dovana — $100.00.
Antros vietos dovana — $50.00. 
Trečios vietos dovana — $20.00.

Pridėtinės dovanos.
Kiekvienam šio literatūrinio kontesto dalyviui SLA įteiks 

po dovanėlę. O tokie kontesto dalyviai, kurie jau yra Susivie
nijimo nariais dar gaus pridėtinę dovaną, nes kiekvienam lai
mėtojui — SLA nariui bus įteikta papildomas čekis po $10.00.

Pagal numatytas kontesto sąlygas, SLA pasilieka teisę 
tinkamus raštus spausdinti savo organe Tėvynėje. Duodami 
ir grynai techniniai nurodymai, būtent: rašinys turi būti pa
rašytas aiškiai ir išskaitomas, o rašant mašinėlė, turi būti 
vartojamas “double specing“. Kiekvienas rašinys turi butf 
įdėtas į atskirą voką su slapivardžiu, o kitame uždarytame vo
ke turi būti nurodytas tikras autoriaus vardas ir adreaas, o 
taip pat jo amžius, mokslo laipsnis, nurodant, jeigu jis yra S. 
L. A. narys, jo kuopos numerį. Kadangi raštai nebus grąži
nami, tai patartina pasilikti jų kopijas.

Visų trijų rūšių Kontestui rašiniai turi būti siunčiami ši
tokiu adresu:

ESSAY CONTEST COMMITTEE 
c/o Lithuanian Alliance of America 

307 West 30-th Street
, New York 1, N. Y.

Šio kontesto laimėtojų vardai, kartu su jų gaunamomis 
premijomis bus paskelbti 1960 metų liepos 15 dieną SLA Sei
me, Pittsburgh, Pa.

Suinteresuotiems įsidėmėtina, kad šiam Kontestui rašinius 
reikia patiekti:

Iki šių 1960 metų Birželio-June mėnesio 1 dienos.
Vėliau patiekti rašiniai nebus svarstomi. Todėl šią datą 

visiems suinteresuotiems reikia tvirtai atsiminti.
Jeigu Pildomoji Taryba padarė šį sprendimą ir pasiryžo 

gražiam žygiui, tai musų visų SLA veikėjų rimta pareiga dėti 
pastangas, kad šis sumanymas pilnai pavyktų ir patarnautų 
Susivienijimo populiarumui, taip pat praturtintų studijas Lie
tuvos ir musų tautos svarbiausiomis problemomis tyrinėti, o 
kas yra ne nemažiau svarbu, prisidėtų prie musų jaunuome
nės auklėjimo lietuvybės dvasioje.

Šio Kontesto reikšmę privalo musų veikėjai aiškinti jauni
mui, kad jis prisidėtų savo darbais prie to įsidėmėtino žygio, 
Jaunuoliai neturėtų varžytis savo rašinius kontestui rengda
mi, nes jų pastangos bus palankiausioje dvasioje svarstomos 
ir priimamos.

Susivienijimas kviečia jaunąją kartą giliai prasmingam darbui.
Visiems tiems, kurie prisidės prie šio Lietuvybės Kontesto 

gero pravedimo, nuoširdžiai linkime geriausius sėkmės!
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pra- 
ne ve-

MUSŲ REIKALAI

Dar kartą primenam apie 
Pild. Tarybos rinkimus

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomosios Tarybos 
narių rinkimai prasidėjo ko
vo mėnesio 1 dieną ir baigsis 
kovo paskutinę dieną. Rinki
mai, pagal praeito SLA sei
mo nutarimą, įvyks tik vieną 
kovo-march mėnesį. Todėl šį 
mėnesį visos kuopos privalo 
narius į susirinkimus sukvies
ti atvirutėmis ar kitokiais 
specialiais pakvietimais ir pa
daryti juos skaitlingais. Or
ganizacijos konstitucija pat
varko, kad svarbiuose kuopų 
susirinkimuose, kokie bus šį 
mėnesį renkant Pildomosios 
Tarybos narius, privalo daly
vauti
konstitucijos nurodytas jiems 
pareigas.

Reikia ne 
aomoji Tarybas 
dviems metams, 
zacijai vadovaus 
du metus, todėl 
pareiga dalyvauti kuopų su
sirinkimuose ir atiduoti savo 
balsus už tuos asmenis, kurie, 
jų supratimu, tinkami būti 
musų broliškos organizacijos 
vadais.

visi nariai ir atlikti

pamiršti, kad Pil- 
renkama 

ir ji organi- 
per sekamus 
narių būtina

Serga Antanas Kriaučialis, 
įžymus SLA veikėjas

Mes gavome pranešimą iš 
Worcester, Mass., kad ten gy
venantis ilgametis Susivieniji
mo ir visuomenės veikėjas, 
Antanas Kriaučialis, sunkiai 
serga. Jam padaryta vidurių 
operacija ir jis ilgoką laiką 
gulėjo ligoninėje, dabar jau 
esąs namie gydytojų priežiū
roje.

Mes linkime broliui Kriau- 
č i a 1 i u i greitai pasveikti ir 
grįžti prie Susivienijimo ir vi
suomeninių lietuviškų darbų, 
kuriems jis labai reikalingas.

Kuopoms laikas ruošti 
žieminius parengimus

Jau pasibaigė vasario mė
nesis, visai nepajusime kai 
pasibaigs žiemos sezonas ir 
prasidės pavasaris. Kad žie
mos sezonas nepraeitų be nau
dos, kuopos privalo imtis dar
bo ir, kol patokus oras pa
rengimams svetainėje, suruo
šti kokį nors parengimą kuo
pų naudai. Žiemos ir pavasa
rio sezonuose ruošiant paren
gimus, jie gali būti sėkmingi, 
tik reikia juos gerai išgarsin
ti, nes daugelyje 
šiam ore atėjus 
ar sekmadieniui, 
turi kur eiti, jie 
viškų parengimų,
su savo tautiečiais galėtų lai
ką praleisti. Nesant lietuviš
kų parengimų, jie eina į men
kos vertės kiną ir kitokias 
užeigas, kuriose praleidžia sa
vo sunkiai uždirbtus pinigus

vietovių vė- 
šeštadieniui 
žmonės ne

laukia lietu- 
kad drauge

SLA Reikalai ir Veikla
*

S.L.A. KUOPŲ VEIKLA
Chicago, Illinois

ŠIA 134-tos Kuopos Veikla

SLA 134-tos moterų kuo
pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko 1960 metais vasario 
mėn. 4 dieną. Savo darbot
varkėje narės apsvarstė visą 
eilę svarbių reikalų, būtent: 
ligonių lankytojų ir vakaro 
rengimo komisijos praneši
mus, naujų narių priėmimo 
pareiškimus, Vasario 16-tos 
proga $35.00 aukos įteikimą 
Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
tt.

Užbaigus susirinkimą, kuo
pos pirmininkė p. H. Čižaus- 
kas pravedė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 42-os 
sukakties paminėjimą. Ji pa
kvietė p. C. Austįn ir kuopos 
viešnią p. J. Miller sugiedoti 
JAV ir Lietuvos himnus.

Atsilankęs SLA Pildomo
sios Tarybos narys dr. S. 
Biežis savo turiningoje kal
boje patiekė visą eilę pavyz
džių iš veiklos Lietuvos lais
vės atgavimui. Prieš kiek me
tų, daugeliui žymių JAV pa
reigūnų, tiek Lietuva, tiek 
jos padėtis buvo visai sveti
ma. Dėka Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir kitiems musų vei
kėjams Lietuvos vardas ir lie
tuvių siekimai yra žinomi 
Amerikos miestų burmistrų, 
valstijų gubernatorių įstaigo
se, kongrese ir senate.

M. Krauchunas padeklama
vo B. Brazdžionio “Tėvynės 
gėlės” ir “Aš čia—gyva”. Ji 
taip pat paskaitė ištraukas iš 
Lietuvos gautų laiškų, ku
riuose atsispindi musų brolių 
gilus liūdesys ir viltis Sulauk
ti laisvo rytojaus.

Dainininkės C. Austin ir J. 
Miller, užbaigimui šio trumpo 
bet įspūdingo paminėjimo, 
sudainavo tris lietuviškas dai
nas.

Vakaro šeimininkės p. E. 
Mockus ir p. H. Buchinskas 
pakvietė visus svečius ir vieš
nias prie puikaus vaišių sta
lo. M. K.

17 proanukų ir daug giminių 
ir draugų.

SLA 275 kuopa reiškia gi
lią užuojautą visai likusiai 
šeimai.

Antra narė Agnės Casper, 
susirgo sausio 26 dieną, mirė 
sausio 30 dieną. Ji dar jauna 
būdama turėjo apleisti visus 
ir keliauti iš šio pasaulio.

Dideliame nuliudime liko 
vyras Albertas Casper, sūnūs 
Dan ir du akunai, taipgi liko 
motinėlė Anna Yanarauskie- 
nė, kurios vyras Stanys Ya- 
narauskas yra musų kuopos 
pirmininkas, 1959 metais ba
landžio 6 dieną mirusios Ag
nės tėvas, taipgi liko 2 sesu
tės ir vienas brolis.

Agnės Casper buvo visada 
linksma, gražiai apsieidavo.

•J

Laidotuves įvyko vasario 2 
dieną šv. Vincento De Paul 
bažnyčioje kleb. S. O. Yun- 
ker atlaikė pamaldas, o var- 
ginininkė Anna Foster grojo 
vargonais ir savo gražiu bal
su giedojo giesmes. Bažny
čioje esančių žmonių daugu
ma verkė. Palaidota Kalvari
jos kapinėse.

SLA 275 kuopos valdyba ir 
nariai reiškia gilią užuojautą 
likusiai nuliudime šeimai. Lin
kime jums 
valandoje.

Po visų 
me įnešta 
tarta turėti į “ 
metai. Vieta jau paimta Si
mono Lapinsko, prie ežero, 
labai gražioj vietoj. Piknikas 
įvyks šiais metais birželio 26 
dieną. Komisija prašo iš ank
sto ruoštis ir piknike daly
vauti.

kantrybės liūdesio

liūdesių susirinki- 
ir vienbalsiai nu- 
pikniką, kaip kas

Veronika Šhimkus,
Korespondentė.

Melrose Park, III

ŠIA 125 Kuopos Narių 
Susirinkimas

I
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Kovo 27 dieną, sekmadienį, 
valandą po pietų, Probish

Springfield, III

SLA 275 Kuopos Veikla

Šių metų vasario 7 dieną 
SLA 275 kuopa turėjo susi
rinkimą J. Stočkuno namuo
se. Pirmiausia buvo įvezdinta 
nauja valdyba 1960 metams, 
kurią sudaro šie asmenys:

Pirmininkas Antanas Lato- 
nas, vice pirmininkė Anna 
Stočkunas, finansų sekreto
rius, iždininkas ir organizato
rius Jonas Stočkunas, užrašų 
sekretore ir korespondentė 
Veronika Shimkus.

Valdyba Išrinkta labai darb
šti ir pasižadėjo dirbti iš tik
ros širdies. Abu Stočkunai 
yra valdyboje, turi dvi duk
teris Barborą ir w Bornedet, 
abi prirač prie Susivienijimo 
(Barbora Stočkunas jau se
niai priklauso 275 kuopoje, o 
dabar prirašė paskutinę duk- 
rį Bornadet). Mes tai laikome 
už didelę garbę.

Užuojauta
1960 metų pradžią mes 

skaitome nelinksma, nes mirė 
dvi narės, sausio 24 dieną 
Kotrina Maleskienė. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Klebonas S. O. Yunker' atlai
kė mišias už velionės vėlę, o 
iš bažnyčios dulydėta į Kal
varijos kapines ir palaidota 
amžinam poilsiui. Dideliame 
nuliudime liko trys dukterys, 
du sūnus, vienuolika anūkų,

I ir brangų laiką be jokios nau- 
1 dos.

sūnus, dukteris ir kitus gimi
nes. Tebūna jam lengva Ame
rikos žemelė. Jo darbai pali
ko mums gražų atminimą.

Lzs.

Chicago, Illinois
SLA 322 Kuopos Veikla

kviečiami
skaitlingiau dalyvauti, 

rinkimai į

Nuo neatmenamų laikų Chi
cagoje veikia ištisa grandinė 
darbščių SLA kuopų. Jų, ilgų 
metų, veiklos darbus palikda
mi plačiau paminėti kitam 
kartui, šį kartą prisiminkime 
čia tik trumpai vienos iš jų— 
322 kuopos — įbėgamųjų die
nų rūpesčius ir darbus, kuri, 
anais laikais, buvo jaunuolių 
kuopa ir, bebėgdama su žils
tančiais metais kartu dabar 
jau yra “senųjų” ir naujai 
atvykusių kuopa, kurioje, vi
si kartu dirbdami, plečia kuo
pos veiklą ir plačiau verčia 
lietuviško darbo vagą.

Žymi ši kuopa savo dar
bais, o dar daugiau aukomis 
lietuviškiems reikalams. Kuo
pos pirmininkas, dr. S. Bie
žis, ir visi nariai yra dideli 
skautų ir bendrai jaunimo 
veiklos rėmėjai. Vien tik lie
tuviams krepšininkams, pra
ėjusiais metais vykstant į 
Pietų Amerikos kraštus, iš 
kuopos iždo ir narių, su pa
čia didžiausia Biežių šeimos 
auka, kuopa sukėlė 200 dole
rių paramos — jų gražiam 
žygiui paremti, o kita tiek iš
dalino kitiems jaunimo reika
lams. Bendrai, čia veikla ne
siriboja “pomirtinio gyveni
mo” apdrauda... bet, gyvo 
lietuviško gyvenimo darbais 
ir pagalba.

Kuopos nariai veik visi yra 
profesionalai ir lietuviai kul
tūrininkai. Yra ir čia gimusių 
(pp. Player, Miles ir kiti), 
kurie ypatingai jautrus lietu
viškam darbui ir pareigingi.

Šalia kitų darbų, kuopoje 
gražiai puoselėjama lietuviš
ki papročiai ir tradicijos, po- 
susirinkiminiai pobūviai, iš
vykos, švenčių subuvimai ir 
paminėjimai.

Kuopoje vyrauja gražus 
narių sugyvenimas, toleranci
ja ir nuoširdumas narių tar
pe, ko tikrai, gali pavydėti 
daugelis kuopų. Kor.

ėmė nuoširdžiai.
75 kuopos suruoštų pietų 

atskaitą patiekė susirinkimui 
buvęs gaspadorius C. Kiri- 
lauckas. Pasirodo liko pelno 
$56.10, tai labai gerai, nes 
kuopos narių pietuose daly
vavo labai mažas skaičius.

Nutarta suruošti pradžioje 
vasaros pikniką, nes piknikai 
būna skaitlingesni ir pelnin
gesnį.

Sekantis kuopos narių susi
rinkimas laikyti nutarta ko
vo mėn. 13 dieną, 1 valandą 
po pietų, šv. Kazimiero para
pijos patalpose, 2716 St.4 
George St., L. A., kame bus 
vykdomi balsavimai į Pildo
mąją Tarybą. P. Ž.

Cleveland, Ohio

Kuopos Narių Susirinkimas

SLA 136 kuopos narių su
sirinkimas įvyks š. m. kovo 
mėn, 13 dieną, 12 valandą, 
Lietuvių Salėje. Valdyba pra
šo narius šį kartą koskaitlin- 
giau dalyvauti, nes šiame su
sirinkime bus ne vien tik ei
liniai kuopos reikalai svar
stomi, bet ir linksmoji užbai
ga su arbatėle, nuotraukom 
ir tt. Nauja kuopos valdyba:

Pirm. V. Braziulis, 
Vice pirm. V. Sekas, 
Prot. sekr. R. W. Schiller, 
Fin. sekr.
Iždininkas 
Iždo glob. 
Iždo glob. 
Iždo glob.
Maršalka P. Alekna, 
Organiz. K. Gaižutis,
Dr. kvotėjas dr. K. Pautie- 

nius.
ŠIA 136 Kuopos Valdyba.

K. 
A. 
P. 
O. 
V.

Gaižutis,
Semeta,
Mikoliūnas,
Schiller,

Krivickas,

Miami, Florida

ŠIA 44-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas, kaip pa
prastai, įvyks antrą penkta- 

šio mėnesio, t. y. kovo 
11 dieną, 8 valandą va- 
Miamio Lietuvių Klube, 
susirinkimas yra labai

dienį 
mėn.
kare,

šis
svarbus, nes bus rinkimas S. 
L. A. Pildomosios Tarybos 
narių. Taipgi bus išduoti 
komisijų raportai iš kuopos 
metinio parengimo ir apsvar- 
tyti kiti kuopos reikalai.

Visi kuopos nariai malonė
kite skaitlingai dalyvauti šia
me susirinkime.

Ona Skupeikienė,
SLA 44 kuopos sekr.

neseniai

2
svetainėje šaukiamas visuoti
nis SLA 125 kuopos narių su
sirinkimas. Nariai 
kuo
nes bus pravesti
Pildomąją Tarybą. Šiems me
tams perrinkta ta pati senoji 
valdyba, kuri narių tarpe turi 
didelį pasitikėjimą. Valdybos 
pirmininku jau ištisa eile me
tų yra Frank Petraitis.

Pažymėtina, kad ilgametis 
pirm. F. Petraitis, sulaukęs 
garbingo amžiaus,
tapo pensininku. Taigi, dabar 
musų pirmininkas dar dau
giau turės laiko pašvęsti S. 
L. A. veiklai. Apie jį rengia
mas straipsnis spaudai, tikslu 
jį pagerbti už jo nuopelnus 
organizacijai.

Šių metų pradžioje' palaido
jome musų kuopos narį Jurgį 
Buklerį. Jis anksčiau gyveno 
Melrose Parke, bet pastaruo
ju metu buvo persikėlęs į Vil
ią Park, III., priklausydamas 
tai pačiai kuopai. Mirė pra
eitų metų gruodžio 30 dieną. 
Buvo pašarvotas Bormann 
koplyčioje, Melrose Parke. 
Palaidotas sausio 2 dieną Mt. 
Carmel kapinėse.

Velionis sulaukė gana se
nyvo amžiaus, Amerikoje iš
gyveno per 50 metų. Paliko 
5 sūnūs, 3 dukteris, 10 anūkų 
ir 10 proanukų, seserį ir daug 
kitų giminių bei pažįstamų. 
Jo žmona Magdalena jau 
anksčiau mirusi.

Jurgis Bukleris buvo veik
lus SLA narys. Į musų kuopą 
jis buvo persikėlęs iš kitos 
vietovės. Gi musų kuopoje jis 
kurį laiką buvo renkamas į 
valdybą ir daug dirbo SLA 
labui. Jo netekę, kuopos na
riai labai užjaučia likusius jo

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopos Veikla

SLA 75 kuopos susirinki
mas įvyko vasario mėn. 13 
dieną, 7 valandą vakare, šv. 
Kazimiero parapijos patalpo
se. Šiame susirinkime daly- 
vo svečiai iš Santa Monicos, 
tai SLA 77 kuopos nariai iš 
Rockford, III. Antanas ir Jo
nas Kutros, kuriuos finansų 
sekretorius K. Januta persta
tė ir supažindino su 75 kuo
pos nariais.

Gerb. svečias Jonas Kutra 
pareiškė noro greitu laiku 
persikelti į musų kuopą ir jo
je darbuotis musų organizaci
jos labui.

SLA 75 kuopos pirminin
kas Adomas Biekša nuošir
džiai padėkojo svečiams kuo
pos vardu ir pasidžiaugė, kad 
turėsime iš jų mums labai 
reikalingos talkos.

Dalyvavo susirinkime kai
po svečiai čikagiečių Rakaus
kų šeima ir jie pareiškė noro 
greitu laiku persikelti iš SLA 
252 kuopos į SLA 75 kuopą, 
nes jie jau apsigyveno Calif. 
Taigi musų kuopa vis dar au
ga nariais. Šiame susirinkime 
į 75 kuopą įstojo draugybos 
nariu Leo Gillis ir paėmė ak- 
cidentalės apdraudos $2,000. 
Sausio mėn. prirašė savo jau
nimą inžin. Bronius Stauči- 
kas vieną dukrą ir tris sūnūs, 
visus apdraudė po $2,000. Vi
sus .narius susirinkimas pri-

Ansonia, Conn.

ŠIA 66 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
vo mėn. 13 dieną, 2 valandą 
po pietų, lietuvių bažnytinėje 
svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug 
reikalu apsvarstymui. Taipgi 
bus rinkimas SLA Pildomo
sios Tarybos narių.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

ko-

South Boston, Mass.

So.
va-

pa-

SLA 43 KtJOPOS 
narių svarbus susirinkimas, 
kuriame bus balsavimai už 
SLA Pildomosios Tarybos na
rius ir renkami delegatai į S. 
L. A. deimantinį seimą, įvyks 
trečiadienį, kovo mėn. 9 die
ną, Piliečių Draugijos patal
pose, 368 W. Broadway, 
Boston, Mass. Pradžia 8 
landą vakare.

Kiekvieno nario būtina
reiga šiame susirinkime daly
vauti ir prisidėti prie išrinki
mo tinkamų asmenų kaip į 
Pildomąją Tarybą, taip ir į 
seimą delegatus.

Taipgi pasižiūrėkite į savo 
mokesčių knygelę ar esate už
simokėję duokles? Jeigu 
tai šiame susirinkime yra 
riausia proga užsimokėti.

Juozas Lokys,
SLA 43 kuopos fin. sekr.

ne, 
ge-
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m. kovo mėn. 6

New Haven, Conn.

Iš kairės į dešinę: Juozas Audėnas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto narys; Anicetas Simutis, Lietuvos Konsulas; Vaclovas 
Sidzikauskas, Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas, M. Leo 
Vasil, Tėvynės redaktorius.

mėnesinius mokesčius.
Kuopos Valdyba.

dieną, 
“Mar- 
fl 908

mosios Tarybos ir aptariami 
kiti svarbus kuopos reikalai.

A. Makauskas,
Korespondentas.

Brockton, Mass.
................**■■■■ .-y-——.

Pranešimas SLA 17 Kuo
pos Nariams

ŠIA 217 Kuopos Narių 
Susirinkimas

Dalyvavo SLA 126 kuopos metiniame pobūvyje, ivyku 
šiame sausio 8 diena, SLA centrinėse patalpose

fc... . -sž. <į.

Š. 
2:30 valandą po pietų, 
ųuette Hali” svetainėje, 
So. Western Avenue, Chicago,
III.) bus SLA 217 kuopos na
rių susirinkimas. Šis susirin
kimas yra labai svarbus, nes 
bus renkama SLA Pildomoji 
Taryba. Visi 217 kuopos na
riai kviečiami dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Linkėjimai iš Miami, 
Floridos

Detroitietis Feliksas Motu
zas, Susivienijimo įžymus vei- 
kėjas-veteranas, Susivienijimo 
352 kuopos pirmininkas, nu
vykęs į saulėtą Floridą žiemi
nėms atostogoms, mums pri
siuntė sekamą laiškutį:

Gerbiamas Redaktoriau •
Daug labųjų iš šiltos Flo

ridos. Gaila, nelaimė jums 
pastojo kelią šį saulėtą kraš
tą aplankyti. Smagu šildytis 
Floridos saulutės spinduliuo
se, tuo pačiu kartu kada šiau
rėje sniego pūgos siaučia.

Praeitą penktadienį buvau 
pakviestas į SLA 44 kuopos 
susirinkimą. Malonu buvo su
sitikti su Susivienijimo bro- 
broliais ir sesėmis. Kuopa na
riais nėra skaitlinga, bet dar
buojasi gerai.

Praeitą sekmadienį teko 
dalyvauti Lietuvos nepriklau
somybės minėjime, čia irgi 
susirinko virš trijų šimtų 
žmonių. Kalbėjo Dan Kurai
tis, chacagietis ir trejetas 
amerikonų politikierių. Gra
žiai padainavo 'keletą lietuviš
kų dainelių vietinis choras. 
Aukų surinkta $600.00. Po 
programos buvo pietus ir ant 
galo šokiai. Viskas įvyko Lie
tuvių Klube.

Šiuo laiku į Floridą yra 
privažiavusių daug svečių-va- 
sarotojų. Visi 
senas 
tikra 
riau, 
mem
mis. Siunčiu šiltus linkėjimus.

F. Motuzas.

pažintis, 
šventė, 
kad čia 
ir mudu

nori atnaujinti 
tad klube buvo 
Gaila redakto- 
nebuvai, butu- 
sufnušę taurė-

Rumford, Maine

Atitaisomas Netikslumas

Tėvynės num. 7 tilpusioje 
korespondencijoje apie Susi
vienijimo 299 kuopos veiklą, 
įvyko netikslumas. Ten pasa
kyta, kad mirė Z. Sabaliaus
kienė, vietoj jos turėjo būti 
parašyta: mirė Z. Sabaliaus
kas. Sabaliauskienė yra stipri 
ir veikli moteris Susivieniji
mo 299 kuopoje, todėl įvyku
sį netikslumą atitaisau.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks kovo mėnesį, pri
prastoj vietoj, priprastą die
ną ir priprastu laiku. Visi 
kuopos nariai ir narės prašo
mi dalyvauti tame susirinki- 
mes, nes bus rinkimas Pildo-

Chicago, Illinois
(18-tą apylinkė)

ŠIA 129 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 6-tą dieną, sekmadie
nį, 1 valandą po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, 713 W. 18-th Street.

Bus rinkimai SLA Pildomo
sios Tarybos, tad visi nariai 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime. Kurie nesate užsi- 
simokėję už šiuos metus, ma
lonėkite užsimokėti šiame su
sirinkime.

J. Gelgaudas, 
Užrašų sekretorius.

v

Susivienijimo 17 kuopos na
rių svarbus susirinkimas šau
kiamas šių metų kovo mėn. 
9 dieną, trečiadienį, Sandaros 
salėje, 30 Intervale Street. 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi įsitėmyti dieną ir bū
tinai dalyvauti šiame susrin- 
kime, nes bus renkama Susi
vienijimo Pildomoji Taryba ir 
aptariami kiti svarbus reika
lai. Nariai prašomi užsimokė
ti

ŠIA 142 KUOPOS 
narių svarbus susirinkimas į- 
vyks š. m. kovo mėn. 6 dieną, 
3-čią valandą po pietų, 243 
N. Front Street, New Haven, 
Conn.

Kaip žinome, kovo mėnesį 
turi būti pravesta rinkimai į 
Pildomąją Tarybą. Musų vi
sų SLA narių pareiga daly
vauti susirinkime ir balsuoti. 
Kuopos valdyba kviečia ir 
prašo visų narių atsilankyti 
į minėtą susirinkimą. Be to, 
turime ir kitų reikalų aptari
mui. Tad nepamirškite ir ko
vo 6 dieną visi dalyvaukite.

Vladas šaulys,
SLA 142 kuopos fin. sekr.

Detroit, Michigan

Mirė Mateušas Cibulskis, 
SLA 352 Kuopos Narys

Šių metų vasario mėn. 7 
dieną Detroito SLA 352 kuo
pa neteko dar vieno ilgamečio 
kuopos nario Mateušo Cibuls
kio. Velionis j—i—- **
Simno miestelio, paliko savo 
gimtąjį kraštą prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Jis, kaip J. 
V. karys, kariavo Europoje 
ir buvo apnuodytas dubomis, 
kurios pakirto jo sveikatą ir 
taip anksti, 66 metų amžiaus, 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Paliko liūdintys sūnus: Ber
nardas ir Leonas su šeima.

Koresp.

dzūkas, iš
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šiai

pomirtines, sulig įstatymų bu'ų galima iš-
parėmus

Nr.
parėmus vienbal-

I

Petronėlei mokslas sekasi

Hollywood, Florida

Petronėlės darbas laukia

Laiškas Redakcijai

Re-

už 2 metus. kurios

Paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo Sukaktis

$57.75, ge- 
liko pelno 

Balfo ban- 
kovo mėn.

už 3
Uni-

Chica- 
parodė 

pusės

pareiški- 
bent dalis

Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus 
nutarta ratifikuoti duotą paramą $25.00

S. Michelsonas.
Santaros du raš-

pas 
M.

Wilkes Barre, Pa.

Pildomosios Tarybos 
kačfa nėra P. T. suva-

dieną 
moky- 
Hospi- 
Ji pa- 
6 mė-

Manchester, Conn.

pa- 
me- 
dvi 

mo-

yra 19 slaugių, ku- 
yra ir lietuvaičių. 
Kazakevičiūtė buvo 
Biddle pirma ranka

Pi-
K.

ištyrus reikalą, įnešus, 
visą reikalą pavesti ad- 
legalią opiniją.

Edvar- 
ku- 

kolegijos 
Petronė-

savo nusistatymo laikytis. 
Vingerio uošvis, Joe Dan-

ir J. 
Janina 
Leoka- 

aukojo 3

Parodytas Musų Tautiečių 
Nuoširdumas

Miamio Lietuvių 
leidimą Balfui pa- 
svetaine parengi-

J. Sinkus, J.

do, būdamas Pennsylvania 
valstijos senatorium, dauge
liui pagalbėjo pasiekti aukš
tąjį mokslą, tai ir jo žentas 
keliamas.

SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai

(Tęsinys)
DEŠIMTA SESIJA

bendradarbiams, šel- 
vardu norime nuo- 
padėkoti. Negalime 
Amerikos lietuvių 

jos administracijos,

dėkojame
Klubui už 
sinaudoti 
mams.

Balfo 141 skyriaus valdy
ba:

dieną, 
ir Pe- 
dieną, 
išvar- 
minė-

lėšomis,

I

f

G. Da- 
Virbas, 
V. Jo- 
p. Sta-

Stella Liule- 
J.
ir

ir

išmokėjimo bilos.
Cert.

Skupeika — pirm. 
Suolkinas—vice pirm. 
Liulevičius — sekr. 
Goodvvill — iždin.

Gerbiamieji, mes atsiprašo
me visų giminių ir draugų už 
tą klaidą.

Antanas ir Julė Birettai.

paruošė
savo 
skyriui jokių

Lietuvaitės Merginos Gabios Moksle

I

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. rugpiučio 17-21 dieno
mis, SLA name, Atlantic City, N. J.

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo dešimtą 
sesiją atidarė prezidentas P. Dargis 1959 m. rugpiu
čio mėn. 21 d. 2 vai. p. p. SLA name, 128 Maine Avė., 
Atlantic City, N. J.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas. Jie sudaro kvo

rumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja šie SLA Kon

trolės Komisijos nariai: S. Gegužis,
44. Svarstomi studentų S-gos 

tai, kuriais prašo paramos.
Apsvarsčius klausimą, įnešus,

šiai nutarta studentų Santaros raštus perduoti SLA 
Jaunuolių Komisijai, kad gauti jos rekomendaciją.

45. Svarstomas J. Kario raštas, kuriuo prašo 
paramos išleisti knygai “Senovės Lietuvių Pinigai”.

Apsvarsčius klausimą, nerado galima prašymą 
patenkinti.

46. Svarstomas SLA 7 kuopos valdybos uirmi-

ninko V. Palūpio raštas.
Apsvarsčius klausimą, 

parėmus vienbalsiai nutarta 
vokatui, kad gavus teisišką

47. Apsvarsčius Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos raštą ir prašymą pagalbėti jų veiklai, ypač naujų 
imigrantų reikale, E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei 
parėmus vienbalsiai nutarta duoti iš Emigrantų Fon
do Maž Liet. Bičiulių Draugijai $150.00 paramos. Be 
to, nutarta pavesti SLA Emigrantų Fondo Komisijai 
naujos imigracijos klausimais veikti, kooperuoti ir 
nuoširdžiai bendrauti su Maž. Liet. Bičiulių Draugija 
ir talkininkauti Jai šiame klausime.

48. Svarstomas SLA 51 Seimo klausimas, kuris 
turi įvykti sekančiais 1960 metais.

Visapusiškai apsvarsčius SLA 51 Seimo klausi
mą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti SLA 
51 Seimą surengti SLA Trečiai Apskričiai, pradedant 
liepos 11 dieną, Roosevelt Hotel, Pittsburgh, Pa.

49. Apsvarsčius SLA Jaunuolių Komisijos veik
los klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pa
reikšti Jaunuolių Komisijai padėką už rūpestingą 
veiklą, paremti jų pirmą rengiamą SLA jaunimui iš
kilą, ir apmokėti apdraudos išlaidas, sumoje $15.00, 
kurios yra surištus su iškilos rengimu.

50. Svarstomas SLA taupomųjų apdraudų klau
simas.

Apsvarsčius klausimą, susipažinus su paruoštu 
planu, J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus vien 
balsiai nutarta priimti SLA sekretoriaus dr. M. J. Vi
niko paruoštą planą taupomomis apdraudomis, priimti 
nustatytas taisykles ir taupomosias apdraudas įvesti 
SLA nariams.

51. Svarstomas SLA sekretoriaus dr. M. J. Vini-

ko pasiūlymas įvesti Graded Term Insurance 10, 15 
ir 20 metų periodui.

Apsvarsčius klausimą, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta klausimą atidėti tolimesniam laikui, kad 
plačiau ir nuodugniau per tą laiką su juo susipažinti.

52. Apsvarsčius SLA busimo vajaus klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta klausimą pavesti 
Vajaus Komisijai, o SLA sekretorių dr. M. J. Viniką 
prašyti išanksto paruošti busimam vajui tinkamą lite
ratūrą ir medžiagą.

53. Svarstomas klausimas ką daryti su tomis 
knygomis, kurias SLA yra įsigijęs Pildomosios Tary
bos 
bus

nutarimu, norėdamas paremti tautinio masto dar- 
ir mokslo knygų leidimą.
Apsvarsčius klausimą, įnešus, parėmus vienbal- 
nutarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui 

tokias knygas išdalinti pasižymėjusiems SLA veikė
jams, skiriant kaip premijas ar pagarbos 
mus, tikslu, kad jomis galėtų pasinaudoti 
lietuvių visuomenės.

54. E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai 
vienbalsiai nutarta pavesti prezidentui P. Dargiui ir 
sekretoriui dr. M. J. Vinikui 
vardu spręsti visus klausimus, 
žiavimų.

55. Svarstomos pomirtinių
Apsvarsčius Petro Marmantavičiaus, 

23446, SLA 159 kuopos nario prašymą ir atsižvelgus, 
kad į SLA įsirašė 1915 m. balandžio 11 d., būdamas 
31 metų amžiaus ir išbuvo SLA nariu daugiau 25 me
tus ir dabar yra 75 metų amžiaus, E. Mikužiutei įne
šus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta prašymą 
patenkinti ir išmokėti P. Marmantavičiui pusę pomir
tinės $150.00.

56. Apsvarsčius Tarnas Sakaitis Cert. Nr. 20632,

SLA. 105 kuopos nario pomirtinės reikalą ir remantis 
SLA Konstitucijos Skyrium VIII, par. 30, N. Gugie
nei įnešus; adv. S. Bredes parėmus vienbalsiai nutar
ta Qcment A. Sakaitis prašymą patenkinti ir išmokė
ti jam likusią Tarnas Sakaitis pomirtinę.

57. Apsvarsčius Vladas Dabulis Cert. Nr. C30493, 
SLA 48 kuopos nario pomirtinės reikalą, adv. S. Bre
des įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nutarta 
likusią Vladas Dabulis pomirtinės dalį $53.00 išmokėti 
velionies dukrai Agnės Shevock.

58. Apsvarsčius F. Kalėda, SLA 157 kuopos na
rio, A. Šokas 207 kuopos nario, P. Motiečiaus 11 kuo
pos nario, J. Stragis 217 kp. nario, P. Danilevičius 
155 kp. nario ir O. Milušauskienė 30 kp. narės bilas 
ir atsižvelgus, kad jų pašalpgaviai gyvena Lietuvoje, 
o O. Milušauskienė yra mirusi Lietuvoje, įnešus, parė
mus vienbalsiai nutarta pavesti ir įgalioti SLA sekre
torių dr. M. J. Viniką surasti teisėtus budus kaip ir 
kam tokias 
mokėti.

59. N. 
vienbalsiai
Lietuvių pavilijonui, kuris buvo surengtas šiemetinėje 
Chicagos parodoje.

60. SLA prezidentas P. Dargis pasidžiaugęs, kad 
visus dienotvarkes punktus išsprendė ir svarstant juos 
buvo atkreiptas visų Pildomosios Tarybos ir Kontro
lės Komisijos narių rimtas dėmesis ir didelis įsigilini
mas , padėkojęs už kooporavimą, bei gilų visų narių 
pasišventimą musų broliškos SLA organizacijos rei
kalams, dešimtą sesiją ir Pildomosios Tarybos suva
žiavimą uždarė 1959 m. rugpiučio 21 d. 5 vai. p. p.

i M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių Juozo ir Elenos 
Balsių, iš Pottsville, Pa., duk
tė Mary-Ann baigė slaugės 
mokslą Saint Joseph ligoni
nėje, Reading, Pa., su geriau
siais pažymėjimais. P-lė Ma
ry-Ann Balsytė savo gabu
mais pasiekė aukštą vietą, 
paskirta profesiore.

Antra lietuvaitė, Geraldine 
Šivokaitė, irgi baigė slaugės 
mokslą su gerais pažymėji
mais. Ji yra Veronikos ir P. 
Sivokų duktė, iš Minersville, 
Pa.

Petronėlė Kripkiutė, iš Mar 
Lin, Pa., Frances ir Jono 
Kripkių duktė, Potsvillės Uni
versitete per du metus baigė 
trijų metų kursą. Prieš tai 
Petronėlė gavo pakvietimą iš 
lėktuvų kompanijos, kuri 
siūlė jai devynis šimtus į 
tus, uniformą, valgį ir 
dienas savaitėje lankyti
kyklą su apmokėjimu, kad ji 
imtų slaugės darbą. Ir iš ki
tų kompanijų Petronėlė gavo 
pakvietimus, tačiau moterų 
organizacija, kuri finansuoja 
Petronėlės mokslą ir nuperka 
uniformas, nusistačius pradė
tąjį darbą tęsti *toliau, leisti 
ją į mokslą, kad ji butų aukš
tesnio laipsnio už kitas.

Šių metų sausio 4 
Petronėlė jau pradėjo 
tis Institute of Penn. 
tai, Philadelphia, Pa. 
sirįžuą baigti mokslą į
nesiūs, o po to stoti į Statė 
mokytojų kolegiją, Kutztown, 
Pa.

Kripkiutė ne tik pati lanko 
universitetą, bet kartu moki
na ligogius piešti Institute of 
Philadelphia Hospital, Phila
delphia, Pa.
Petronėlė tuo susirupinus

Jos rūpestis yra tame, kad 
jeigu kas nori įstoti į Kutz- 
town Statė kolegiją mokytis, 
tai turi prieš metus laiko už
siregistruoti, nes yra daug 
lankančių studentų, o ji nesu
spėjusi tai padaryti. Kutz- 
town kolegijoje studentai my
li mokytis, nes čia už priei
namą kainą duoda gerą valgį, 
mokslą, geri mokytojai, ku
rie mokina piešti paveikslus, 
o Petronėlė prie to turi pa
šaukimą.

Minersville, Pa. aukštesnių 
mokyklų profesorius
das Vingeris-Varnagiris, 
ris yra Kutztown 
direktorius, patarė 
lėi 
E.

Fountain Springs, Statė 
Hospital, Ashland, Pa., lau
kia Petronėlės mokytis slau
gės mokslo. Šios ligoninės vy
riausias vedėjas yra lietuvis 
dr. J. A. Paulauskas iš Mi
nersville, Pa., kurį žmones ge
rai pažįsta ir vadina Unkal 
Joe,. jis yra administratorium 
savo brolio turto, dviejų mili
jonų dolerių vertės.

Įdomiausia tas, kad nuo į- 
steigimo šios ligoninės, rapor
tų knygoje yra įrašyta, kiek 
nuo 1879 metų iki 1908 me
tų kas aukojo. 12 asmenų au
kojo knygas ir magazinus, 26 
redakcijos siuntinėjo laikraš
čius, tarpe kurių buvo ir lie
tuvių “Saule” iš Mahanoy Ci
ty, Pa., “Vienybė Lietuvnin
kų” iš Plymouth, Pa., o me
tinių švenčių metu daug žmo
nių suaukodavo visokių val
gių, nes šios ligoninės visuo
met būdavo užpildytos nelai
mingais angliakasiais ir kito
mis ligomis sergančiais ligo
niais, nes tuo metu toj apy
linkėj deagiau ligoninių ne
buvo. Joj 
rių tarpe 
Veronika 
dr. J. C.
prie opericijų.

Kaip. Petronėlė pasiekė šį 
mokslo laipsnį, nes jos tėvas 
tam nepritarė, jis sakydavo, 
kad mergaitėms užtenka 
aukštesnės . mokyklos mokslo. 
Duktė su tokiu tėvo nusista
tymu nesutiko, ji paskutį me
tą lankydama mokyklą dirbo 
po 2 ir 3 vakarus Pottsvillės 
valgykloje, o pabaigus moks
lą dirbo dirbtuvėje dienomis 
prie siuvimo, o vakaris val
gykloje, kad užsidirbus pini
gų mokslui.

Dvi slaugės atvažiavo
Vieną vakarą atvažiavo 

Petronėlę dvi slaugės:
Krizanauskaitė iš Minerville, 
Pa., ir p-lė Dzinora iš Potts
villės ligoninės vyriausia rei
kalų vedėja, ir jos pasakė 
Petronėlei ką daktarė mote
ris organizuoja ir kas dėl jos 
yra nutarta. Jeigu ji eis mo
kytis, tai moterų organizaci
ja užmokės už jos mokslą 
Pottsvillės Universiteto 
metus, o Philadelphijos 
versitete

Ji daugiau dirbo su dakta
rais prie operacijų, o liuosu 
laiku prigelbėėfjo studentėm. 
Ji su savo draugėm pereidavo 
per biznierius ir surinkdavo 
valgių ir pinigų, ir ligoninės 
salėje suruošdavo pokylius. 
Žmonės tokius parengimus 
mylėdavo ir juos lankydavo, 
užsimokėdavo už pietus ir pi
nigų paaukodavo, o Petronė
lė už tuos pinigus supirkdavo 
studentėm uniformas.

A. J. Kanišauskas.

SLA 35 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo mėn. 6 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Svetainėje, 206 Parrish 
Štreet, Wilkes Barre, Pa.

Kviečiame visus kuopos na
rius dalyvauti šiame susirin
kime, nes bus Pildomosios 
Tarybos ir delegatų rinkimas 
į busimą SLA seimą, taipgi 
rinksime delegatus ir į 7-tos 
apskrities konferenciją, kuri 
įvyks šių metų kovo mėn. 20 
dieną.

Mary D. Stanislovaitienė, 
Kuopos finansų sekr.

St. Petersburg, 
Florida

St. Petersburge gyvenanti 
lietuviai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
42 metų sukaktį. Ji įvyko 
laiškanešių svetainėje vasario 
15 dieną. Publikos prisirinko 
nemažai, galėjo būti apie trys 
keturi šimtai, jų tarpe buvo 
teisėjas Zuris iš Chicagos, 
kuris atostogauja pas savo 
seserį Senkienę.

Buvo ir programa, 
gietis Dan Kuraitis 
gražią filmą iš anos
geležinės uždangos. Kaip tei
sėjas Zuri^, taip ir Dan Ku
raitis, pasakė tai dienai ati
tinkamas kalbas. Rengėjai, 
choras ir Susivienijimo 373 
kuopa reiškia nuoširdžią pa
dėką už stambias aukas ir 
dalyvavusiems programoje be 
jokio atlyginimo.

Jeigu kurių aukotojų pa
vardės butų iškraipytos arba 
praleistos aukų rinkėjų, pra
šome atsiliepti, o jos bus pa
taisytos.

Taipgi reiškiame nuoširdžią 
padėką šeimininkėms,

dirbo veltui ir suruošė sko
ningus pietus, taip pat dėko
jame svečiams miamiečiams.

Aukotojų vardai ir kiek 
kuris aukojo:

Po $25.00 aukojo D. Kurai
tis ir J. Zuris.

Po $10.00— J. Jonikas ir 
C. Sarunskis.

Po $5.00
Spaitis, J. Martinkus, n. Ja- 
čaitis, K. štaupas, J. Alias, 
J. Gribas, p. Varašius, T. 
Maika, Ted David, A. Bruz
gulis, A. Kovald, M. Bohan- 
na, K. Ūselis.

Po $2.00 — J. Gilius, J. 
Ravotas, J. Jurgaitis, 
vis, p. Randonas, p. 
J. Supis, G. Rokas, 
mantienė, M. Žakonis, 
nionis, p. Stonis, Mrs. Zabu- 
kienė, B. Dauper, D. Žemai
tis, P. Kazaliunas, M. Stanio- 
riis, Mr. ir Mrs. Davis, P. Ju
lius, J. Jodeikis.

Po $1.00 — A. Zdanis, B. 
Papėla, p. Papelienė, A. Lin
kus, K. Geselionis, J. Maci- 
lis, p. Bernotas, p. Paniškis, 
p. Tūlis, p. Vikt, Ot. Cinikas, 
p. Riklaitis, p. Wozbutas, P. 
Naginskas, p. Frenk, p. Pat
rik, p. Jikiop, Mrs. Marta, 
Mrs. Vibans, J. Mažeika, p. 
Kelly, J. Abraitis, K. KairisĮ 
J. Tanteris, p. Wirbas, p. 
Bember, p. Simutis, J. Med- 
gemios, bevardis, A. Baronis, 
J. Maskaliunas, p. Sirutis, S. 
Petraitis, P. Ainoris, V. Klau
sinis, J. Nekrašas, F. Vitkus, 
A. Ramonas, P. Dauperas, 
bevardis, K. «K. Vilis, K. Va
leika, P. Samaška, A. Jur
gelionis, S. Valinską, A. Ke
ly, Ų. Slavėnas, S. Blizas, L. 
Cepelis, p. Amrozas, P. Ba- 
hanna, p. Žemaitis, p. Martin
kus, Ch. Bliza, P. Retlaitis, 
J. Pašakarnis, Dauperas, M. 
Stonis.

Viso aukų ir kitokių įeigų 
pasiųsta Amerikos Lietuvių 
Tarybai Chicagoje $430.00.

Rengimo Komisija K. S.

Pasibaigus 1959 metų sky
riaus veiklos metams, džiugu 
prisiminti tuos musų tautie
čius, kurie buvo Balfui nuo
širdus ir dosnus. Ypač neno
rėtume nuslėpti musų tautie
čių, kurie su tikru nuoširdu
mu pasikvietė Balfą pas save 
į svečius, paruošdami tam 
tikrus pobūvius, suteikdami 
Balfui gražią ir vertingą pa
ramą.

Aukščiau minėtus pobūvius 
Balfo naudai paruošė šie Bal
fo bendradarbiai: Veronika 
Petraitienė, pakvietė Balfą į 
svečius praeitų metų sausio 
mėn. 10 dieną. Sukelta 31 dol. 
Vincas ir Leokadija Matuse- 
vičiai, pasikvietė Balfą į sve
čius vasario mėn. 4 d., laimė
ta 20 dol. Jonas ir Elena 
Verbilai, pakvietė Balfą kovo 
24 d. ir gruodžio 11 d., sukel
ta 45 dol. Jennie Goodwill, 
spalio mėn. 11 d. gauta 46 
dol. Jonas ir Juozapina Ben- 
dikai, lapkričio mėn. 21 d., 
gauta 30 dol. Vincas ir Ona 
Skupeikai, grūodžio 11 
gauta 72 dol. Edvardas 
gi Strelai, gruodžio 27 
gauta 46 dol. Aukščiau 
dinti asmenys 
tus pobūvius 
nepateikdami 
sąskaitų.

Be to, skyrius turėjo savo 
parengimus Miamio Lietuvių 
Svetainėje. Balandžio mėn. 19 
dieną gauta pelno 
gūžės mėn. 21 d. 
$71.20. Metiniame 
kete, įvykusiame
8 d, liko pelno $61.90, be to 
ta ipačia proga suaukota 96 
dol., birželio 14 d. $47.70. 
Aukotojų vardai jau buvo pa
skelbti spaudoje.

Kalėdų proga Balfui auko
jo šie asmenys: Jonas ir Ele
na Verbilai 50 dol. Po 10 do
lerių aukojo: Jannie Good- 
will, Vincas ir Ona Skupei
kai. Po 5 dol.
vičius (Lazutka), 
Bend'kai, Antanas 
Telsinskai. Vincas 
dija Matusevičiai
dol. Po 2 dol. aukojo: P. ir 
E. Satinskai, Pijus ir p. Alek
synai, Cleo Kelly, Juozas ir 
Ona Jasauskai, A. Aušrienė

Gerbiama “Tėvynės” 
dakcija, prašome atitaisyti 
musų sklaidą. Stambi klaida 
įvyko per musų neatsargumą. 
“Tėvynės” 8 numery aprašy
me apie Jeronimo Užupio 
mirtį, pasakyta, kad jau 4 
metai kaip miręs. Tikrenybė
je turėjo būti 5 metai nuo jo 
mirties. Jeronimas Užupis, 
mirė 1955 nitais vasario 14 
dieną.

ir Juozas Swolskinas.
Per musų skyrių Balfui au

kojo sekančios lietuvių orga
nizacijos:

SLA 44 kuopa 30 dol., Mi
amio Lietuvių Amerikos 
liečiu Klubas 25 dol., R.
Moterų Sąjunga 15 dol., Mi
amio Lietuvių Moterų Sočiai 
Club 10 dol.

Viso Balfo Centrui per 
1959 metus pasiųsta $959.47. 
Skyriuje per praeitus metus 
priklausė 55 nariai.

Visiems aukotojams ir rė
mėjams, 
piamųjų 
širdžiai 
pamiršti 
spaudos,
kuri glaudžiai bendradarbiavo 
Balfo veikloje. Tuo pat kartu

V. 
J. 
S. 
J.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 ki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o ik\ 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7.-tą valandą vakaro 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programom 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Inkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatkų 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4:00-5:00 v. p. |

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryte iki 12 vai.

LOS ANGELES, GAL. Lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cai. 
Tel. AXminster 5-2260 KALT 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų. *
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New York, N. Y Užgavėnių Blynai
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Cleveland, Ohio

Pagerbsime Vytautą Braziui)

Serga Henrikas Blazas, 
VIJKo Sekretorius

die-šeštadien’, vasario 20 
ną sunkiai susirgo Henrikas 
Blazas, VLJKo sekretorius ir 
vienas iš redaktorių “Inter- 
national Peasant Union” žur
nalo. Jis guli St. Mary’3 ligo
ninė. e. Brooklyne, dr. Star
kaus priežiūroje.

Mes linkime p. Blazui grei
tai pasveikti ir grįžti prie sa
vo kasdieninių pareigų.

SLA 126 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

Štai atėjo blynų laikas, 
Žino tą ir mažas vaikas, 
Šeimyninkės lyg apkvaišo, 
Pilnas dėžes blynų mašo, 
Tešla kelias—tai jau kepa, 
O keptuves—sviestu tepa. 
Karštą liepsną tik pajutęs, 
Auga blynas, kaip pasiutęs, 
Kuomet būna jau raudonas, 
Apvalus, kaip tas klebonas, 
Verčia jį į kitą šoną, 
Ir da tepa su Smetona, 
Bliude sviesto paskandina... 
Kas nevalgys tokį blyną!... 
Tik, ką reikia padaryt, 
Kad liežuvio nepratyt, 
Kasdien blynų tų nebus, 
Tiktai kartą per metus.

Sofija Ambrazevičienė.

j Assn. of Machinist. Tai yra 
■ lavintų ir paprastų produkci
jos darbininkų. Darbiu nkai 
laimėjo algų pakėlimą nuo 6 
iki 12 centų valandai, padi
dinimą pensijų sulaukus se
natvės ir tt. Naujas kontrak
tas baigsis su 1962 metais.

Sekamą sausio mėnesį vėl 
bus pakeltos algos 3 */•>%•

kviečiami

Susivienijimo 126 kuopos 
narių susirinkimas šaukiamas 
šį penktadienį, kovo 4 dieną, 
8 valandą vakare, SLA cen
trinėse patalpose, 307 West 
30-th Street, New Yorke. Vi- 
vi nariai ir narės
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas SLA Pildo
mosios Tarybos narių ir ap
tariami kiti reikalai.

Iki pasimatymo šį penkta
dienį sus'rinkime.

P. Bukšnaitis,
SLA 126 kuopos sekr.

talentams ir svečiam daly
viams, talentų rinkėjam, da
lyviam ir parengimo darbi
ninkam už jų nenuilstantį 
darbą. Dėkoia Blanche ir Ju
liui Tamuliam už skaniai iš
keptą kugelį. Specialis ačiū 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubui už jų finansinę para
mą, ir visiem biznieriam bei 
rėmėjam, kurie davė skelbi
mus Programos Knygoje.

FAFNIR BEARING ben
drovės darbininkai, kurių ten 
dirba virš 4,000, po vadovybe 
133 lokalo International Assn. 
of M'achinist, buvo nubalsavę 
skelbti streiką. Pagaliau de
ryboms, kurios buvo vedamos 
taip pat su pagalba federalės 
ir valstijos patarėjais, prieita 
prie sutarimo, tokiu badu iš
vengta streiko. Unija bei jos 
darbininkai laimėjo savo rei
kalavimus. Naujas kontrak
tas pasirašytas dviems me
tams.

Pranas Naunčikas.

Chicago, Illinois

Adv. Bagdžiuno-Borden, 
Sveikata Gėrėja

South Boston, Mass.

KABIO ŽINIOS

radio

O dabar prie progos prane
šam, kad viršminėtų progra
mų metinis piknikas įvyks 
šiemet, kaip ir kas metai, pir
mą sekmadienį rugpiučio, tai 
yra augusto 7-tą dieną, Ro
muvos Parke, Montelloj. Pra
šome rengėjų įsitėmyti dieną, 
nerengti toj pačioj dienoj ki
to pikniko, ir kviečiamo daly
vauti su mumis. Ačiū.

Plačiai žinomas visuomeni
ninkas ir nuoširdus lietuviškų 
patriotinių darbų rėmėjas, 
buvo sunkiai susirgęs ir ilgo
ką laiką buvo ligoninėje, kur 
padaryta jam vidurių sunki 
operacija. Dabar man malonu 
pranešti, kad šis nenuilstan
tis visuomenininkas iš ligoni
nės jau sugrįžo į namus.

Vasari' 25 dieną V. Bra
ziulis sulaukė 60 metų am
žiaus. Jis savo kuklumu visut 
buvo santaikus ir nuoširdus. 
Bėgyje savo amžiaus p. Bra
ziulis veikė Lietuvos laimei 
ir gerovei ir buvo jauniausias 
narys Lietuvos kariuomen- 
je. Jis laikraštininkas, radio
fono pranešėjas ir vėliaus at
sidūrė Vokietijoje, o dabar 
JAV yra aktyvus rašėjas, or
ganizatorius ir įvairių patrio
tinių reikalų rėmėjas.

Kovo 6 dieną, 7 valandą 
vakare Čiurlionio Ansamblio 
namuose yra rengiama jo pa
gerbimui pobūvis. Jis pats 
prašo, kad jam jokių dovanų 
neteiktų, bet kad tuos pini
gus panaudotų užmokėti už 
p. Rukštelės paveikią, kuris 
jo pastangomis tapo įteiktas 
Čiurlionio namams.

Rengimo komisija susideda 
iš V. Macakaus, Justino Mis- 
čiko, P. Žiurio, J. Virbaliaus, 
V. Raulinaičio, Thos Čiurlio
nio, Pijaus Nasvyčio, Jos. 
Urbšaičio, K. S. Karpiaus, 
ponių F. Bliumentales, M. B. 
Dunduraitės, V. Vasiliauskie
nės ir p. Gedgaudo. Komisija 
paruoš įdomią programą ir 
pagamins skanius užkandžius 
visiems svečiams.

Vaidyba Komisijos.

Teikitės paminėti vėl mai
nais siunčiamą Knygų lenty
ną, dabar jau Vytauto Sau
liaus leidžiamą. Pirmame nr. 
paskelbta jau 1959 m. biblio
grafija, tikimės šiemet pa
skelbti ne tik 1960 bet ir 
1958 metų b-ją, tuo budu gra
žiname skoią musų skaityto
jams. Prenumerata: metams 
— JAV ir Kanadoje $2.50, 
visur kitur $1.50. Adresas: 
Mr. Al. Ružancovas, 1152 N. 
Walnut Street, Danville, Illi- 
nois, USA.

Jūsų Bibliogr. Tarnyba.

M

Dr. Tercijono Knyga

Padėka

V. Tercijonas parašė ir 
lėšomis išleido knygą 
Dr. Pranas Gudas-Gu-

Spalvotą, viršelį 
Br. Murinas. Kai-

Namaksienė, K 
S. Santvaras ir J. 
išrinko sekančius 
pasirodančius ta-

New Britain, Conn.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Aš linkiu adv. Bagdžiunui- 
Bordcn, kogreičiausiai pas
veikti ir grįžti prie savo kas
dieninių pareigų.

Draugas.

Virbickaitę, M.
M. Leitaitę ir 

kurias pamokino
Sharyn Mans-

Seniausia lietuviška 
programa Naujojoj Anglijoj, 
vasario 7-tą dieną šventė sa
vo 26 metų sukaktuves su į- 
domiu Talentų Popiečiu ir 
Gražuolės Balium So. Bosto
no lietuvių Piliečių Klube.

Teisėjų komisija A. Gustai- 
tienč, K. 
Mockus, 
Vaičaitis 
geriausiai
lentus: Giedrę Karosaitę (pia
no), Gintarą Karosą (smui
kas), kurie taipgi suvaidino 
gražiai veikalėlį, p. A. Gus- 
taitienės paruoštą ir pamo
kintą: Richard Lcmis (akor
deonistas), Viktoras Adoma- 
čius (piano), šokėjų snaigių 
grupę (J. Kalvaitytę, L. Bik- 
nevičiutę. O. 
Narkevičiūtę, 
M. Leitaitę). 
O. Ivaškienė,
field (Maneikis), ir Uogintas 
Kubilius (skaitymas).

Šokių kontestus, kuriuos 
pravedė gražuolės “Miss Sil- 
ver Anniversary Lithuania 
of N. E.”, panelė Rita Mic
kevičiūtė iš Fembroke, Mass.; 
“Manus ir Papės” polką lai
mėjo: Marija Gailienė ir Jo
nas Averka, jaunimo polką: 
Martha Masilionytė ir Mi- 
chael Di Stasio, valso — Ona 
Kudirkaitė, 1958 metų gra
žuolė ir Franz Fritsch, tango 
— Diana Plevokaitė ir Her
kulis Strolia.

Meninėj programoj dar da
lyvavo svečiai: Pianu skam
bino Nijolė ir Gintautas Vai
čaičiai ir Rūta Deč:nskaitė, 
dainavo Georgianna Tamuly
tė ir Benediktas Povilavičius. 
Filmas rodė Gediminas Juo- 
zapaitis.

Steponas ir Valentina Min
kai, š'ų radio programų vedė
jai nuoširdžiai dėkoja visiems

New Britain Machine ben
drovės darbin nkai, kurių ten 
yra viso 800, streikuoja jau 
4-ta savaitė. Strekas eina 
sėkmingai, nes kolkas skebų 
nesiranda. Prieš kiek laiko 
vietos unijos nusitarė mokėti 
į unijos fondą po $3.00 mė
nesyje, kad sudarius s're'ko 
fondą, iš kurio bus mokama, 
jeigu ištiktų streikas. New 
Britą Machine darbininkai 
taipgi turi panašų fondą, ki
lus streikui 
va^tę po 
$35.00 yra 
geriau negu
streikas tęsis, 
pasakyti. Dirbtuvė pikietuo- 
jama dieną ir naktį. Tarp 
unijos ir bendrovės derybos 
eina, bet prie sutarties kol 
kas neprieinama.

Minėtos bendrovės darbi
ninkai priklauso prie lnter- 
national Assn. of Machin’st 
lokalo 1021. Linkėtina darbi
ninkams laimėti kovą.

Chicago, Illinois

“Sandaros" Banketas Įvyks 
Kovo 13 Dieną

jie gauna į sa- 
$35.00 pašalpos.
maža suma, bet 
nieko. Kaip ilgai 

niekas negali

STANLEY W0RKS ben
drovės darbininkai, kurių ten 
dirba 3,500, buvo paskelbę 
streiką. Derybose dalyvavo 
federalės ir .valstijos valdžių 
tarpininkai, tokiu budu priei
ta prie sutarties. Streikas tę
sėsi kit dvi dienas. Darbinin
kai laimėjo tą ko reikalavo. 
Streikui vadovavo 1433 ir 
1249 lokalai iš International

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GEBAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y , 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap-

•Siuntlnlų pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

Dr.
savo 
“Prof. 
davičius”, 160 pusi., su ilius
tracijomis, 
darė dail.
na $1.50. Knyga pavesta pla
tinti žurnalo “Sėja” adminis
tracijai, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, III.

Autorius šią knygą parašė 
pagal paties prof. Prano Gu
davičiaus atsiminimus. Apra
šyta daug įdomių ir svarbių 
visuomenei žinotinų dalykų. 
Velionis Gudavičius Now Yor
ko gydytojų draugijoje buvo 
išrinktas garbės nariu už nuo
pelnus Lietuvos medicinai.

Lzs.

Danutė, gyveno Joniškyje
Stačiullauskas Antanas, su šei

ma, iš Stoikų kaimo, Naumiesčio 
parapijos.

Veličkienė Marija, Jono duktė, 
gyveno Shenandoah.

Asakavičius Adomas.

Jarackas Juozas, Juozo sūnūs.
Jurkevičienė-Rimšaitė EI e n a. 

Ksavero duktė, gyvenusi Anglijoje. 
Karsokas Jokūbas, Jokūbo sū

nūs, gimęs 1908 m., Pabalių km., 
Šiaulių vals.

Kibartas Juozas, Vinco sūnūs, 
kil. iš Tauragės vals.

Kolis Julius, Miko sūnūs. 
Kratavičius Pranas.
Luinienė-Kolytė Janina, gydyto

ja, vyras Luinys Antanas, duktė 
Liuda.

Mincevičius Juozas, kil. nuo Su
valkų Kalvarijos.

Norkūnas Petras, Antano sūnūs. 
Bacevičiutė-Halsky Ona, Boles

lovo duktė, iš Raseinių, gyveno 
3026 Wade Avenue, Cleveland, Ohio.

Reden-Kalinauskienė, atvykusi iš 
Vokietijos į Kalifornija 1952 m. 
vasario mėn.
Valteris, ar Volteris Juozas, Stasio 
sūnūs, gimęs 1927 metais vasario 
11 dieną, Kaune-Naujoje Marvelė-

ROCKFORD, ILC.
Jeį galvojate parduoti ar J 

[ pirkti namą bei kitokią nuo- lį 
r savybę, 
: giškam
' binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

D WO 5-5890
ę Taip pat patarna-’^me
4 ir siuntinių persiuntimui 
t Lietuvą ir kitus kraštus.
į J. DAGYS Real Estate

NOTARY PUBIJC 
ū 114 N. Rockton Avė.

pinigų 
j

Paieškoki m a I

Konnalo
Mmenyn?

iš Kikonių

je, 1945 m. gyvenęs Vokietijoje, 
anglų zonoje.

Suminskienė-Tamošaitienė Anelė, 
vyras šuminskas Jokūbas.

Ileškomlejl arba apie juos linam 
-'eji maloniai prašomi atsiliepti

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

*1 VVEJST 82-ND STREET, * 
NEW YORK 24. N. Y. *

>

C

/

*

1 
i 
% 
t
f 
Į

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balk*
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
BALTRŪNAS-B ALTO N 

Reikalų vedfijau

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC %

M.

SHAUNS
(Shalinskas)

*

I

I
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l t 
t
i
i

i
I

I

i
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į
4-y.FUNERAL HOMF

84-02 Jamaica Avė
'at Forest Parkway Station) 

Woodhaven N. Y.
Suteikiam garbingas laidetu- 
♦*« Koplyčias suteikiam n«- ’ 

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai 
F W SHALJNS IR 

T B SKATINS 
Tel VTrginia 7-4499

>

HITLERIS IR MUSSOLINI 4

t

Vietinio savaitraščio “San
daros” rengiamas metinis 
banketas įvyks kovo mėn. 13 
dieną, South Side Masonic 
Temple, pr'c 64 ir So. Green 
Street, Rengėjai tikrina, kad 
banketas bus gerai suruoš
tas, bus pagaminti įvairiaus 
turinio skoningi valgiai ir 
programa.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvai
tės kviečiami dalyvauti šiame 
metiniame savaitraščio- “San
daros” bankete ir linksmai 
gražioje nuotaikoje laiką pra
leisti. Iš praeities žinoma, kad 
“Sandaros” banketai visuo
met buvo gerai suruošti, da
lyviai būdavo patenkinti. Taip 
bus ir šiame bankete.

Vietinis.

Marija-Ryta Urnežytė 
Prašoma Atsiliepti

Marija-Ryta Urnežytė, gy
venanti Chicagoje, prašoma 
atsiliepti. Paieško tikroji mo
tina, gyvenanti New Zeland. 
Ji pati ar apie ją žinanti pra
šomi pranešti šiuo adresu: 
Mrs. M. Clark, Northcroft 10, 
Taupo, New Zeland.

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose.
tuojamaa 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto Iki 
nials ir sekmadieniais 9-4 vai

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

•Prie firmos įstaigų yra krautuvės.
3

882 North 7th St.
PIUIADELPH1A 28, Pa 

WAInut 8-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

UIS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

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

651 Albany Avė. 
HAPTFORD 6, Conn. 

•JHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

I

"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

Lietuvos Generalinio 
New Vąrke paieškomi

Graičiunas Vincentas,
kaimo, Kupiškio vals., gyveno Det
roit, Mich.

Crcmell Margaret, gyveno Ee- 
aside, Oragon, R. F. D. I.

Januly nienė-Grigaravičiutė Genė. 
Mažrimaitė-Phillips Domicėlė, 

(Della) gyveno Harvey, UI.
Obolevičius Leonardas, Antazo 

sūnūs, gyvenęs Skuode, Krctingas 
apskr.

Phillips-Mažrimaitė Domicėlė 
(Della), gyveno Harvey, Iii.

Rudis Jonas ir jo sūnūs Ričar
das, gyveno Pittston, Pa.

Sireikis Vincas, ir Sireikytė So
fija.

Skudzinskas Viktoras ir Stase, 
jų dukterys Brone Scnikicnč

A
visoŠirdingai dėkojame 

laisvojo pasaulio spaudai už 
jos talką bibliografijai. 1959 
metais gavome iš jūsų: 213 
knygų ir knygelių, kalendo
rių ir pan., 413 nr. žurnalų 
ir 1505 nr.
nių 
09.
10 
ga
TYNOJE ir perduodama, sau
goti į Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą.

F

laikraščių, lcidi- 
rinkos kaina butų $671.- 
Bendra darbiau jame jau 

metų, visa gauta medžia- 
aprašorna KNYGŲ LEN-

I

Savaitine Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 
Ligoje Pašalpą

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir

Vasarioi

Iždininkui Pasirašyti
27, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JURGIS VENSLOVAS, 14

i
I

!

4
*

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 3211d St., Chicago 8, III.

I ‘

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
rašti ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti

NEPRIKLAUSOMI UETUVA
BEPRIKLAUSOMA LIETUS tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir d> ;>da daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams r;isur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI? “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St, Vilie Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPFI KLAUSOMA LIETUVA

.•
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kp., Cleveland, Ohio, gi
męs spalių 3, 1895 m., Glen Lyon, Pa. Prie SLA 
prisirašė sausio 26, 1910 m. Mirė sausio 31, 1960 
m. Velionio žmonai, Mionicai E. Venslovas, po
mirtinės išmokėta _____ 2__________________________________ _

ONA KAUŠIKIENE, 22 kp., Steubenville, Ohio, gi
musi balandžio 23, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 6, 1928 m. Mirė vasario 8, 1960 
m. Velionės sunui Frank Kosėk pomirtinės išmo
kėta ________________________________________

VACLOVAS SADAUSKAS, 86 kp., Pittsburgh, Pa., 
gimęs sausio 4, 1891 m., Šiaulių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 13, 1923 m. Mirė sau
sio 27, 1960 m. Velionio žmonai Stefanijai Sa
dauskas pomirtinės išmokėta ------------------------

ANTANAS MATONIS, 173 kp., Dracut, Mass., gimęs 
birželio 16, 1896 m., Klepočių kaime, Valkininkų 
valse., Trakų apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 1, 1952 m. Mirė gruodžio 6, 1959 m. 
Velionio pusbroliui Francis Vencius pomirtinės iš-

» mokėta ____________________________________
MARY JURĖNAS, 260 kp., Chicago, III., gimusi spa

lių 15, 1898 m., Panevėžio apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 7, 1938 m. Mirė vasario 
4, 1960 m. Velionės vyrui Kazimierui Jurėnui po
mirtinės išmokėta ___ ______________________

Nuo pradžios šių metų bendrai viso
Viso------------------ __------- —

o

$600.00

1,000.00

150.00

500.00

500.00

$29,010.00
_$2,750.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. A. WAIJ./ACE, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 10 savaičių 1 dieną.$104.50 
J. SIMELAITIENĖ, 123 kp., Montrcal, Canada, sirgo 6 savaites
S. ZEROLIS, 194 kp., Roxbury, Mass , sirgo 12 savaičių -----------------

MARKEVIČIENĖ, 232 kp., Thomas, W. Va., sirgo 12 savaičių __
PRAKOP, 285 kp., Linden, N. J., sirgo 9 sav. 1 d. ------ - -----------
MASLAUSKAS, 362 kp., Collinvvood, Ohio, sirgo 2 savaites--------

E.
M.
M

72.00
40.27
88.51

170.00
12.00

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

-4487.28
$4,370.95

t
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 Parašyta 8. MICJHELSONO 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 Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; Nuostab’is požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug ldtu Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS0
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centaL
šiuo adresu:

/

Boston 27, Mass.
:>•
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS tu "i save 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 reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos' ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams. $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderį to 
klu adresu:

N A U J I t N U S
173^ South Halsted Uhn«»

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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Kovas, 1960 TĖVYNĖ—Part 2

Dideliu džiaugsmu ir pilnu nuoširdumu 
mes anksčiau dalyvaujantieji jaunosios kar
tos atstovai sutinkame linksmą žinią apie tai, 
kad musų būrys SLA broliškos organizacijos 
gretose žymiai padidėjo. Jau buvo pranešta, 
kad tik paskutinių poros mėnesių bėgyje mu
sų Susivienijimio narių iš jaunosios kartos 
prirašyta ir patys prisirašė apie 700 asmenų. 
Tai gražus ir įspūdingas skaičius musų lietu
viškos jaunuomenės suburtas vienoje orga
nizacijoje! **

Musų viltys šviesesnės
Šią puikią žinią mes sutinkame linksmai 

ir toji žinia mus visus maloniausia nuteigia. 
Dabar susidaro daug gyvesnė negu iki šio 
laiko buvo viltis, kad jaunimo veikla bend
rame lietuviškame darbe pasidarys napaly- 
ginamai platesnė ir apijus laikui bėgant dar 
didesnius musų jaunimo sluoksnius.

Juk mes dažnai matėme spaudoje dau
gelio lietuviškų organizacijų nusiskundimus, 
kad jaunimas negausiai dalyvauja lietuviško
se draugijose. Net pasigirsdavo kaltinimų, 
kad jaunimas šalinasi nuo organizuoto darbo. 
Pasirodo aimanavimai buvo be pagrindo.

v

Tautinės vienytes keliu
Atskirų srovių ir atskirų organizacijų,, 

kurios turi tam tikrų paskirti ir saviškus 
tikslus darbas lietuviško jaunimo tarpe yra, 
žinoma, vertingas ir jo pasųkmSmis mes visi 
su pagrindu džiaugiamės. Bet vis tik dau
gelis pasigenda jaunimo apjungto ir vieningo 
gelia pasigenda jaunimo bendro ir vieningo 
bendravimo. Deja, pasitaiko taip, kad skir- 
tingoms organizacijoms priklausą jaunuoliai 
jau nesusitinka ir .neturi progų bendrai su

gelis

bendravimo. Deja, pasitaiko taip, kad skir-

JAUNUUL1A1!
visais jaunuoliais santykiauti.

Dabar tas jaunimas, kuris atėjo į Susi
vienijimą, gauna gražias progas pradėti jaukų 
ir artimą -bendradarbiavimą, kuris nebus su
trukdomas nei srovinių, nei kitokių užtvaru. 
O jaunimas pajutęs organizuoto, bendravimo 
reikšmę didesniu entuziazmu stengsis dirbti 
dėl lietuvybės išlaikymo šioje šalyje.

Ateitis priklauso mums!
Susivienijimas pagal savo seniai įsigyve

nusias taurjas tradicijas nevaržo savo narių 
veiklos.. Tad ir jaunimas Susivienijime gali 
tikėtis nuoširdžios paramos, paskatinimo ir 
visokeriopos pagalbos. Susivienijime daly
vaujančiam jaunimui laisvas kelias į visuo
meninę, kultūrinę, meninę veiklą, kuri pratur
tins paties jaunimo dienas ir suteiks džiaugs
mą, nes pats jaunimas savarankiu ir nuošir
džiu pasiryžimu sustiprins lietuvišką patrio
tinį veikimą.

Čia yra tik pati pradžia platesnio masto 
jaunimo organizavimo. Mes patys patirsime 
kokiu keliu ir kuriomis priemonėmis mes 
šiuos svarbius uždavinius turėsime vykdyti. 
Bet ir tai mums šiandien svarbu, kad patek
dami į. Susivienijimą, galime pilnumoje pa
reikšti savo sugebėjimus lietuviškoje veikloje.

Apie tai mums verta pasikalbėti savo 
tarpe ir yra prasmės, kur tik įmanoma įsteig- 
ti jaunimo kuopas, šiame darbe neabejotinai 
mums pagelbės “Atžalynas,” sujungdamas 
musų mintis ir troškimus. Tad įsijunkime į 
“Atžalyno” puslapiuose bendradarbiavimą, 
laisvai pasisakykim apie savo širdies troški
mus ir išnaudokim tas. gražias progas, kuriąs

t

f

įlįį

mums sutelkė lietuviška fraternalė organiza
cija—musų Susivienijimas. kg
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organizuotą studen- 
iš jos kyla nauji va-
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Lapkričio 26-29 d. Chica
goje įvyko visuotinis Lietu
vių Studentų Sąjungos suva
žiavimas. ši Sąjunga apjun
gia visų pažiūrų ir įsitikinių 
(išskyrus komunistus) lietu
vius studentus. Jos metiniuo
se suvažiavimuose yra apžvel
giama praeities darbai ir me
tamas žvilgsnis į ateitį, šia
me suvažiavime vienas iš įdo
miausių punktų buvo disku
sijos, pavadintos “žvilgsnis į 
ateitį.” šis žvilgsnis buvo 
mestas tik į organizuotą lie
tuviškos studentijos veiklą 
ateityje, ir reikia pasakyti, 
kad jis atrodė labai pesimis
tiškas. Ne be reikalo prele
gentai jau diskusijų pradžioje 
šių diskusijų temą pakeitė į 
Žvilgsnis į Mirtį.’ ’

Diskusijose dalyvavo dr. E. 
Kaminskas, L. Mockunas ir 
R. Stakauskas. Moderavo R. 
Mieželis. Pradžioje buvo pa
daryta .prielaida, kad Lietu
vių Studentų Sąjunga ilgai 
negyvuos,
pristatė pirmąjį Sąjungos 
mirties būdą: dabartinio po
būdžio organizacija nedomins 
čia gimusius lietuvius; po 
tam tikros evoliucinės stadi
jos kils kita sąjunga iš seno
sios griuvėsių, kuri bus pa- t 
traukli naujos kartos lietu- * 
viamiiV A€» 14149 a

Antrą alternatyvą pristatė 
L. Mockunas: lietuvių išeivių 
tarpe egzistuoja dvi sampra
tos. Pirma, mums reikia iš
laikyti lietuvybę, kurią išsive
žėme iš Lietuvos ir kurią ve
žime atgal į laisvą Lietuvą. 
Vilties šiam pasiūlymui įgy-

ATŽALYNAS

kad 
laisvę likti lietuviais, busime

vendinti yra nedaug. Antra, 
mums reikia kurti naują lie
tuvybę, jei negalime išlaikyti 
senosios; Klausimas kyla, 
kam kurti, nes ji Vargiai ar 
sutaps su Lietuvoje ugdoma 
lietuvybe. Abi alternatyvos 
skamba beviltiškumu. Kole
ga Mockunas toliau dėstė, 

. kad pradžioje mums buvo rei
kalinga Lietuvių Studentų Są
junga, nes mes jautėmės ne- dar turėjo kiek progos pažin- 
saugųs svetimame krašte. Bet 
čia gimusieji jau nesijaučia 
nesaugus. Dėl to Lietuvių 
Studentų Sąjunga dabartinė
je formoje jiems nebus reika
linga. Todėl ir Sąjungos ke
lias yra merdėjimo kelias.
JI. Stakauskas nesutiko su 

“savižudybės” planu. Tiesa, 
kad Lietuvių Studentų Sąjun
ga po truputį praranda savo 
gyvingumą. Tačiau neapsi
moka drastiškai nusižudyti, 
geriau apsimoka merdėti, kad 
iš musų pelenų galėtų kilti, 
kaip per amžius kilo, kas nors 
naujo.

Šie pasisakymai skambėjo 
beviltiškumu, bet- juose buvo 
daug tiesos. Juk aktyviausi 
Sąjungos darbuotojai yra 24- 
30 metų. Nesant prieauglio, 
negalima tikėti nei ilgo Są
jungos gyvavimo. Be to, čia 
augęs jaunimas turi įleidęs 
savo šaknis į amerikoniškąjį 
pagrindą ir tradiciją, tad 
jiems Lietuvių Studentų Są
junga nebus įdomi, nes jos 
pagrindą sudaro europietiška 
dvasia.

Buvo teisingai* pastebėta, 
mes, turėdami pilnutinę

tos pačios laisvės nutautinti. 
Europietis yra idėjiškai mo
tyvuotas. Amerikietis—niekuo 
nemotyvuotas. Europiečiui vi
są laiką ko nors trūksta— 
duonos, laisvės ir pan. Ame
rikiečiui nieko netrūksta. 
Mums irgi po truputi pradeda 
nieko netrukti, šis perteklius 
—musų mirtis. Buvo komen
tuota, kad mums trūksta lais
vos Lietuvos, ir tai turėtų 
mums motyvuoti. Tiesa, bet 
šis motyvas saistys tik da
bartinę studentų kartą, kuri 

ti nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą, bet ne tuos, kurių 
gimtasis kraštas bus Ameri
ka.

Tokios liūdnos mintys buvo 
pareikštos visuotiniame musų 
studentų suvažiavime^ Yra 
pagrindo tikėti, kad tokia pa
žiūra vyrauja didelėje dalyje 
musų organizuotos studenti
jos. Ir tai nėra džiugus reiš
kinys. Vienok, įdomu paste
bėti, kad šie pasisakymai kilo 
daugiausia iš vyresnio am
žiaus studentų, todėl ir pasi
liko Įspūdis, kad dabartinė 
studentų karta yra ir pasiliks 
sąmoningi ir jautrus lietuviš
kiems reikalams. Pesimizmas 
buvo išreikštas tik įkalbant 
apie ateities studentiją. Butų 
buvę naudinga, kad šiuo klau
simu butų išgirsta nuomonė 
iš bepradedančių studijas, ku
rie Lietuvos yra nematę ir 
apie ją žino tik iš kitų pasa
kojimų.

šia proga reikia pas- 
džiaugti, kad musų studentija 
drąsiai žvelgia į ateitį, "nepai
sant kokia tamsi ji bebūtų. 
Yra be galo svarbu turėti są
moningą
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TDVTTNftS Mėnesinis Priedas

Jaunimui

Redaguoja SLA Jaunuolių 
KomisijosRedakcine Komisija:

V. Virbickas, J. Maldut’s, 
F. Avižonis, A. Valatkienė,

A. Gustus
t

Atstovai:

Kanados .......... S. Jokūbaitis
Chlcagos V. Adamkevičius 
Bostono —........  R. Šležas

J. 
st

. Vinikas, Mgp. 
New York 1, N. Y.

dai tremtyje išsibarsčiusių 
lietuvių. Net jeigu ir studen
tiškų organizacijų formos bus 
skirtingos, bet jų pagrindinis 
tikslas—Lietuvos laisvė—tas

%

pats—ir tai reikia džiaugtis 
O šiam džiaugsmui pagrindo 
užteko, besiklausant pesimiz
mu persunktų minčių Studen
tų Sąjungos suvažiavime.

—L. 0.

Dėmesio: Jaunieji Menininkai

Šių metų balandžio mėnesį 
New Yorko A. S. S, skyrius 
yra numatęs suruošti jaunųjų 
menininkų veikalų parodą. 
Šią .parodą yra sutikęs glo
boti žymus' lietuvių dailinin
kas prof. Vytautas Jonynas. 
Rengėjai nori pavartoti šią 
progą pakviesti visus jaunuo
sius menininkus dalyvauti šio
je paro Dėl smulkesnių 
informacijų bei atsakymų 
prašoma atsiliepti iki kovo 5 
d.: V. Ramanauskas, 104,29 
89th Avė., Richmond Hill 18, 

Tftl VI 6-0041

TAUTINE VEIKLA AMERIKOJE

Nemaža lietuvių, kaip ir 
daugelis kitų žmonių iš Eu
ropos, atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes po ant
rojo pasaulinio karo, kad iš
vengus komunistų persekioji
mo. Šiuo jie papildė seniau 
atvykusių lietuvių emigrantų 
eiles.

Atvykus į šį kraštą, pir
mieji lietuvių pabėgėlių žings
niai buvo nedrąsus, nes buvo 
įžengta į visiškai skirtingas 
aplinkas su svetimom tradici
jom ir papročiais. Pirmuti
nis ir svarbiausias pabėgėlių 
tikslas buvo užtikrinti pasto
vias pajamas šeimai išlaikyti. 
Anglų kalbos nemokėjimas 
buvo kliūtis geresnį darbą 
gauti, ir daugelis pabėgėlių 
turėjo pasitenkinti papras
čiausiais darbais ir mažu at
lyginimu. Laikui bėgant, nu
galėjus kalbos kliūtį, galimy
bės geresniems darbams at
sivėrė, ir eventualiai šeimos 
pajamos padidėjo ir pasiekė 
pastovesnę lygį. Lietuvis 
tremtinys, užtikrinęs sau ir 
savo šeimai egzistenciją, pa
juto reikalą ir norą bepdrau- 
ti su savo tautiečiais.

Amerikoje, nuo senesnių 
laikų buvo atvykusių lietuvių ; 
vieni bėgo nuo caro režimo, 
kiti ieškojo Amerikoje geres
nio gerbūvio, ši senesnė lie
tuvių karta pajėgė sukurti 
eiles stiprių lietuviškų orga
nizacijų. Naujieji atvykėliai 
įsijungė į šias organizacijas, 
ir be to dar atsivežė naujų, 
Lietuvoje veikusių, organiza
cijų likučius ir jas atgaivino.

Naujų lietuvių atvykimas į 
šį kraštą įliejo naujo kraujo *'

į senas lietuviškas organiza
cijas. Ypatingai naujo lietu
viško vėjo Amerikoj įnešė 
įsteigimas lietuviškų šeštadie
ninių mokyklų ir lituanistikos 
kursų Columbijos ir Fordha- 
mo universitetuose. Per šias 
mokyklas pabėgėlių jaunimas 
gavo progą susitikti ir susi
draugauti su kitais savo am
žiaus jaunuoliais ir palaikyti 
su jais ryšius. Jiems, ypač 
jaunesniajai kartai, buvo 
įskiepytas tautinis charakte
ris; lietuvių kalba, kaip bū
tinas įrankis tautybei išlaiky
ti. šeštadieninė mokykla kaip 
tik aprūpina mokinius tuo 
įrankiu; išmokindama juos 
lietuviškai rašyti, skaityti; 
supažindindama juos su Lie
tuvos praeitimi, geografija ir 
tautos kultūra. Vienu žodžiu, 
suteikia žinias, kurias dėl ne
palankių aplinkybių tėvai ne
išgali suteikti namuose.' ši 
šeštadieninė mokykla duoda 
pagrindą tolimesnėms litua
nistikos studijoms Fordhamo 
ar Columbijos universitetuose, 

šeštadieninė mokykla subū
rė lietuvišką atžalyną, ir iš 
tos susidariusios draugystės, 
asmeniniai ryšiai buvo sustip
rinti per įsikūrusias jaunimo 
organizacijas, kaip skautai, 
ateitininkai ir kiti. Šios or
ganizacijos taipgi buvo nau
dingos lietuvybės išlaikymui, 
duodamos, progą jaunimui 
bendrauti lietuviškoje dvasio
je. Tačiau jaunajai kartai 
augant ir bręstąnt, mokykli
nių organizacijų lygis nepajė
gia suteikti atitinkamo ideo
loginio ir intelektualinio pa
sitenkinimo. i

Daugelis šeštadieninės mo-
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jei tos

Šį klau- 
tik pa- 
Laikas 
tradici-

prieš 10 metų at- 
tėvais į Ameriką,

Kyla 
toms 
lietu- 
tau-

buvo atkurtos, 
kad nei viena-

Irenos Protosevičiutės 
Rimanto Glemžos vestuvės 
įvyko 1959 m. lapkričio 21 d.

jaunimą įsi-

Md., šv. Alfonso
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kyklos auklėtinių įstoję į 
Amerikos kolegijas ir univer
sitetus pajuto stoką studen
tiško pobūdžio organizacijų 
Dėl to buvo atkurtos Lietuvo
je buvusios studentų organi
zacijos, į kurias tėvai ragino 
studijuojantį 
jungti.

Savaime suprantama, kad 
tik maža dalis tų studentiškų 
organizacijų 
Atsiminkime,

' me Amerikos mieste nėra tiek
lietuvių studentų kiek buvo 
Kauno ar Vilniaus universite
tuose. Taigi lietuvis studen
tas turi pasitenkinti kad ir 
mažu tų organizacijų pasi
rinkimu, ir pasirinkti tą or
ganizaciją, kuri atitinka jo 
pasaulėžiūrai. Šios organiza
cijos, sukurtos pagrindu 
imant senas lietuviškas stu
dentų tradicijas, šiandien at
siduriu pusiaukely’je. 
klausimas, ar pasiseks 
organizacijoms išlaikyti 
viškas tradicijas, ir ar 
tiškais pagrindais sukurtos 
ideologijos galės augti sveti
moje aplinkoje, kur visos 
tradicijos ir papročiai yra mi
šinys įvairių tautų, 
simą galės atsakyti 
čios organizacijos, 
įrodys ar lietuviškos 
jos gali išsilaikyti ir būti tę
siamos. Atsakymą į tą klau
simą duos tos organizacijos, 
kurios vadovaujamos studen
tų kurie yra tiek Europos, 
tiek Amerikos kultūros pada
rinys, nes tik 
jėgųs tinkamai 
nas ideologijas 
gose. Tik šie 
galės suprasti 
šią 
mą

jie tebus pa- 
pritaikyti se- 
naujose sąly- 
naujieji vadai 
kaip išspręsti 

proble- 
organi-

dvejopos kultūros 
: tačiau

zacijos bus vadovaujamos se
nos kartos ideologinių pali
kuonių, kurie yra baigę savo 
studijas prieš kelias dekadas, 
jos iš kalno bus save pasmer
kusios nepasisekimui.

Šių organizacijų išsaugoji
mas teiks jaunajai kartai, nes 
tiktai ji galės išspręsti šią 
problemą, ir turėdama tinka
mus vadus galės tikslą įvyk
dyti. Galima tikėti, kad da
bartinės lietuvių studentų or
ganizacijos sugebės išauginti 
tokius vadus.

V. MONTVILA.

Rimantas

Baltimore, 
bažnyčioje.

. Jaunoji, 
vykusi su
yra nuolatinė Baltimorės gy
ventoja. Čia baigė pradžios 
ir aukštąjį mokslą. Lygia
grečiai su kolegijos mokslu 
lankė ir muzikos mokyklą— 
dainavimo skyrių. Daug kar
tų yra gražiai pasirodžiusi sa
vo dainomis lietuvių bei ame
rikiečių pobūviuose.

Jaunasis irgi yra naujas 
šio krašto ateivis ir nuolati
niai su savo tėvais buvo ap
sistojęs Paterson, N. J. Čia 
baigė Rutgers Universitetą 
New Brunswick, N. J., ir įsi
gijo Bachelor of Arts laipsnį. 
Tolimesnėm studijom išvyko 

ir Irena Glemžos
Photo by Udel Bros.
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MfDŽMGOS P4SL4P77S
A. IGNAMS

Svarbesniųjų korektūros klaidą 
atitaisymas (žr. 
Paslaptis).

Išspausdinta: 
irodų (pusi. 4, 
čios). 'Turi būti 
nių jrodų.

Išspausdinta: atspėjo atomų me
džiagos prigimti (pusi. 4, III,' 11 
ellutč viršuj). t'uri būti: atspėjo 
atominę medžiagos prigimtį.

Išspausdinta: E—mc2. Turi 
E lygu mc kvadrate.

Išspausdinta: P. Dlvac’as 
5. I, 2 eilutė apačioj). Turi 
P. Dlrac’as.

nr. 3, Medžiagos

ne apčiuopemesnlty 
II, eiultS iš apa- 
: be apčiuoplames-

būti:

(pusi, 
būti:

(Trečioji Tąsa)

Painią atomo dalelių judi, 
dinamiką, palikus nuošaly, pa
liesiu terminų painiavos rei
kalą.

Be terminų, žodžių medžią- 
ga, materija, jus labai dažnai 
užtinkate ir žodį substancija, 
ypač anglų ir vokiečių kalbo
se jis yra gyvds. Visiems 
butų geriau šito—^trečio—ter
mino vengti, atsisakyti, šian
dien visi žinome,, kad šiluma

Į NAUJA SLA ŠEIMA
i John Hopkins Uuniversitetą, 
Baltimorėj. Čia gavęs Mas- 
ter’s laipsnį iš fizinės chemi
jos, toliau tęsia studijas dok
torato laipsniui.

Rimantas Glemža priklauso 
SLA 374 kuopai Paterson,*N. 
J., ir yra buvęs Jaunimo Ko
misijos narys.

Abu jaunavedžiai yra pa
vyzdingi lietuviai. Linkime 
jiems ir toliau tokiais pasilik
ti ir savo jaunąją kartą tuo 
pačiu ' keliu auklėti. Laimin
go

Laimin-
gyvenimo jauniesiems,

* —A. V• ,

lijoną laikyti milijardu, t. y., 
tūkstantis milijonų; su kable
liu dar didesnė painiava, tiek 
gramatikoj, tiek skaitmenyse, 

yra medžiagos molekulių Bukime optimistiški—mokslas 
smarkespio ar lėtesnio judė- ir jo kultūra, technika yra 
šio išdava, pasekmė—kinetinė 
energija. Seniau, kai nebuvo 
žinoma kas yra šiluma, aiš
kintojai išgalvojo (kas leng
viausia) terminą fluidas (flo- 
gistonas> ir priskyrė jam to* 
kias savybes, kokias jie norė
jo. šiandien flogistonas-flui- 
das kaip šiluma jau tik ar
chyvuose—senose knygose ga
lima užtikti, šia prasme jis 
išnyko. Tas pat ir substan- 
ci|ja, kaip medžiagos esme. 
Deja, substancija vis dar var
tojama materijos, medžiagos 
prasme. Senesnės kultūros 
tautoms, kaip anglų ar va- 
kiečių, tas sunkiau, bet 
mums lietuviams, paskuti- 
niems barbarams, anot anglų 
istorikų, Europoje, šis leng
viau atmesti. Mes turime ei
ti greitesniu kultūros tempu, 
kad nebūtume sutraiškyti ir 
“suvalgyti.” Mažoms naci
joms (tautoms) kūrybišku
mas yra viena svarbiausių są
lygų /išlikti ir būti vertiems 
išlikt). Antroj tąsoj (žr. sau
si, 1960, nr. 3), darydamas 
nuolaidą J skliauteliuose įdėjau 
ir žodį-terminą substanoija, 
nes kas lietuvių kalba vadi
nama materija, tai anglo- 
amerikiečių, o ir vokiečių kal
bos ir rašto tradicijoj dažnai 
vadinama substance, vokiškai 
—die Substanz; kas lietuvių 
kalba vadinama medžiaga, 

Yten dažniausia—matter, Vo
kiškai—die Materie, o ne 
“stuff.” Painiavų visur pil
na. Bilijonas yra milijonas 
milijonų, kitiems įprasta bi-

dar labai labai jauni; mes 
dar vos tik pereito šimtmečio 
vidury (1842 R. Mayer) su
žinojome, kad šiluma yra 
energija ir niekas daugiau, 
bet kad ir medžiaga yra taip 
pat energija tik kitos—dvasi
nės, psichinės, protinės, min
ties (mental) rūšies, energija, 
kad čia nėra jokių substanci
jų, tai vis dar nenorima tikė
ti. Kietamaniai—seno ir gi
laus tikėjimo žmonės—vis 
dar mano galį senienas įam
žinti ir Einstein’o garsiosios 
formulės E—mc2 visoj pilnu
moj, t. y.,kad energija E ir 
masė m yra ekvivalentiški, 
nepripažinti. Ryškus, įtarti
nas pavyzdys yra formulė: 
svoris W lygu mg (masės m 
ir pagreičio g sandauga). Čia 
ištikrųjų kūno svoris W ir jo 
masė m yra skirtingų fizinių 
prigimčių ir lygybė reiškia 
tik sąryšį (relation), o ne 
ekvivalentiškumą, jiutent svo
ris W yra jėga, o masė — 
medžiagos kiekis, kurį turi 
tas svorio (gravitacijos) jė
gos traukiamas, kūnas, ži
noma, extrapoliavimas, kurį 
branduoliniais eksperimentais 
galime paremti, nėra be pavo
jaus—nueiti pertoli ir pada
ryti klaidingas .išvadas, bet 
remtis analogija yra visai ne
rimta :analogija nėra nei pa
neigia, nei irodis.

(Tąsa sekančiam numery)

• •

Lenk medį kol dar jaunas.
O

Nepametęs, neieškok.
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50 dalyvių iš 
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S. Centro Valdyba
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AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Sausio 6 d., Hartford,
Conn., įvyko Skautų Akade-

ENGUSH SECTION
mikų suvažiavimas, kuriame 
susirinko apie 
įvairių rytinio 
tovių.

Iškilmingos 
kurią atidarė 
tenburio A. S. S. skyriaus 
pirmininkas K. Čampė, senjo
rų pasižadėjimą davė 13 jun- 
/jorų: (Hartford) R. Kriščiū
nas, V. • KuĮvmskas, F. Mas- 
Jauskas, V. Raškevičius, V. 
Šnipas ir A. Tvirbutas (New 
York) V. Kirkyla, R. Kliveč- 
ka, V. Montvila, E. Remeaa, 
A. Rimas, V. Sirunas ir A. 
šetikas. Senorų pasižadėjimo 
apeigas pravedė fil. R. Ke- 
zys.
komisiją sudarė filisteriai V. 
Pileika, R. Kezys, A. Kudir- 
kaĮ ir senjorai G. Vildžius ir

• olFUtlS.

Po iškilmingos sueigos bu
vo komplikuotos diskusijos Ai 
S. S. vasaros stovyklos klau
simu, kuri, galų gale, buvo 
nutarta daryti lapkričio 2-10 
d., Lake 'George ir Adiron- 
dacks apylinkėje. Po to fil. 
R. Kezys padarė visą eilę 
pranešimų, iš kurių pažymė
tini: New Yorke planuojama 
surengti jaunųjų menininkų 
kurinių parodą; A. S, S. New 
Yorko skyrius pakvietė At
vykti į New Yorką Montrea- 
lio Lietuvių Dramos Teatrą; 
Dr. Vydūno šalpos Fondas 
pasiilgo šalpos • prašytoją; ge
gužės mėnesio gale, Chicagoj 
įvyks visuotinis A. S. S. fi
listerių suvažiavimas; neužib 
gO:. A. S. 
paskelbs

ED1T0RIAL
February 16, 1960 marked 

the 42nd anniversary of the 
restoration. of the independ- 
ence of Lithuania. Today, as 

«’we all know, Lituania is en- 
Slaved by the Soviet Union. 
Lithuanians behind the Iron 
Curtain are not free to ask 
for help, except to live m the 
hope, that one day they will 
be freed from the yoke of the 
foreign tyrant and will regain 
their place in the woiid as 
a free nation.

Therefore, it is the duty of 
all Americans of Lithuanian 
descent to remind the free 
world of the nation that is 
štili enslaved by the Soviet 
Union. Just as the Ameri
cans of Lithuanian descent 

•went to President Wilson for 
help in their fight for in- 
dependence 42 years ago and 
won his support, so can we 

* today win the support of ev
ery freedom loving American 
in this eountry iby reminding 
them of this old and noble 
eountry štili struggling to 
achieve her liberty. Let’s re-

raturos konkursą.'
Po oficialios suvažiavimo 

programos įvyko šokiai bei 
pasilinksminimai per kuriuos 
naujieji New Yorko senjorai 
buvo linksmiausiai nusiteikę.

Dalyviai reiškia padėką 
Hartfordo skyriui už surengi
mą, ypač V. Pileikai, D. Ne- 
nartaitei, M. Baneviiutei ir kt.

I

mind them that the passing 
years will never crush the 
courage and faith of the 
Lithuanian people. Lithuan- 
ians lošt their freedom to 
Russia in 1795 and struggled 
for the next 123 years to re
gain it in 1918. Her people 
did not give up hope, and to- 
day, after 19 years of occu- 
pation we are more than 
ever confident that the .Lith
uanian people will regain 
their freedom in the near 
future. .

Let’s make sure that our 
children are brought up in 
that spirit. Remind them 
that Lithuania became a statė 
more than 700 years ago and 
has the God given right to 
be free just likę the ręst of 
the nations. » It is up to ųs 
t o make sure our children 
and our neighibors know the 
history of Lithuania and her 
struggle for freedom.

Let’s remember the Lith- 
uanians behind the. Iron Cur- 
tain and their dreams and 
hopes not only February 16, 
būt every day iri the year and 
never get tired trying to help 
her and her people.

A. VALATKA.

One of the wisest things a 
man can do is to keep his 
wise opinions to himself.

The harder you 
luckier you get.

/• I
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Highiights of History THE ART OF LAZINESS
(Continuation) By BARBY MALLIN

In 1316, Gediminas, tlie 
brother of Vytenis, became 
the ruler of Lithuania. By 
ūse of diplomacy, Gediminas 
added numerous Russian 
lands o the already growin| 
Lithuania. Although the 
country conslsted of numer
ous dutchies, many of them 
were under the direct rule of 
Gediminas, quite a few were 
rukd by his relatives, and 
some were ruled by other 
dukes; however, they were 
aJl under the control of Gedi
minas. Even a few of the 

' border dutchies who declared 
themselves independent had 
to pay taxee to Gediminas.

During his whole reign as 
The Grand Dūke of Lithuania, 
Gediminas was more noted 
for his diplomacy than mili- 
tary conquests. Having been 
acąuainted with the order of 
Westem Ęurope, Gediminas 
made many efforts to raiše 
the standard of living and 
culture of his people. He in- 
vited numerous tradesmen to 
come to Lithuania and there- 
by increasing the . 
of the country. This was 
one of the factors that made 
Lithuania a mighty nation 
during his reign.

in 1323. Vilnius, the can- 
ital of Lithuania, was built, 

to legend, by Gedi
minas. In reality, however, 
he only added a town to the 
esatie at Vilniuj and offjdal- 
ly moved the capital to Vil
nius.

(To be continued)
■ „(.'h- .-i/1'''! il-

I

(Editor’s Note: The follow- 
ing artiele appeared in “The 
Campus,” a Cit’y Coflege stu- 
dent publication. The artiele 
in itself, is chapter 23 in Mr. 
Mallin’s forthcomin-g book 
“The Art of Laziness.”)

7 AM: Father enters my 
bedroom to elose the window 
and turn on the steam.

8:00: Alarm rings. Tum 
on WPAT. Soft music lulls 
me back to sleep.

9:05: Get up. (I rišę every 
morning when the heat in the 
room makes it unbearable to 
remain under the covers. The 
colder the weather, the later 
I get up.)

9:21: Eat hamburger sand- 
wiches prepared by my moth- 
er the night before. (My 
motherhas since left for 
work, būt she did remember 
to loosen the * cap on the 
ketehup bottlė. I would not, 
of course, make my own 
breakfast. I belleve it is bet- 
.ter to starve in oomfort, than 
be forced to prepare your own 
food.j

9:21: Put dirty dishes in 
refrigerator, so as not to at- 
tract Im j^s. j |

9:35: Wash with light 
welght bar of soap.

9:50: JFlght off impulse to 
button cuffs on shirt

9:55: Arrlve at subway sta- 
tion for trip to school.* Re- 
ceive a token and two nickels 
from change-maker. Ask for 
dime instead; much lighter.

10:01: Enter lašt car of 
traki. I(ln a reėent articles 

in the “New York Post,” a 
transit worker said he never 
allows his family to ride in 
the first car or lašt car be- 
causė of the potential danger. 
This scared many people and 
consequently these cars are 
lesa crowed, affording me a 
better chance of getting a 
seat. To paraphrase an old 
adage: It is better to live 
dangerously sitting down, 
than to live securely stand- 
ing up.)

10:56: Lag behind Severai 
studente going to my class, 
so* they can open the door 
for me.

10:58: Šit in back room, 
slipp off my shoes, lean back, 
and stare at the eye-soothing 
green blackboards. (Classes 
are. particularly challenging 
because they give me a chance 
to experiment at a form of 
relaxation that is sometimes 
difficult to achieve. The 
trick is not to f all asleep, 
būt to stare ahead and fade 
Into a trance that is as elose 
as one can get to falling un- 
conscious without doing so. 
It takos a lot of praotice. I 
also take care to šit in back 
of a non-smoker. In the past, 
my trance often was inter- 
rupted by a student who ac- 
cidentally flicked his cigar- 
ette ashes on my shoe-less 
feet.)

12:05: Eat with friends in 
cafeteria. (These people un- 
derstand me, and one preson 
in the party will bring my 
food. I don’t, however, tip 
this person.)
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Statės which . in paąslng on 
the, wills of Gen., Thaddeus 
Kosciuszko had stated that

ry that it reąuire® less effort 
for my stodiach to digestun- 
mixed foods.)

1:03: Rotum liome and fui! 
myself to sleep by softjy re- 
peating over and over the 
philosophy that has guided 
me through lite: Don*tdo 
today what yoii can’t possibly 
do tomorrow.

WHAT PEOPLE TALK ABOUT
O. 'Shallna, the 
Consul, Boston, 
us .the following

article which appeared in the 
Boston “Daily Globė” on Jan- 
uary 1, 1960:
Tiny Lithuania and Foofbail

Mero Point Up Need 
for Teamwbrk

• ' H

To the Editor—Those of us 
who read about the Colts- 
Giants football game or who 
saw it on TV will agree that 
John Unitas is an efccellent 
ąuarterback and a crcdit to 
football.
. Many of the writers had 
mentioned that, he is of Lith- 
uanian ancestry. I presume 
that one could agree about 
his ancestry with the Su- 
preme Court of the United fourfd in these United Statės 

of America
ANTHONY O. SHALLNA, 

Lithuanian Consul.

2:03: Classes finished, en- 
ter newspaper office and no- 
tiCe that office couch is oc- 
cupled. (This is major prob- 
leta and reąuires careful plan- 
ning. I take a seat near the 
couch to read a newspaper, 
and watch for my chance. 
Reading, however, complicates 
matters. I ūse two pair of 
glasses, one for reading and 
one for distance. TTo con* 
stantly glance from nevvspa- 
per to couch gives me eye 
strain. Būt to paraphrase an 
even older adage: It is better 
to have had eye-strain and 
ja, comfortable couch, than 
not to have had a comfort
able couch at all.) . *

8:07: Couch štili occupied. 
I’m getting desperate. De- 
clde on lašt resort: buying 
my comfort. I give a 0ime 
to one of my friends and 
have her call the office from 
the pay pbone in the hall. 
I plok up the office phone 
and say there is a call for 
the pėrson on the couch. He 
gets up to answer it. My 
yearning is over.

5:07: Tlme to leave. 1 
a young lady put on 
shoes, 
Bee^ed and I give them ev- 
ery opportunity to assist me. 
They also want security, so 
I try to have my shoes put 
on at the šame time every 
day, erasing any of their 
doubts or anxietles.)

5:11; Throw aWay #ome 
pennies I accidentally ac- 
quired. (They’re not worth 
their weight.)

5:16: Watch friends 
ishly rush from top 
form otf 125th Street 
rtation to pursue

I

proaching trąin. I chuckle to 
myself and, walk slowly and 
confidently down the stairs. 
Only I know they are run
ning after the wropg train. 
Long ago. I taught myself 
to distinguish between the 
souhd of the “Ah and “D” 
trains to avoid wasting en- 
ergy pursuing a train I can’t 
ūse.

7:12: After supper, attend take it straight on the theo- 
party at friend*s house. (I 
prefCr parties because it gives 
me a chance to lte down. 
Dancing at these ftffalrs is 
not recommended. Ask for 
more advanced boy-girl ac- 
tivities, this is lefĮ to indiv- 
idual tastes.*)

9:43: Received highest pos- 
sible compliment. Durlng con-

X.-----------—.. ......................... .............. ................. .... ........... ............................ ..........................

versation, someone rhctoric- 
ally asks me, “Can’t you do 
anything?” (I have im- 
pressed this person with the 
fact that I am truly hopeless. 
I am not faking. My condi- 
tion is a result of my her- 
edity and my socio-economic 
background,)

11:07 Drink a portion of 
straight vodka. (I always

his “country of origin was 
Lituania in Poland.”

Just as John Unitas needs 
a good line and backs for his 
protection and interference, 
so do the/Western powers 
need other nations to help 
them in their struggle with 
Communism.

Lithuania has been running 
interference for the Western 
powers sinee her occupation 
by the U.S.S.& durlng World 
War II. Although Lithuania 
is behind the Iron Curtain, 
,our country continues to 
recognize Lithuania De Jure.

May we not ask oursevles 
what we are doing in order 
that our children may enjoy 
the 'benefits of liberty that 
the pąrents o? John Unitas
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kelių dinamiškos politi-
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Long iš Havvaii, 
New Hampshire, 
Dirksen iš Illinois

Rūmuose minėji- 
paprašė kongres-

Vokietija 
Berlyną. 
Chrušče-
Berlyno

Eisenhoweris
jam, kaipo

pirmininkai — Thruston 
Morton, republikenų ir

or- 
sa- 
is-

j>

paskelbtų vasario

Dabartinis Kauno miesto 
plotas esąs 13 x 16 km. Visų 
miesto gatvių ilgis 500 klm. 
Miesto gatvių skaičius do ka
ro padidėjęs trečdaliu.

vietą, perionistai

Rezoliucija buvo

sutinka suvienyti 
bet jie siūlo, kad 
valdžia butų suda-

ir
• v
1S

Entered as Sccond Class Matter November 28, 1910, at the I ost 
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Kaune brandos atestatui 
gauti egzaminus laikė apie 
1,500 moksleivių.

SLA Senato kapelionas Dr. Harris, ALA prezidentas L. ši
mutis, kun. B. Gauronskas, Senato daugumos vadas Lyndon 
Johnson, Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajeckas. •

Kongresas Iškilmingai Paminėjo 
Vasario 16 Dieną

am- !

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Adt of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

Deimantinis Susivienijimo Seimas Įvyksta Liepos 11 Dieną
PAKILIA DVASIASLA VEIKĖJAI RENGIASI SEIMUI DŽIAUGSMINGOJE NUOTAIKOJE IR

MOROKE ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PADARE DAUB NUOSTOLIU

Daug Žmonių Užmušta, Daug Sužeista, 
Daug Didelių Namų Visai Sugriauta

Praeitos savaitės antradienio naktį Agadir mieste 
Moroke įvyko didelis žemes drebėjimas, kurio metu 
miestas beveik visai sugriautas, telefonais susisiekimas 
suparaližiuota.s. Apskaičiuojama, kad pirmam žemės 
drebėjime daugiau tūkstančio žmonių neteko gyvybių, 
tūkstančiai sužeistų. 'Teikiant greitąja pagalbą sužeis
tiems, pasikartojo antras žemės drebėjimas, kuris pada
lė dar diaugiau nuostolių sugriaudamas .namus ir atim
damas žmonėms gyvybes.

IŠ (’asablankos pranešama, kad kaikurios gyvena
mos miesto dalys visiškai sugriautos, prieplaukų sande
liai sužaloti ir pačiame mieste daug didelių pastatų su
griauta. jų tarpe nemažai viešbučių, kuriuose buvo ap
sistoję turistai, suvažiavę poilsiui iš Prancūzijos ir ki- 
■tu kraštu. Sužeistais žmonėmis, po įvykusiu dviejų že- 
mes drebėjimų, pripildytos visos ligoninės esančios mie
stuose bei miestų apylinkėse.

Sužinoję baisų įvykį Agadir mieste, iš visų pusių 
buvo siunčiama skubi pagalba sužeistiems ir gyviems li
kusiems žmonėms. Į nelaimes vietą privubo ir pats ka
ralius Mahomedas ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
basadorius.

Vėlesni pranešimai sako, kad toje .apylinkėje 
ko vienas iš didžiausių žemės drebėjimų, ir kad 
abu žemes drebėjimus, kurie įvyko vienas po kitam, 
teko gyvybių apie trys tūkstančiai žmonių ir kad virš 
penki tūkstančiai sužeistų. Pats Agarid miestas buvo 
turistinis, į kurį žiemos metu suvažiuodavo žmones is 
įvairių kraštų praleisti žiemą ir pailsėti, tai ir jų dau
geliui prisiėjo nukentėti nuo žemės drebėjimo.

Prezidentas Eisenhoweris visur sutiktas šiltai

Serga Stepas C. Budvitis, 
SLA švietimo Komisijos 

Narys
Praeitais 1959 metais spa

lio mėnesį Susivienijimo Švie
timo Komisijos narį Stepą C. 
Budvitį patiko didelė nalaime, 
jis eidamas gatve parpuolė ir 
sulaužė vienos kojos kaulą. 
Iš nelaimės vietos buvo nu
vežtas į ligoninę, kur koja bu
vo sugipsuota ir ligoninėje 
jis išbuvo daugiau mėnesį lai
ko, dabar jau gipsas nuimtas 
ir gydosi namie, tačiau be 
lazdų negali eiti.

Dėl Budvičio ligos susitruk- 
dė ir kaikurie darbai, susiję 
su Švietimo Komisijos narių 
pareigomis, kaip stipendijų 
davimas moksleiviams ir kt.

Mes linkime broliui Budvi- 
čiui greitai pasveikti ir grįžti 
prie savo kasdieninių pareigų.

py
pei* 
ne-

Parengiamasis Darbas Turi Būti 
Pradėtas iš Anksto ir Planingai

Pilnu pagrindu ir tikru pasididžiavimu Susivienijimo veikė
jai kalba apie savo organizacijos praeitį, apie sėkmingą veiklą 
ir apie jo reikšmę musų broliams šioje šalyje radusiems nau
ją tėvynę. Bet šie pasakymai nėra nauji, daugumai sąmonin
gų lietuvių žinomi ir giliai suprantami.

Sutikdami su didele svarba iškelti praeities laimėjimus, 
šiandien praktiškai galvojantieji visuomenininkai linkę daugiau 
kreipti žvilgsnį į dabartį ir į tuos' laimėjimus, kuriuos sugeba 
atlikti šiandieną iš senų laikų nusipelniusi lietuviška fraterna- 
lė organizacija-Susivienijimas.

Ir dabar, neabejotinai pasunkėjusiomis savo darbo dirvoje 
sąlygomis Susivienijimas ne tik sugebėjo nepalužtamai išlai
kyti aktingą veiklą, kuri lygiai tvarkinga bei stipri pačiame 
centre, ir didelėje daugumoje kuopų, bet svarbiausia, kad SLA 
surado jėgų bei ištvermės padaryti žymią pažangą. Jeigu S. 
L.- A. be jokių abejonių yra viena pirmaujančių lietuviškų 
ganizacijų bendrame lietuviškame darbe, jeigu ji sugeba į 
vo eiles įtraukti ir šiandien, kaip jau dabar galima sakyti 
toriniais laikais įvairių pažiūrų patriotus-lietuvius, jeigu
randa kelią į lietuvių jaunuomenę, tai visi Susivienijimo vei
kėjai besiartinantį SLA Seimą sutiks dideliu džiaugsmu ir pil
nu pasitenkinimu, suprasdami, jog Susivienijimo gyvybinės jė
gos yra veiksmingos, kaip iki šių laikų būdavo.

Tokiomis viltingomis nuotaikomis Susivienijimas artinasi 
į savo gražaus ir garbingo Jubiliejaus—Deimantinį Seimą.

Amerikos prezidentas Ei- 
senhoweris, draugiškumo tik
slu aplankė Azijos, Afrikos 
ir Pietų Amerikos valstybes 
ir visur buvo šiltai sutiktas. 
Visų suminėtų valstybių aukš
tieji pareigūnai jį sutiko, tų 
valstybių gyventojai šimtais 
tūkstančių rinkosi į tas gat
ves, kuriomis 
važiavo ir kėlė
draugiškumo ir taikos palai
kymo apaštalui, didžiausias 
ovacijas. Bet kaip kiekvienam 
žmogui kelionėje visko pasi
taiko, taip 
prezidentui 
malonumų. 
Argentiną, 
nų buvo 
monstracija, kurią 
zavo buvusio diktatoriaus Pe- | 
rono šalininkai ir, kaip prane- ' 
šama, komunistai, dabartinio 
Argentijos prezidento Frondi- 
zi priešai, šukavo įvairiais 
balsais, kad butų sugrąžintas 
į valdžią buvęs diktatorius 
Juan Peronas. Tie gaivalai 
prie trukšmo kėlimo iš anks
to buvo prisiruošę, nes tos 
dienos ryte, laukiant Eisen- 
howerio atskrendant, koliose 
vietose buvo girdimi sprogi
mai. Pranešimai teigia, kad 
tuos sprogimus mėtė į ame
rikiečių įmones tie patys Pe
rono šalininkai, norėdami pa
kenkti draugišgam Eisenho- 
wero sutikimui ir priėmimui. 
Nuo tų gaivalų metamų bom
bų sužeisti trys žmonės.

Eisenhovveriui atskirus 
aerodromą, jį sutiko Argenti
nos prezidentas Artūro Fron- 
dizi, aukšti valdžios pareigu-

ir musų krašto 
teko sutikti ir ne-

Jam atvykus į 
blogos valios žmo- 
suorganizuota de- 

suoi'gani-

nai ir apie penki tūkstančiai 
susiriskusių žmonių sutikti 
musų krašto prezidentą ir jį 
pagerbti. Jam iš aerodromo 
važiuojant automobiliu į ap
sistojimo
vaikščiojo šaligatviais iškėlę Į 
plakatus su įvairiais užrašais, 
kad Peronas surįž. Tą pat 
dieną prezidentas nuvyko į 
Argentinos parlamentą ir pa
sakė kalbą.
Urugvajaus studentai 
kėlė triukšmą

Eisenhovveriui nuvykus į 
Urugvajų ir važiuojant pro 
universitetą nemažas būrys 
studentų iškėlęs plakatus su 
Šukiais prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes už Kubą ir 
Castro. Policija apmalšinimui 
triukšmuojančių studentų pa
leido kelias ašarines bombas, 
vandenio siurblius ir šuvius. I 
Paleistų ašarinių dujų teko 
ir prezidentui Eisenhoweriui. 
Vice prezidentui Richard Nix- 
on lankantis Urugvajuje irgi 

I teko nukentėti nuo tokių pat 
I gaivalų.

Iš ilgos kelionės pęcziden- 
I tas sugrįžo į Washingtoną ko- 
I vo 7 dieną.

Jau kalba apie atskirą 
sutartį su ryty Vokietija

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče- 
vas jau kalba apie atskirą su
tartį su rytų .Vokietija. Jis 
kalbėdamas Indonezijoje pa
reiškė, kad jeigu nepasiseks 
viršūnių konferencijoje susi
tarti dėl Berlyno, tai Sovietų

Washington (LAIC). — Va
sario 16 dieną JAV-bių Senė
tas ir Atstovų Rūmai iškil
mingai paminėjo 42 metų Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį. Senate kal
bėjo 17 senatorių, Atstovų 
Rūmuose 87 kongresmanai ir 
7 patiekė pastabas Kongreso 
Rekordų Knygoms.

Senate invokaciją skaitė 
kun. Benediktas Gauronskas 
iš Ansonia, Conn. Po to sekė 
senatorių kalbos, o tokie bu
vo senatoria1 Dodd iš Connec
ticut, Keating iš New Yorko, 
Lyndon Johnson, didžiumos 
vadas, Saltonstall iš Massa
chusetts, Lausche iš Ohio, 
Young iš Ohio, Scott iš Penn- 
sylvanijos, 
Bridges iš 
Douglas ir 
ir kt.

Atstovų 
mui laiką 
manas Murphy iš Illinois, in
vokaciją sukalbėjo kun. P. 
Gedgaudas iš Brooklyn. Po 
invokacijos kalbėjo aštuonias
dešimt' septyni kongresma- 
nai.

Kalbas ir iškilmes sekė 
spaudos atstovai. Amerikos 
Balsas tinkamai apie visas iš
kilmes pranešė Lietuvoje gy- 
venantiemš lietuviams. Kon
grese iškilmių metu buvo Lie
tuvos atstovas dr. J. Rajec
kas, ALTo pirmininkas L. 
Šimutis, Amerikos Lietuvių

Informacijos Centro direktorė
M. Kižytė ir daugiau lietuvii|, 

Reikia pastebėti, kad šiais
metais Amerikos Lietuvių Ta
ryba net iš penkiolikos gu
bernatorių gavo proklamaci
jas, kuriomis vasario 16 skel
biama Lietuvos diena tose 
valstijose. Tie gubernatoriai 
yra Californijos, Connecticut, 
Illinois, Indiana, Iowa, Mary- 
land, Nebraska, New Jersey, 
New York, Ohio, Pennsylva- 
nia, Tcxas, VVisconsin, Michi- 
gan ir Massachusetts.

Sulaukta ir miestų merų 
p r o klamacijos — Baltimore, 
Md., Cleveland, Ohio, Dctroit, 
Mich., Elizabcth, N. J., Los 
Angeles, Calif., Linden, N. J., 
Worcester, Mass., New York,
N. Y. ir tt.

NEDAVERTINTA 
MEILĖ LAISVEI

Kas turi miestų merų pro
klamacijas, jas ar jų nuora
šus prašome siųsti Lietuvių 
Informacijos Centrui, 233 
Broadway, New York.

Reikia pastebėti, kad 
šiais metais šen. Bush
Connecticut, pasiūlė Senate 
rezoliuciją, kad JAV-bių pre
zidentas
16 dien'ą Lietuvos Dieną A- 
merikoje.
skaityta du kart ir persiųsta 
teisių komitetui. Tos rezoliu
cijos numeris — S. J. 163.

Tokia pat rezoliucija buvo 
pasiūlyta Atstovų Rūmuose— 
kongresmano Flood<

Reikia pažymėti, kad ir 
šiais metais JAV-bių vice pre
zidentas Richard Nixon at- 
Fiuntė Valstybės Departa
mento pareiškimo nuorašą ir 
sakė—

Sąjunga pasirašys atskirą tai
kos sutartį su rytų 
kontroliuoti vakarų 
Tai ne pirmas tokis 
vo grasinimas dėl
kontrolės. Pagal Chruščevo 
pareiškimą, Sovietų Sąjunga 
bando įtikinti vakarus, jog 
taikos reikia dėl visos Vokie
tijos.

Vakarai 
Vokietiją, 
Vokietijos
rytai laisvais rinkimais abie- I 
juose Vokietijos dalyse, o ] 
Sovietai siūlo derybas vesti 
tarp vakarų ir rytų Vokieti
jos vyriausybių. Šis svarbus 
Vokietijos suvienijimo klausi
mas bus svarstomas viršūnių 
konferencijoje gegužės mėne
sį, bet, kaip dabar atrodo, 
vargiai jis bus išspręstas.

Pasirašius Korėjos karo 
paliaubas, 1953 sausio 23 per 
22,000 kinų ir konrėjiečių ka
ro belaisvių atsisakė grįžti į 
komunistinę šiaurės Korėją 
ar į raudonąją Kiniją. Tau
tinė Kinija ir laisvoji Korėja 
sausio 23 d. paskelbė Azijos 
Laisvės Dieną. Šiemet tos 
dienos proga Pavergtųjų Sei
mas išleido atsišaukimą į 
Azijos tautų antikomunistinę 
lygą ir sausio 22 turėjo ben
drą posėdį su tautinės Kini
jos ir laisvosios Kinijos am
basadoriais.

Pavergtųjų Seimo atsišau
kimas iškėlė sovietų pavergtų 
Azijos ir Europos tautų soli
darumą kovoje dėl laisvės ir 
priminė, kad demokratijos 
kovoje su sovietiniu totaliz- ( 
mu ligi šiol nedavertinama 
komunistų pavergtų tautų 
meilė laisvei. Dėl to laisvėje 
esančių pavergtų tautų atsto
vų uždavinys atidaryti lais
vajam pasauliui akis ir paro
dyti teisingą kelią į demokra
tijos laimėjimą ir į tikrą tai
ką
kos vienybėje su pavergtomis 

Į tautomis.

“ir tai tikrai yra man 
džiaugsmas prisijungti prie 
S e k r etoriaus (Valstybės) 
patikinimų musų draugys
tės Pabalti jos Vals t y b i ų 
žmonėms ir musų paramos 
jų teisinguose siekimuose”.
Reikšmingus praneš i m u s 

vasario 16 dienos proga pa
darė ir abiejų didžiųjų parti
jų 
B.
Paul M. Butler, demokratų.

Deimantinis Seimas tepatarnauja 
Susivienijimo sustiprinimui

Šią išimtinai reikšmingą sukaktį norėdami atšvęsti be abe
jonės privalėsim nuoširdžiai padirbėti. Mums visiems Susivie
nijimo veikėjams sukaktuvių iškilmių ruoša neišvengiamai at
ims daug energijos, o greta to teks padaryti ir tam tikras iš
laidas. Žiūrėdami visuomeninių lėšų aikvojimo tikslingumo, 
būtinai privalome pasistengti, kad visas musų darbas šio ju
biliejaus metu patarnautų musų organizacijos išpopuliarinimui, 
jos fraternalinių tikslų lietuvių visuomenėje pagilinimui ir nau
jų talkininkų šiame svarbiame darbe suradimui.

SLA Centras, Pildomosios Tarybos paremiamas, uasis- 
tengs viską atlikti, kas šiomis aplinkybėmis įmanoma. Bet norė
dami busimąjį Deimantinį Seimą padaryti, kaip tikrai pridera, 
išskirtinai iškilmingą, našų ir reikšmingą lietuvių gyvenime, 
privalome visi padirbėti, kam tik brangus Susivienijimas, kas 
vertina lietuvių pasišventėlių įdėtą energiją ir dideles pastan
gas pagelbėti savo broliams. Tai puikiausia proga sujungto
mis jėgomis sustiprinti Susivienijimo aktingumą tiesioginėje 
fraternalinėje srityje, o lygiai ir lietuvių kultūrinėje darbuo
tėje.

Pavergtųjų Seimo posėdyje 
tautinės Kinijos ambasado
rius dr. Tsiang pabrėžė, kad, 
nors kova dėl laivės pirmiau
sia priklauso patiems laisvę 
atimtiesiems, pavergtųjų ver
gija yra sykiu ir laisvųjų lai
svei grėsmė. Jis taip pat pa
neigė tariamą Sov. Sąjungos 
ir raudonosios Kinijos Intere
sų kryžiavimąsi ir iš to gali
mą tų dviejų totalizmų susi
kirtimą. Nei dabarty, nei ar
timesnėj ateity tokiam susi
kirtimui nesą pagrindo.

Laisvosios Korėjos amba
sadorius B. C. Limb paryški
no sovietų siekiamos Rytų-, 
Vakarų vadinamos koegzis
tencijos tikrąją prasmę. Per 
tą koegsistenciją Kremlius 
siekiąs, kad laisvasis pasau
lis pasidarytų pats savo lais
vės duobkasys. Kor.

SLA kuopų ir apskričių darbas

Kuopos, apskričiai ir atskiri veikėjai iš anksto ir planin
gai turi rengtis Deimantiniam Seimui.

Kaip žinome iš praktikos, labai brangi ir reikšminga sei
mo, dalis esti kuopų įnešimai. Per tuos įnešimus mes patiria
me visos organizacijos nuotaikas ir narių daugumos pageida
vimus. Šitoks patikrinimas svarbus visokeriopai. Jį vertina 
Susivienijimo vadovybė, nes iš kuopų įnešimų ji pajunta pa
grindinius narių troškimus. O kuopa padariusi tikslingą ir 
apgalvotą įnešimą jaučiasi prisidėjusi prie gilesnio organizaci
jos darbo įprasminimo. Todėl kuopos jau dabar kviečiamos 
rimtai apgalvoti tuos įnešimus, kuriuos Jos rengiasi seime pa
daryti. Kiekvieno tokio įnešimo tikslas turi teigiama ir 
konstruktyviai patarnauti organizacijai. Neapdairus, ar pa
daliniais sumetimais daromi įnešimai tik atima labai brangų 
seimo laiką ir nieko pozityvaus bei apčiuopiamo neduoda.

Įnešimai pageidaujami pirmiausia tiesioginėje SLA darbo 
srityje, apdraudų bei pašalpų pagerinimo tikslais. Bet taip 
pat butų gražu, jeigu Susivienijimo veikėjai pagalvotų ir apie 
lietuvių kulturinius ir platesne prasme visuomeninius reikalus.

Garbingoms SLA Seimo delegato pareigoms 
parinkime ir numatykime tinkamus asmenis

Neprileiskime, kad Deimantiniam Seimui delegatų rinki
mai įvyktų atsitiktinu budu, neparinkime kandidatų, kurie gal 
nėra pasirengę pilnai šio svarbaus seimo darbams. Pirmiau
sia, žinoma, svarbu, kad vyktų delegatais gerai ir nuoširdžiai 
pasirengę skirti laiką savo organizacijos labui. Tad iš anksto 
nužiurėkim veikėjus, kurie tikrai tinka garbingai atstovauti 
savo kuopai ir gali būti naudingi Susivienijimo darbuose. Ne
palikime šio reikalo paskutinėm dienom, kada dėl vienos ar ki
tos priežasties, neįvyktų nepageidaujamų atsitiktinumų.

Iš senų laikų SLA yra įprotis aukoti seimo metu kilniems 
tikslams tam tikras sumas. Šio Deimantinio jubiliejaus seime 
tos aukos privalo būti gausesnės, kad mes pasirodytume kaip 
musų tradicijos liepia jautrus esam lietuviškiems reikalams.

Deimantinio Seimo reikalu teks ne kartą išsitarti. Bet jau 
šiandien įsidėmėkim, kad SLA Deimantinis Seimas prasideda 
šių metų liepos 11 dieną, Pittsburgh, Pa. Bukim jam pasiren
gę!
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SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPV VEIKLA

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
i SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 

D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo D-RAS M. NASVYT1S, Chicago, lllinois

f 
Ipįjos salę.

Iki pasimatymo
Juozas Liubinas,
Kuopos sekretorius.

Wilkes Barre, Pa.

Susivienijimo kuopų skubus 
nerimai turi būtį prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūrą.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

p ra-

MUSŲ REIKALAI

Ruoškitės Susivienijimo 
Deimantiniam Seimui

Susivienijimo Deimant i n i s 
Seimas įvyks šių metų liepos 
mėnesio pradžioje Pittsburgh, 
Pa. Kad prie to musų organi
zacijos istorinio seimo gerai 
prisiruošus, jau dabar laikas 
pradėt tuo rūpintis, nes visai 
nepajusime kai prabėgs nepil
nai likę keturi mėnesiai. Cen
tras jau pradėjo prie seimo 
ruoštis, neužilgio bus pradė
tas darbas prie Seimo Darbų 
Knygos.

Kuopos neprivalo atsilikti 
nuo centro ir pradėt rūpintis 
delegatų pasiuntimu ir jų ke
lionių apmokėjimui lėšų sukė
limu. Šiame istoriniame seime 
privalėtų būti atstovaujama 
kiekviena kuopa, nežiūrint jos 
narių skaičiaus.

Plačiau apie busimą seimą 
skaitykite pirmam puslapyje.

X—0—X
Tėvynės skaitytojų adresu 
pakeitimo reikalu

Kartas nuo karto mes gau
name nusiskundimų, kad vie
nas ar kitas organizacijos na
rys seniai gyvena naujoje 
vietoje, o Tėvynė jam siun- 
šiama senu adresu. Tie na
riai, kurie rašo tokius nusis
kundimus mano, kad Susivie
nijimo centras turi žinoti 
kiekvieno nario, persikėlusio į 
kitą vietą gyventi adresą ir 
nauju adresu siuntinėti Tėvy
nę.

Nariai persikeldami į nau
ją vietą gyventi ir norintieji 
be pertraukos gauti Tėvynę, 
privalo pranešti centrui naują 
adresą, o centras jį pakeis ir 
Tėvynės siuntinėjimas nebus 
sutrukdytas.

X X
Dar anie kuopų pobūvius

• prieš busimą seimą
Mes jau buvome rašę apie 

kuopų ruošimą pobūvių prieš 
seimą lėšų sukėlimui delega
tams kelionių ir kitų išlaidų 
apmokėjimui. Dabar, seimui 
artėjant, dar kartą primena
me ir raginame kuopas ilgai 
nelaukiant pradėt rūpintis po
būvių suruošimu. Musų many
mu kiekviena kuopa gali su
ruošti vienokį ar kitokį pobū
vį ir jie gali būti sėkmingi, 
tik reikia gerai padirbėti, 
buvius gerai išgarsinti, 
bus sėkmingi.

X—0—X 
Rinkimai turi būti 
atlikti kovo mėnesį

Susivienijimo Pildomosios 
Tarybos rinkimai turi būti 
atlikti kovo mėnesį. Vėliau 
atliktų rinkimų balsai nebus 
priskaityti. Tokį nutarimą pa
darė praeitas 50 seimas, to
dėl visos kuopos privalo pri
silaikyti seimo nutarimo ir 
atlikti rinkimus kovo mėnesy- į

o
po- 
jie

ŠIA. 115-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 13 dieną, sekmadienį, 
1:30 valandą po pietų, Lenkų 
Veteranų svetainėje, 287 East 
Market Street.

Susirinkimas yra svarbus, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos. Taipgi yra ir dau
giau svarbių reikalų aptari
mui.

Visi kuopos nariai ir narės 
prašomi minėtą dieną daly
vauti susirinkime ir atlikti 
savo pareigas.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos fin. sekr.

Lawrence, Mass

St. Petersburg, 
Florida

Susivienijimo 373 Kuopos 
Svarbus Susirinkimas

ša
bus 
Ta

SLA 373 kuopa laikys 
vo susirinkimą, kuriame 
renkama SLA Pildomoji 
ryba. Taip pat reikia išrink
ti kuopos užrašų sekretorius, 
tad šis susirinkimas turi bufi 
skaitlingas nariais. Todėl ma
lonėkite visi dalyvauti šiame 
susirinkime.

Susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo mėnesio 13 dieną, 
Laiškanešių Svetainėje, 314 
,15-th Avenue South. Prasidės 
priprastu laiku.

Kviečia Valdyba.

SLA 41 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
metų kovo mėn. 20 dieną, 2 
valandą po pietų, LPK svetai
nėje, 41 Berkeley Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
dalyvaukite šiame susirinki
me ir užsimokėkite mėnesi
nes mokestis, kad neliktumėt 
suspenduoti.

Gerbiami nariai ir narės, 
šis susirinkimas yra visiems 
svarbus, nes keli kuopos val
dybos nariai padavė rezigna
cijas, tai būtinai turime da- 
pildyti valdybą, kad patikus 
kokiai nelaimei nariai žinotų 
kur kreptis ir kad butų iš
vengta nesusipratimų. Todėl 
visų narių būtina pareiga da
lyvauti susirinkime ir sutvar
kyti reikalus, 
rinkimas 
bos narių, 
virinkime 
balsus už 
kad 
tis.

vėliau

šių tai 
dė-

Chroniškas Infekcinis Sąnarių
• Reumatizmas 1

(REUMATOIDINIS ARTRITAS)

Pittston, Pa.

Pranešimas SLA 7 Kuo
pos Nariams

---------------------- 1--------------

SLA 7-tos kuopos 
specialis susirinkimas 
sekmadienį, kovo 13

narių 
įvyks 
dieną, 

1960 metais, Lietuvių Piliečių
Klubo svetainėje, priprastu 
laiku.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus rinkimas Pildomosios 
Tarybos narių. Taipgi yra ir 
kitų svarbių ir nebaigtų rei
kalų aptarimui, tad kiekvieno 
nario būtina pareiga dalyvau
ti šiame susirinkime.

S. Norkus, 
SLA 7 kuopos sekr.

East Chicago, Ind.

SLA 185 Kuopa Rengia 
BINGO PARTY

SLA 185 kuopos metiniam 
narių susirinkime nutarta su
rengti parengimą padidinimui 
kuopos iždo. Valdyba ištyrus 
visas galimybes nutarė su
rengti BINGO PARTY šių 
metų kovo mėnesio 20 dieną, 
šv. Pranciškaus lietuvių 
rapijos salėje, 3903 First 
East Chicago, Ind.

Visi nariai yra prašomi 
skaitlingiausiai 
atsivesti savo 
draugus kartu 
riais praleisti 
Bus daug vertingų 
taip pat prieš 
žaidimų metų veiks apatine 
svetainė, tai trokštanti galės 
troškulį numalšinti.

Be to ponios Julė Kelienė, 
Ona Juodvalkienė, Irena Rim- 
kunienė, Jėva Liubinienė ir 
Veronika Kulbienė pažadėjo 
iškepti gero kugelio ir kitokių 
gėrybių padaryti. Todėl visi 
nariai neužmirškite kovo 20 
dienos, sekmadienio. Lai tą 
dieną visi keliai veda į para*
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pa- 
St.,

ko- 
irdalyvauti 

kaimynus bei 
su kuopos na- 
įdomų vakarą, 

dovanų,
žaidimus ir

je įvykusiuose 
se. Rinkimai 
mėnesio pirmą 
sis paskutinę 
dieną.

susirinkimuo- 
prasidėjo kovo 
dieną ir baig- 
kovo mėnesio

Taip pat bus 
Pildomosios Tary
tai bukite visi su- 
ir atiduokite savo 
tinkamus asmenis, 
nereikėtų giaudin-

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

Providence, R.

Pranešimas SLA 347 
pos Nariams

I.
Kuo-

nariųŠiuomi pranešu visų 
žiniai, kad kuopos susirinki
mas šaukiamas vieną mėnesį 
anksčiau. Visuomet susirinki
mai būdavo laikomi balandžio 
mėnesį, dabar sekamas susi
rinkimas bus laikomas kovo 
mėn. 20 dieną, 4 valandą po 
pietų, ALPP Klubo svetainė
je, 475 Smith Street.

Priežastis susirinkimo at
kėlimo yra ta, kad kovo mė
nesį turi būti atlikti Pildomo
sios Tarybos rinkimai, tai ir 
susirinkimas šaukiamas kovo 
mėnesio 20 dieną vietoie ba
landžio. Prašau narių įsitėmy- 
ti ir dalyvauti susirinkime.

V. J. Bankuuskas, 
SLA 347 kuopos sekr.

* Toronto, Canada

Iš SLA 236 Kuopos Veiklos 
Kaukių Vakaras

Š. m. vasario 27 dieną įvy
ko SLA 236 kuopos ir Sporto 
klubo Vytis bendras kaukių 
vakaras-balius. Tokios rūšies 
parengimus abi organizacijos 
jau eilė metų bendrai rengia. 
Vietos visuomenės šie paren
gimai yra gausiai lankomi.

Nors šiemetinis pasilinks
minimas ir nesutraukė laukto 
lankytojų skaičiaus, tačiau 
praėjo jaukioje, linksmoje 
nuotaikoje. Buvo geras bufe
tas, loterija su vertingais 
fantais ir puikus, lietuvių ve
damas, šokių orkestras. Tik 
gaila, kad kaukių buvo ištik- 
rųjų apgailėtinai maža.

Didesniam vakaro pasiseki
mui, reikia manyti, pakenkė 
pasitaikęs labai blogas oras. 
Porą dienų prieš tai, Toron- 1 
te ir plačioje apylinkėje siau
tė didelė sniego audra. Snieko 
buvo tiek daug prisnigta, kad 
kurį laiką paraližiavo susisie
kimą ne tik Toronto apylin
kėse, bet ir pačiame mieste.

Esant tokioms gamtos są
lygoms, 
atrodo, 
Tačiau 
progos 
pratęsti

Veikli organizatorė

Praėjusiame musų kuopos

daugelis torontiečių, 
nesiryžo linksmintis, 
atsilankiusieji turėjo 
linksmai ir maloniai 

laiką.

susirinkime išryškėjo maloni 
staigmena. Kuopos organiza
torė L. Rickevičienė, vieno 
mėnesio bėgyje, Susivieniji- 
man prirašė net 23 naujus 
narius. Musų kuopos gyveni
me tai yra rekordinis įvykis^ 
nes tokio didelio narių skai
čiaus vieno mėnesio laikotar
pyje dar nė vienas organiza
torius nėra pasiekęs.

Sesė Rickevičienė visa 
atsiekė didelio pasiryžimo
ka. Vakarais, grįžusi iš savo 
nuolatinio darbo, naujų narių 
verbavimo tikslu, ji aplankė 
visą eilę lietuviškų šeimų. Ji 
beldėsi ir į jai nepažįstamų 
tautiečių namus, to pasėkoje 
ir pasiektas šis gražus rezul
tatas. Kitus asmenis jai re
komendavo ir musų kuopos 
kai kurie nariai.

L. Rickevičienės atsiektais 
rezultatais gali didžiuotis ne 
tik musų kuopa, bet ir visas 
Susivienijimas.

Tikime, kad veiklioji orga
nizatorė savo ryžto dėka, dar 
daugiau naujais nariais pra
turtins musų organizaciją.
Susirinkimas

Sekantis musų kuopos susi
rinkimas įvyksta kovo mėn. 
13 dieną 2 valandą po pietų 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Kuopos valdyba prašo narius 
šiame .susirinkime kuo skait
lingiausia dalyvauti, nes rei
kės įgyvendinti svarbiausią 
šio susirinkimo dienotvarkės 
punktą
Pilomąją Tarybą.

Visi atlikime šią 
pareigą musų pačių 
vienijimo gerovei.

rinkimus į SLA

(Tęsinys)
Reiškiniai nuovargio ir silpnumo prie 

chroninio sąnarių reumatizmo gali būti 
be kūno temperatūros pakilimo arba su 
padidinta kūno temperatūra.

Sąnariu ir raumenų skausmai būna
l- V

ryškesni .nuo ryto, kuomet ligonis pabun
da iš miego ir (tie skausmai sumažėja li
goniui bevaikščiojant arba rankomis 
lengvai ką nors bedirbant. Perdidelis 
nuovargis sukelia sekančių dieną dides
niu skausmų. Ta liga yra linkusi prie 
pasikartojimų ir paaštrėjimų, dažnai ji 
tampa chroniška, sąnariui progresyviai 
deformuojasi ir jų judrumas laipsniškai 
mažėja.

Kiekvienas galūnių ar stuburo 
narys gali būti tos ligos pažeistas, 
rankų ir kojų, ypatingai mažieji
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svarbią
ir Susi-

M. K.

St. Catharines, 
Canada

Paminėta SLA 278 Kuopos 
Penkių Metų Sukaktis

įsikūrimo, žinomi iš 
dideli visuomenės 

J. Strazdas, St. Jo- 
nėra apleidę per 5 

minėjjimų. Šiais

• v

SLA 278 kuopos penkių 
metų gyvavimo sukakties mi
nėjimas ir Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimas buvo 
sėkmingas. Salė buvo perpil
dyta, nes gausingai dalyvavo 
iš Toronto, Hamiltono, Nia
gara Falls, žinoma ir St. Ca- 
thariniečiai šiais metais ypa
tingai parėmė šiuos minėji
mus.

Šiais metais SLA minėjime 
dalyvavo didelis skaičius vi
suomenės veikėjų ir iš kitų 
kolonijų, kas rodo,. kad SLA 
įgauna didelę simpatiją. Nuo 
kuopos 
Toronto 
veikėjai 
kubaitis
metus SLA 
metais dalyvavo taip pat žy
mus visuomenės veikėjas- ir 
vienas iš SLA 236 kuopos 
steigėjų prieš 25 metus, J. 
Novogrockas su žmonele iš 
Toronto. Matėsi ir Vilniaus 
krašto Lietuvių Sąjungos vei
kėjas p. Cicėnas iš Toronto 
ir daugelis kitų, kurių pavar
des sunku prisiminti.

Labai daug matėsi iš Ha
miltono, tai didelė staigmena 

l buvo SLA kuopai, nes pirmą 
kartą per daugelį metų iš Ha
miltono tiek daug lankėsi St. 
Catharinėje. Be to, dalyvavo 
ir žymus visuomenės veikė
jas 
mų 
nąs 
gas 
tas
Kažemėkas su žmonele ir duk
ra, Pocių šeima, tai visi H. 
L. N. steigėjai ir artimi SLA 
organizacijos veiklai. SLA 
278 kuopos nariai susibičiu
liavo su Hamiltono Lietuvių 
Namų nariais gausiai pirkda
mi Šerus. Kaip SLA veikla, 
taip ir LN įsigijimas primins 
svetimtaučiams lietuvių orga
nizuotumą, nes ši veikla yra 
surišta tautiškai ir medžiagi-

Hamiltono Lietuvių Na- 
organizatorius, dabar ei- 
HLN pirmininko parei- 
St. Bokšys. Matėsi ir ki- 
HLN organizatorius J.

sa- 
bet

Liliui i, iymjij, jpmindeli. iii<i/,ivji sąna
riai, būna dažniausiai pažeisti. Sąnarių 
patinimai kartu su raumenų nykimu — 
atrofija yra. priežastimi sąnarių formos 
pakitimų bei chroninio sąnarių reuma
tizmo būna ir širdies pažeidimai — apie 
Septynis procentus visų tos rūšies ligo
niu.

Dešimti,je procentų šios rūšies ligo
nių pasitaiko ir odos susirgimu, 
noje vadinamų psoriasis

Prie tos ligos būna ir akių 
reumatinės kilmės uždegimų.

Oda virš pažeistų šios ligos 
pasidaro žibanti ir suplonėjusi.

medici-

sa narių
♦

Jeigu tos rūšies ligonis suserga vie
nio ar dvieju sąnarių uždegimu bėgi j e 
nuo 5 iki 7 dienų, tai ta liga gali būti go- 
nokokines rūšies, sanarije gali susidaryti 
skystimo ir toks ligonis gali būti greitai 
pagydytas pavartojus peniciliną. Gono-

kokine kilme šiuo atveju turi liuli 
rinta bakteriologiškai arba bent 
rioskopiškai tiriant susidariusi 
sąnaryje su mikroskopo pagalba.

Chroninio reumatizmo ligoniams gv- 
dyt!, pagrindą iki šiam laikui sudaro sa- 
licylo rūgšties preparatai aspirinas ir 
salicylo mitras, kurie yra mažiausiai pa
vojingi ilgame ligonio gydyme. Speci
finiai nauji vaistai hormoninės kilmės 
cortisone, hydro cortisone laikinai, ma
žina sąnariu uždegimą, bet tik laikinai. * 
Ligonis gali gauti didelį jautrumų cor
tisone ir hydrocortisone preparatams.

Poilsis yra viena, iš svarbiausių gy
dymo sąnarių chroninio reumato atveju 
priemonių. Ligonis turi gulėti lovoje 
dienos metu po keletą valandų, jis negali 
naudoti savo skaudamu sąnariu betku- 

& 4

riam darbui sunkesnio pobūdžio.
Ligonis turi mažinti proto darbo j- 

.tampą ir nervinį įtampą. Vidudienije 
tos rūšies ligonis turi pailsėti vieną va
landą ar daugiau.

Chroniniu artritu sergąs ligonis 
.niekuomet negali būti paliktas gulėti lo
voje kiek ilgesniam laikui be gydytojo 
priežiūros, nes nuo neaklivunio jam gre
sia sąnario nepaslaupumo išsivystymas 
arba ankylozas.

Tam tikro karšto purvo kompresais 
arba purvo voniomis pavyzdžiui kaip 
buvo Lietuvoje Birštone, Druskininko- 
se, Piščanuose (’hecho Slovakijoje ir 
Kuresare Estijoje galima pasiekti gerų 
rezultatų chroninio reumato ‘gydyme. 
Tokiu rezultatu galima pasiekti ir gy- 
dari! reumatą specialiuose kurortose ir 
Šiaurės Amerikos Valstybėse. Masažas 
yra gana gera chroninio reumato gydy
mo priemonė. Profilaktika ta pati kaip 
ir prie aštraus reumato. Prie tos ligos 
gydytojo priežiūra ir kontrolė reikalin
gi-

patik- 
bakte- 
s kyšt į
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niai. SLA organizacija kūrė
si prieš 75 metus ilgėdamasi 
Tėvynės papročių, reikšdama 
meilę Tėvynei ir savo arti
mui broliui ir sesei lietuviui. 
Lietuvių Namai, klubai, liks 
tautiškais židiniais kartų kar
toms.

Matėsi ir iš Niagara Falls 
skautų veikėjai pp. Balsai, 
Janušoniai, meno mėgėjų bū
relio vadovė p. Lilbinienė, ir 
vietinių ar vietos organizaci
jų veikėjai.

Minėjime labai reikšmingas 
kalbas pasakė: Klaipėdos 
krašto vardu kalbėjo p. Sen
kus iš Toronto. Prelegentas 
priminė Klaipėdos krašto, uo
sto reikšmę Lietuvai. Gerb. 
prelegentas trumpoje, bet 
jausmingoje kalboje pabrėžė, 
kad šis. momentas yra labai 
svarbus esantiems lietuviams 
tremtyje. Ragino organizuo- 

I tis, būti vieni kitiems tole- 
rantams ir sudaryti stiprų 
pasipriešinmą Lietuvos oku
pantui.

SLA vardu kalbėjo iš To
ronto, SLA 236 kuopos pirmi
ninkas J. Strazdas. Trumpais 
bruožais apibudino SLA nau
dą vietos lietuviams, naudą 
lietuvių tautai esant okupuo
tai Rusijos caro, ir didelę pa
ramą SLA suteikė Lietuvai 
esant nepriklausomai valsty
bei.

SLA jaunimo vardu kalbė
jo St. Jokūbaitis. Ragino tė
vus, kad įrašytų nariais į S. 
L A. organizaciją savo vai
kus, ir perimtų SLA senųjų 
veikėjų sukrautą kraitį, kur 
kapitalas siekia 3Va milijono, 
ir tęstų toliau šalpos ir tau-

gausiai plo- 
kurias dainas

labai didelį 
į V. Paulio-

t

f

A. ir V. Paulioniai ir 
menininkai.

narys A. Baronas, 4

tišką darbą.
SLA 278 kuopos penkių me

tų sukakties proga žodžiu 
sveikino Hamiltono Lietuvių 
Narnų pirmininkas St. Bak
šys. Gerb. St. B. pareiškė: 
kaip SLA, lygiai taip pat ir 
steigimas LN yra tautišku
mo centrai. Linkėjo SLA kuo
pai stiprėti nariais, ir dėkojo 
už aktyviai pirkimą HLN Še
rus.

I

SLA kuopa, savo penkių 
metų sukaktį turėjo istorinę, 
net patys rengėjai nesitikėjo 
tokio pasisekimo. SLA kuo
pos nariai neliks skolingi ki
toms organizacijoms, pagal 
išgales rems ir jų minėjimus. 

Po kalbų ir sveikinimų se
kė meninė dalis, kurią išpildė 
solistai 
jaunieji

SLA
metų amžiaus, pasakė atitin
kamą eilėraštį. Kad ir nedi
delis, bet jau SLA narys... 
Jaunajam A. Baronui publika 
labai audringai plojo, nes to
kio amžiaus jaunuoliui nėra 
taip aiškiai ir drąsiai scenoje 
pasirodyti. Girdėjosi iš pub
likoje, kad iš to jaunuolio yra 
vilčių susilaukti tikro meni
ninko. Taip pat narys H. Ge- 
giackas padeklamavo eilėraš
tį “Tėvynė”. H. Gegiackas 
nekartą yra pasirodęs sceno
je, bet per SLA minėjimą ge
riausiai pasirodė. Džiugu, 
kad SLA nariai mielai daly
vauja lietuviškose programo
se.

Irena Čeporiutė pašoko po
rą dalykėlių, kuriai pianu 
skambino Vijoleta Grigaitė, 
tai visi jaunieji menininkai.

Toliau sekė SLA narės V. 
Paulionienės pasirodymas, ku
ri solo padainavo 1) Em. Gai- 
levičiaus Beauštanti aušrelė, 
2) Opera Faustas muz. Ch. 
Gounod ariją Zibelio. Užbai
gai programos pasirodė Ope- 

I ros solistas A. Paulionis, ku
ris išpildė: Banaičio, Šimkaus 
ir Verdi kompozicijas. Solisto 
A. Paulionio ir V. Paulionie
nės koncertai yra girdimi 
antrą kartą SLA minėjimuo
se. Gerb. solistai yra labai 
mėgiami vietinių ir kitų ko
lonijų. Publikai 
jant turėjo kai 
pakartoti.

Hamiltoniečiai 
dėmesį atkreipė
nienę, ir girdėjosi balsų, kad 
pakviestų su programa Ha
miltonas. Džiugu ir SLA kuo
pai turėti tokią gerbiamą na
re.

Po minėjimo visi įsijungė į 
linksmąją dalį. Griežiant ge
rai muzikai, visi seni ir jau
ni šoko. Kadangi buvo labai 
daug svečių iš Hamiltono, 
Toronto, tai ir pažintis atsi
naujino, net po daugel metų 
kaimynas kaimyną pirmą kar
tą sutiko. Butų buvę dar 
linksmiau, kad butų salė di
desnė buvusi. Ateityje SLA 
nariai turėtų iš anksto dides
nę salę parūpinti. Minėjimas 
pasibaigė visų dalyvių gera 
nuotaika. J. š.

Lietuvos linų eksportas.
Lietuvos linai ■ 
skvos sąskaita 
jami į Angliją, Belgiją ir ki
tus kraštus. Praeitais metais 
esą eksportuota iš Lietuvos 
“didelės linų siuntos”.

žinoma, Ma-
- eksportuo-
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BRONIAUS K. BALUČIO VAIDMUO 
AMERIKOS LIETUVIUOSE

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, S1A daktaras-kvotėjas

emigracija 
pavergtos 

devynio- 
dvidešim- 

pirmojo

ir tik retas

Lietuvių masinė 
Amerikon iš carų 
Lietuvos pabaigoje 
liktojo ir pradžioje 
tojo šimtmečių iki
pasaulinio karo did ž i u 1 ė j e 
daugumoje sudarė jaunimas, 
kurio amžiaus vidurkis nepra
šoko 20 metų. Kone visi bu
vo bemoksliai,
kuris sugebėjo kiek paskaity
ti ir šiaip taip savo vardą pa
sirašyti. Bet jie buvo sveiki 
ir pilni energijos, bėgo į šį 
laisvės kraštą ieškoti laimės, 
geresnio gyvenimo ir daugelis 
manė grįsti tėvyškėn kiek 
praturtėjus. Jų viltys aukš
tai skrajojo nes buvo įsitiki
nę čia rasti tikrąją laimę.

Bet iš pirmųjų dienų gyve
nimas visai ką kitą davė. Ne
turėdami jokio mokslo ir ne
mokėdami vietinės kalbos, 
dargi pirmesnieji nerasdami 
kur padoriai prisiglausti, bu
vo priversti listi po žeme ang
lis kasti, stoti į geležies ir 
kitus fabrikus dirbti pačius 
sunkiausius ir pavojingiau
sius darbus, kurie naikino jų 
atsivežtą stiprią sveikatą, ne
retai ir pačią gyvybę atimda
vo, o uždarbis buvo tik tokis, 
kuris teikė tik pusbadį pra
gyvenimą. Nors tiesa, laisvės 
rado, bet tos laimės taip ir 
nepavijo kaip anos vaivorik- 
štės. Bet gyventi reikėjo, nes 
kelio atgal nebebuvo.

Tai šitokia medžiaga suda
rė patį pagrindą lietuvių iš
eivijos pradinį kulturinį ir 
ekonominį gyvenimą, kuris 
negalėjo ir, žinoma, nepasižy
mėjo nė kilnumu, nė sklandu
mu, jau nebekalbant apie ko
kią aukštesnę kūrybą. Tačiau 
su pradžia šio šimtmečio kar
tas nuo karto atvykdavo ir 
šviesesnis žmogus, lyg tas 
pirmutinis vieversėlis, skel
biąs pavasario šviesesnes die
nas. Nors tai butą retenybės, 
bet visgi pirmieji ledai jau 
pradėta laužyti. Tie pirmieji 
šviesuoliai kaip tikri su pilnu 
pasišventimu misijonieriai ža
dino tamsuolio išeivio lietuvy
bės dvasią, kūrė organizaci
jas, kėlė kulturinį lygį, ragi
no mokslo siekti, skiepijo sa
vo gimtąjam kraštui-tėvynei 
deramą meilę ir budino parei
gą padėti savo žemėje pa
vergtiesiems broliams ir se
sėms išsilaisvinti bei sukurti 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę.
Balutis atvyksta Amerikon

Vienas iš tokių retų, labai 
laukiamų ir neišpasakytai 
kalingų viturėlių-šviesunų, 
kad pranašišku supuolimu 
vasariui beartėjant, 1905
tais vasario mėnesį į šį kraš
tą atvyksta jaunas Bronius 
K. Balutis, kurio 80 metų 
garbingojo amžiaus sukakties 
paminėjimui, aukštam pager
bimui ir jo didelių darbų į- 
vertinimui proga maloniai 
skiriamos šios trumpos apy
braižos. (Jis rado šiltą globą 
ir lietuvišką aplinkumą pas 
savo dėdę kun. J. Židanavi- 
čių, miestelyje Amsterdam, 
N. Y. lietuvių parapijos ma
lonų, šviesų ir patriotingą kle
boną.)

1905 metų Rusijoje įvykusi, 
nors nesėkminga, revoliucija 
išjudino Amerikos lietuvių 
išeiviją politiniai reikštis, nes 
atsirado viltis lietuvių tautai 
išsilaisvinti. Šis politinis są- 
iudis iškėlė ir išryškino lie
tuviuose politines sroves arba 
partijas, būtent: katalikų, so
cialistų ir tautininkų, kuriuos 
tuomet vadindavo 
tautiečiais. Kaip
reiškinys, politinės partijos 
turi savzo tarpe nesutarti ir 
ginčytis, taip ir šios nebuvo 
išimtis, nes kitaip kuomi jos 
pateisintų savo gyvavimą. Di
dysis Lietuvių Seimas Vilniu-
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Bronius K. Balutis

je 1905 metais rado ir šiapus 
Atlanto jautrų atgarsį kaip 
nors duoti didesnio svorio 
šiam istoriniam seimui, kuris 
dėjo pagrindus visiškam išsi
laisvinimui ir nepriklauso
mam gyvenimui. Šiais aukš-' 
tais siekiais ir uždaviniais va
sario 22, 1906 metais 
delphijoje šaukiamas 
sai Amerikos lietuvių 
nis seimas. .

Phila- 
pirma- 
politi-

reikia

veiklą, 
be šio 
išken- 
polin- 
visuo-

Dar nespėjus kaip 
“kojų sušilti” antroje tėvynė
je Balutis skiriamas delegatu 
iš savo dėdės parapijos. Čia 
jo buvo pirmasai artimesnis 
susipažinimas ir įsijungimas 
į išeivijos visuomeninę 
kurios nuošalyje ir 
seimo jis vargiai butų 
tęs laikytis, žinant jo 
kius ir jausmus dirbti
meninius darbus bei tarnauti 
savo tautos gerovei.

Nuo šio momento, galima 
drąsiai pasakyti, Balutis su 
visu kunu ir dvasia įsijungia 
į visą lietuviškąjį sąjūdį, nuo 
kurio jis jau nebeatskiria
mas, kuriam jis su atsidėji
mu dirba, gaires nustato, tei
kia nurodymus ir patsai va
dovauja, visur parodęs daug 
takto, kantrybės, nepaprastos 
išminties ir tolerancijos bei 
pagarbos kitam žmogui ir ki
tokiai nuomonei. Jis mokėjo 
gražiai sugyventi ir dirbti su 
kitokių pažiūrų veikėjais, bet 
ir savos neišsižadėdavo. Savo 
švelnia logika ir gražiais žo
džiais jis iškeldavo klaidas, 
o stipriais argumentais ir nuo
širdumu mokėjo ir užsispyrė
lius įtikinti nurodydamas tie
sesnius kelius. Jis vis ieškojo 
kas jungia, kas gero žmogu
je ar organizasijoje, bot nie
kam nemetė paniekos ar įžei
dimo žodį. Jo visi darbai rė
mės garbe, dorove, toleranci
ja, aukštu idealu ir kietu įsi
tikinimu. Užtad visi, galima 
pasakyti, be išimties jį gerbė, 
aukštai vertino ir juo pasiti
kėjo. Nors jau daug metų 
praėjo kai jis apleido šį kra
štą, bet žmonių širdyse jis 
taip pat gyvas ir brangus 
kaip anais laikais ir nemažiau 
mylimas. Už jo didelius nuo
pelnus Balutis visuomet bus 
mielas ir brangus. Musų gar
bingasis veteranas prof. My
kolas Biržiška Balučio asme
nį šitaip vaizdžiai apibudina:

“Kuo BroniJs K. Balutis 
mums mielas ir brangus? Pir
miausia tuo, kad jis musų j 
žmogus. Jame kaž kaip vyku
siai susiderino geriausios, 
musų 
dėtos 
musų 
kusia 
siškis 
širdus, 
Prie to 
tvirtas,

!
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senos valstybės pavel- 
savybės su amžinaja 
liaudyje geriausiai išli- 
tautine dvasia. Jis mu- 

- gyvas, jautrus, nuo- 
paprastas 

dar
teisingas, net

geras
žmogus, 
lietuvis: 
kietas”.
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nekurieBalučio 
svarl>esiiieji darbai

1906 metais Balutis atvyk
sta į Valparaiso universitetą 
siekti daugiau mokslo, kurio 
nemažai atsivežė iš Lietuvos, 
kur jis baigė mokytojų semi
nariją ir matininkystės kur
sus. čia jis jau rado būrelį

besimokinančių lietuvių, su 
kuriais arčiau susipažinęs pa
juto, kad apart reguliario 
mokslo lietuviams studentams 
labai trūksta lituanistinių ži
nių studijų, kurios juos atlie
tuvintų. Šios kilnios minties 
vedinas jis su kitų pritarimu 
ir pagalba išgauna universi
teto vyriausybės leidimą įve
sti lituanistines klases, po dvi 
valandas kasdien, lygiomis 
teisėmis su kitomis kalbomis. 
Tai buvo, kiek man žinoma, 
įkurta pirmutinė lituanistika 
Amerikos universitete. Vienu 
tarpu jis ir mokytojavo šioms 
studijoms.

Kad šį reikšmingą laimėji
mą kodaugiausia išnaudoti, 
Balutis per spaudą, laiškais

; ir asmeniniai pravedė stiprų 
vajų ragindamas lietuvių jau
nuomenę vykti į Valparaiso 
universitetą mokslo ir lietu
vybės įsigyti, nes tai viso ir 
mažamoksliams prieinama la
bai palankiomis sąlygomis. Jo 
pastangoms, radusioms šilto 
atgarsio, lietuviai būriais pra
dėjo atvykti ir nė vienas, kas 
tikrai norėjo studijuoti, neap
siriko. Apytikriu apskaičiavi
mu nuo to laiko per šį uni
versitetą perėjo viršaus 1000 
lietuvių. Iš čia išėjo daugybė 
profesionalų ir šiaip jau ge
rokai 
kurie 
gentų 
tuvių

apsišvietuvių lietuvių, 
ir sudarė stiprų inteli- 
pagrindą ano meto lie- 
išeivijoje.

(Bus daugiau)

ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ
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.Jų ,tarnyboj šiaurės vėjas 
Ką sutinka, tą ir smaugia, 
Kaip kalkinis, plėšrus žvėris, 
Tamsią naktį švilpia, stangia.

Sniegas girgžda, kibirkščioja, 
Šalčio darbas visur plinta, 
Laukas, upė susiliejo, 
O snieguolės—toliau krinta.

plauke iš 
varpinės 
istorinės

KOVO 4-ta diena, dėl ki
tų, gal ir nieko nesako, bet 
mums, vilniečiams, ji pilna 
reikšmės ir atsiminimų. Tą 
dieną būdavo Vilniuje, musų 
senoj sostinėj, metinė šventė, 
nes visas miestas gerbė at
mintį karalaičio Kazimiero 
Jogailaičio, kuris, sulig pada
vimo, buvo toks dievotas, kad 
žmonės jį dažnai matydavo, 
nakties metu, besimeldžiant 
ant katedros laiptų. Kazimie
ras buvo silpnos sveikatos, 
sirgo džiova, ir mirė jaunys
tėj. Už dorą gyvenimą ir mie- 
laširdystę biedniems, jisai bu
vo priskirtas, katalikų baž
nyčios, prie šventųjų tarpo.

Ant kiek buvo Vilniuje nu
mylėtas vardas — Kazimie
ras, galima matyt iš to, kad 
mažai buvo namų, kur kas 
nenešiotų to vardo, jei ne vy
ras, tai moteris. Jau išvakarė
se tos dienos buvo jaučiama 
iškilminga nuotaika. Gėlių 
krautuvės pilnos žmonių, per
kančių baltas lelijas, įvairia
spalves, puikias nortensijas, 
raudonas azalijas ir gvazdi
kėlius, kad pasveikinti, vardo 
dienoje, savo giminaitį ar pa
žįstamą.

Ta diena savaime skyrėsi į 
dvi puses: išryto — bažnyti
nės apeigos, o po tam — jo- 
markas, arba, kaip jį ten va
dindavo, kermošius.

Jau nuo pat ryto 
garsios katedros 
varpų garsai, tos
varpinės, kur senovėj, musų 
galybės 1 
ji ugnis 
delutės. ! 
mieraus 1 
altoriaus, 
karstas, kuriame guli jo kū
nas. Aplink katedrą, tą die- 
rą, tokia spūstis, kad negali
ma nei pagalvot apie įėjimą 
į bažnyčią, kur aukštoji dva- 
siškija celebruoja maldas.

Tuo metu, kaip bažnytinės 
apeigos eina prie pabaigos, 
minia urmu metasi į Lukiškių 
aikštę, kur ir vykstą tas ker
mošius, atnešantis į vilniečių 
gyvenimą tiek įvairumo.

Da saulės spinduliai neužpi
lė erdves, dar šalta, ir vidur
dieny vos tirpsta ledas ir la
ša nuo stogų, ibet nežiūrint į 
tai, į jomarką privažiavo žmo
nių iš visų Vilniaus, kad ir 
tolimiausių, apylinkių. Jie
atvyko arkliais, su apkrautais 
visokiausiom prekėm veži
mais, ant kurių gali pamatyti 
naminio darbo 
dėklus ir skaras, 
giausiai būna 
nių iš stiprių 
ąžuolų, kaip 
tės, šaukštai, 
panašus ūkiški daiktai.

Pilni vežimai 
pių smurgainių, 
cukrinės širdis traukia pasi- 
smaguriaut, nors Vilniuje yra 
daug skanesnių barankelių, 
ias perka ištisoms virtinėms 
ir kabina ant kaklo, kaip 
karolius ne tik moterys, bet 
ir vyrai, o Cukrines širdis pri
kabina prie širdies. Pažinsi, 
kad eina iš kermošiaus!...

Visur triukšmas, juokas, 
sposai. Jei kas pirko kibirą

laikais, degė švento- 
ir ją aptarnavo vai- 
Katedroj yra Kazi- 
koplyčia, o joje, virš 

, iškeltas sidarbinis

kilimus, au- 
Bet, dau- 

medžio išdirbi- 
Panerių miškų 
kibirai, bačku- 
kočėjai ir kiti

skanių, tru- 
barenkelių ir

ar bačkelę, tai neša ją namo 
būtinai uždėjęs ant galvos. 
Rodos ne tik žmonės, bet ir 
saulutė patenkintai šypsosi.
Tarp perkančių žmonių mai

šosi daugybė ubagų ir dyka
duonių, kurie sėdi čia pat ant 
žemės ir, 
kvailas, 
mes:

Vai,
Pas

Stovi miškas užkerėtas,
Apipiltas baltu sniegu,
Snaudžia žemė, pasiklojus
Svariu patalu j miegą.

Aukštumoj mėnulis plaukia, 
Mėlyni šešėliai bėga...
Ne visuomet būna žiema,
Ne visuomet žemė miega.

PILĖNAS.

nesavu balsu, rėkia 
nesąmoningas gies-

atėjo abrozėlis 
kitą abrozą,

O pas manė niekuomet, 
Anei vieną rozą.

Sveika
Sveika

panašiai.

pana Mirija, 
pana Marija, 
Mano, gal žmo- 
atkreips dėmesį 
“burnelės”, kad

ir
nes greičiau 
ir sumos ant 
galima butų nubėgti j čia pat
esamą karčiamėlę.

Ištisų kampą užima dailios, 
popierinės verbos, kurias žmo
nės mielai perka, nes laikas 
eina prie Verbų sekmadienio.

Visur groja užkimusios ka- 
tarinkos ir paukštelis traukia 
popierėlį, ant kurio parašytas 
skirtas tau likimas. Netrūk
sta ten jaunuomenės, kuri no
ri sužinoti savo likimą.

Šiandien jau to nieko nėra, 
ir dingo praeities poezija. 
Katedra paversta kokiu tai 
muziejum ar sandėliu, o kur 
dingo Kazimiero karstas ir 
brangus katedros paveikslai 
— nežinia. Gailestis ir skriau
dos jausmas apima širdį, kuo
met pagalvoji, kad eina siste- 
matinis ne tik musų kultūros, 
bet ir tautos sunaikinimas, ir 
tai yra didžiausia musų dienų 
tragedija. Viskas krito į pra
rają it šėtonas švenčia nuga
lėjimą. x

Bet ne, nenugalės!... Užgrū
dinta kančiose, prisikels Lie
tuva dar stipresne, da švie
sesne, nes Lietuvos dvasia 
gyva ir gyvens per amžius!...

Jums, Kazeliai, per vardines 
Leiskit palinkėti,
Kad sveikatą geležinę 
Amžinai turėti.
Garbės, laimės ir gerybių
Kad
Nuo
Kad

jums nepritruktų, 
auksinių pinigų 
kišenė truktų, 
išvengti karo baimės, 
pasiekti meilėj laimės,

Kad
Kad
Viso, viso gero,
Ką laimė sudaro.

Sofija Ambrazevičiene.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti

Nauji Leidiniai

sukaktį

Auksinis Jubiliejus — Bal
timorės Lietuvių Tautiško 
Knygyno. 1908-1958. Leidinė
lis išleistas minint
praeitų metų spalio 11 dieną 
su trumpa Knygyno

——o-----
Lituanistinių šeštadieni n i ų 

mokyklų programas — išlei
do JAV Liet. Bendruomenės 
Centro Valdyba 1957 m. Taip 
pat ir Lituanistinės progra
mos Aukštesniosioms šešta
dieninėms mokykloms 9-12 
klasei.

istorija.

Lietuvos Ministeris J. Rajeckas Pittsburghe

Pittsburgh, Pa. — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
42 metų sukakties minėjimo 
proga į Pittsburghą atsilan
kė p. Juozas Rajeckas, Nepri
klausomos Lietuvos nemiste- 
ris Washington, D. C.

Į Pittsburghą jis atvyko 
penktadienio vakare, vasario 
17 dieną apie 8 valandą 
kare.

Traukinys, kuriuo jis 
žiavo pasivėlino keturiom 
landom, nes visu keliu, 
ir Pittsburghe, siautė 
sniego audra.

Penktadienio vakare, Roose
velt viešbutyje, buvo sureng
ta reception ir vakarienė pa
gerbimui ir" susipažinimui su 
ponu ministeriu.

Čia ponas ministeris turėjo 
progos ne tik susipažinti su 
skyriaus A. L. Tarybos val
dyba, bet ir su visais veikles
niais organizaci/jų atstovais.

Jau buvo gana vėloka ka
da visi, po malonaus pobūvio, 
skirstėsi į namus.

šeštadienyje, 11 valandą 
ryte su lietuvių delegacija, 
ponas ministeris 
miesto 
Dargis 
terį su 
kuris 
miesto
Pittsburgho 
raktą.

Majoro įstaigoje 
apie valandą laiko,
kitam “Mess kambaryje” įvy- 

(pasikalbę ji- 
ministerio su 

Howard ir

va-

va- 
va- 

sykiu
baisi

atsilankė į 
rotužę. Čia, Povilas 
supažindino p. minis- 
majoru Joseph Barr, 
pasveikino ministerį 
vardu ir

miesto
įteikė jam 

oficialų

praleista 
mat čia,

ko interview 
mas) Lietuvos 
Hearst, Script, 
Paul Black laikraščių sindika
tų atstovais.

Reikia pasidžiaugti, jog 
amerikiečių spauda per tris 
dienas plačiai rašė apie įvyk
stantį Nepriklausomybės mi
nėjimą, o ypatingai puikiai 
aprašė platų pasikalbėjimą 
su ponu ministeriu Lietuvos 
reikalais.

Tą pačią dieną, 2-rą valan
dą pietų ponas ministeris bu
vo svečias 
versitete, 
Lietuvių 
Kambario komiteto pirminin
kė Bronė 
kambarį ir taip pat supažin
dino jį su kitų tautų įreng
tais kambariais.

Tos dienos vakare Švento 
Pranciškaus vienuolyno sese
lės surengė šaunią vakarienę, 
pagerbimui pono ministerio.

Šioje vakarienėje be pono 
ministerio dalyvavo: B. Piva
ronienė, Povilas Dargis su 
žmona, S. Bakanas, V. Koli
čius, A. Naujalytė, O. Gu- 
tauskienė, V. Jucevičius, A. 
Krapas, V. Količienė ir kuni
gas W. Gutauskas.

Ponas ministeris ne tik tu
rėjo progos dalyvauti vaka
rienėje, bet taip pat turėjo 
progos, 2-jų valandų laikotar
pyje, apžiūrėti visus vienuoly-

v —

Pittsburgho Uni- 
kuriame jis aplankė 
Kambarį. Lietuvių

Pivaronienė aprodė
• v •

no pastatus, tuo. jis buvo la
bai patenkintas.

Sekmadienį 10 valandą ry
to Švento Kazimiero bažny
čioje įvyko pamaldos už žu
vusius ir kovojančius už Lie
tuvos laisvę. Pamaldose daly
vavo daug žmonių, jų tarpe 
ir ponas ministeris.

Po pamaldų ponas ministe
ris buvo svečiu švento Vin
cento parapijos klebono kuni
go J. Girdžio.

Kaip 12; 30 visi geros valios 
lietuviai klausėsi Povilo Dar- 
gio vedamos programos, kuri 
buvo skirta ministerio pager
bimui ir Nepriklausomybės 
minėjimui. Tokio pat pobū
džio programą, klausytojai 
turėjo progos, išgirsti (tą pa
čią dieną) 1:30 valandą po 
pietų, kurią tvarko Liet. Vy
čiai, o pranešėjų yra Vincas 
Količius. I .

Iškilmingas, masinis minė
jimas įvyko sekmadienį, 3 va
landą po pietų Lietuvių Pilie
čių salėje. Minėjimą atidarė 
ALT skyriaus pirmininkas J.

Virbickas. Invokaciją atliko 
kunigas W, Karaveckas.

Programos vedėju buvo S.
L. A. prezidentas Povilas P. 
Dargis.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos atstovas p. Juozas 
Rajeckas, kurio kalba padarė 

i didelio įspūdžio klausytojuo
se, jie griausmingais ploji
mais palydėjo jo kalbą.

Puikias kalbas pasakė U. S. 
Kongreso atstovas Hon. Ja- 
mes FTilton, ukrainiečių Kon
greso narys M. Komichak.

Aukų rinkimą pravedė V. 
Jucevičius.

Meninę programos dalį pui
kiai išpildė Šv. Pranciškaus 
Akademijos studentės, seselei 
Pranciškai vadovaujant.

Taip pat gražiai padainavo 
W. Činiko oktetas.

Aukų surinkta virš 500 do
lerių; jų butų buvę daugiau, 
tačiau baisiai biaurus oras 
daugelį sulaikė. nuo dalyvavi
mo šiame minėjime.

Paminėjimui užsibaigus, že
mutinėje svetainėje įvyko va
karienė, kurios sutvarkymu 
rūpinosi Vera Količienė.

Ilgai, ilgai Pittsburgho lie
tuviai minės garbingo svečio, ■ 
Lietuvos ministerio, atsilan
kymą Pittsburghe.

Jis padarė didelio įspūdžio 
amerikiečių spaudos atsto
vams, kurie labai palankiai 
aprašė ministerio atsilanky
mo tikslą į Pittsburghą ir sa
vo spaudoje iškėlė sunkią pa
dėtį musų tautos ir musų tei
singą kovą už laisvę ir ne
priklausomą Lietuvą.

Tautietis.

Atliek amus pinigut nuo 
kasdieninio pragyvenimo ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 

( Amerikos Valstybių Bonus.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nrfb 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas. Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUnipcr 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniail 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas ryt< 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro 
Raštinė: Soph:e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ELL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programo* 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH., Lithuanian Voice. Vedėjas Jonas Krisčiunas 
803 Crawford Avė., Detroit 9, Mich. Tel. VInwood 1-5724. 
WCHB (Ihkster, Michigan), Banga 1440 k. Sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies, Ved. Ralph Valatka 
15756 Lesure Avė., Detroit 27, Mich. BRoadway 3-2224 
WPAG (Ann Arbor) 1050 k. Sekmadieniais 1:00-1:30 p. p

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valanda. Vedėjas Vla
das Plečkaitis.
439 Stanley Street, New Britain, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOU—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Ved* 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillfride, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WE7VD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4r00-5:00 v. p. j

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryte iki 12 vai.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:8Q 
— 1:00 vai. po pietų.

i
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Amerikos Lietuviu Veikla
Gražiai Paminėta Vasario Šešioliktoji

buvo į- 
Amerikos, 
ir Girėno, 
skautų ir 

vėliavos.

Lietuvos išlaisvinimo darbą, 
mes kartu dirbsime ir išlaiky
sime musų viltį tol, kol Lie
tuva ir vėl bus laisva ir ne
priklausoma”.

Po pirmininkės kalbos sekė 
sveikinimai laiškais, kalbos 
ir meninė programos dalis. 
Nors tą dieną oras pasitaikė 
blogas, bet publikos susirinko 
nemažai ir atydžiai išklausė 
programą. Reikia pastebėti 
tai, kad nežiūrint blogo oro, 
minėjime dalyvavo nemažai 
jaunimo, tas parodo, kad mu
sų jaunimas nėra nutolęs nuo 
savo tautos ir domisi savo 
tėvų gimtojo krašto šių die
nų apgailėtiną būklę.

Minėjimo suruošimu rūpi
nosi ir daugiausia dirbo ALT 
skyriaus pirmininkė 
na Mikužiutė. Aukų 
Lietuvos laisvinimo 
virš $6,000.00.

Programos vedėja
tė, padėkojus visiems kalbė
tojams, meninės programos 
išpildytojams ir atsilankiusiai 
publikai, užbaigė svarbiam 
tikslui suruoštą parengimą.

Koresponden tas.

CHICAGO, ILLINOIS. — 
Musų mieste šiais metais 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
paskelbimo 42 metų sukakties 
minėjimas • įvyko vasario 14 
dieną Aukštosios mokyklos 
svetainėje. Iškilmes apie ant
rą valandą po pietų pradėjo 
ir programai vadovavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos vieti
nio skyriaus pirmininkė Eu
frozina Mikužiutė. Minėjimą 
irgi surengė Tarybos skyrius. 
Bubnams bubnijant, 
neštos svetainėn 
Lietuvos, Dariaus 
Don Varno postų, 
kitų organizacijų
Po to solistė Kaledinskaitė, 
akompanuojant Kučiunui, su
giedojo Amerikos himną.

Toliau ALT skyriaus pirmi
ninkė ir programos vedėja 
Eufrozina Mikužiutė, pasakė 
šio turinio kalbą:

“Man suteikta didelė garbė 
vesti ir vadovauti šiam 
42-tram Lietuvos išlaivinimo 
minėjimui. Džiugu matyti to
kį reikšmingą musų' lietuvių 
patriotų susirinkimą.

Šioj laisvoj šaly mes iškil
mingai švenčiame nepriklau
somos Lietuvos paskelbimą— 
vasario 16 dieną, ir sykiu 
skelbiame kovą prieš tuos, 
kurie ir vėl ją pavergė—Rau
donąjį Kremlių.

Ar ilgai gali protas tverti 
ir širdis liūdėti ne tik dėl sa
vojo gimtojo krašto, bet ir 
dėl atsiskyrimo nuo savo mie
lųjų ir artimųjų draugų? Ti
kiu, kad Lietuvos žmonės at
jaus ir supras, jeigu 
iškilmingoj šventėj 
įsivaizduosime, jog 
šiuo momentu musų mintyse I dienį, kovo 3 dieną, 
tampa laisva, ir musų kalbos, I 
muzika ir giesmės, kurias 1 Linkėjimai iš Miami
mes šiandien išgirsime, su- I Beach, Floridos
jungs su lietuviais Lietuvoje Į LoS Angeles, California gy- 
ir kitose pasaulio šalyse per | ventoja, Ona Račkienė, Tėvy- 
Voice of 
svajonės 
Lietuvą.

Po tų 
svajonių, 
me į realų gyvenimą, tai yra 
tęsimą kovos, ir dar ryžtin
gesnės kovos ir nusistatymo, 
kad kova už Lietuvos išlais
vinimą butų laimėta. Mes lie
tuviai išsilaikysime. Prižadė
kime, kad mes tą kovą vėsi
me vieningai. Nasvarbu, kad 
esame įvairių ideologijų ir į- 
vairių politinių įsitikinimų 
žmonės. Tai yra natūralu. 
Neatsižvelgiant į tai, Lietuvos 
išlaisvinimas turi būti pirmoj 
vietoj musų mintyse ir dar
buose. Tautos išlaikymas, jo
sios vertės iškėlimas, yra vi
sų musų užduotis. Tautos 
garbė ar negarbė paliečia vi
sus.' Tautos išlaisvinimas yra 
visų našta ir atsakomybė. 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
VLIKo ir visų lietuvių pas
tangų dėka Lietuva šiandien 
turi draugų ir šalininkų vi
suose pasaulio kraštuose, o 
ypatingai musų galingoj, gar
bingoj ir demokratiškoj Ame
rikoj, kurios žmonės ir val
džia remia demokratijos sie
kimus visose pasaulio šalyse 
ir nereikalaudami atlyginimo 
teikia pagalbą.

Kovodami už išlaisvinimą 
ir nepriklausomybę kitų kraš
tų, mes, Amerikos piliečiai, 
tuomi įvertiname musų ypa
tingą laimę būti laisvais. Ko
vodami už pavergtas tautas, 
mes tuomi stipriname musų 
krašto vieningumą, demokra
tiją ir jos tolimesnį gyvavi
mą.

Šį mėnesį Jungtinės Val
stybės išleido pašto ženklelį, 
kuriame yra užrašyta pirmo
jo Jungtinių Valstybių prezi
dento George Washingtono 
credo: “Observe good faith 
and justiee toward all na- 
rations”. Turėdami tokį kraš
teli kaip Amerika, įsijungusį į ;

America, 
sparnais

malonių 
atsibudę

mes šioj 
linksmai 
Lietuva

Eufrozi- 
surinkta 
darbams

Mikužiu-

New York, N. Y.

Susivienijimo Iždo Globėjai 
Baigė Darbą Centre

Pildomosios Tarybos posė-
I džiams užsibaigus, iždo globė- 
Į ia Eufrozina Mikužiutė pasi- 
I liko keletai dienų Nevv Yorke 
I drauge su Brooklyne gyve- 
I nančiu iždo globėju adv. Ste- 

i | ponu Briedžiu patikrinti sek
retoriaus knygas, da^bą bai
gė praeitos savaitės tetvirta-

o musų I nės bendradarbė ir žymi Su- 
nuplasnos į j vienijimo ir kitų lietuviš

kų organizacijų, nuvykus į 
Miami Beach, Floridą pavie
šėti ir pailsėti, prisiuntė re
daktoriui nuoširdžius linkėji
mus. Ji tarp kitko rašo: “At
važiuokite čia pasimaudyti, 
vanduo šiltas, dienos saulė
tos...”

minčių ir 
vėl grįžki-

• v

Brooklyn, N. Y.

Paskaita Lietuvos Sukol- 
chozinimo Klausimu

Sekmadienį, kovo 13 dieną, 
valandą po pietų, Lietuvių5

Darbininkų Draugijos (LDD) 
7-ta kuopa ruošia paskaitą 
tema: “Lietuvos ūkio sukol- 
chozinimas”, Paskaiti ninku 
bus Kipras Bielinis. Po pas
kaitos bus laisvos diskusijos.

Paskaita įvyks 5 valandą 
po pietų, F. Bručo svetainėje, 
86-16 Jamaica Avenue, Wood- 
haven (Brooklyno priemistis). 
Įžanga nemokama. Važiuoti 
Broadway Jamaica Line iki 
Forest Parkway stoties.

Jaunųjų Dailininkų Paroda
Balandžio 2-3 ir 9-10 dieno

mis Brooklyno Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, bus jaunųjų daili
ninkų kurinių paroda. Paro
dą organizuoja Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Nevv Yorko 
skyrius. Jos tikslas yra iškel
ti visuomenės akyse musų 
jaunąsias menines pajėgas ir 
pasigėrėti bei įvertinti jaunų
jų menininkų kūrybinį darbą.

Parodą mielai sutiko globo
ti prof. V. K. Jonynas. Tiki
masi, kad visuomenė parodys 
šiai parodai tinkamą dėmesį 
ir įvertins musų jaunuosius 
talentus bei rengėjų pastan
gas. Geriausius kurinius nu
matoma premijuoti.

Jauni amžiumi arba profe
siniu patyrimu dailininkai,

norį savo kurinius šioje paro
doje išstatyti, prašomi nedel
siant apie tai pranešti ASS 
N. Y. skyriaus pirm. Vyteniui 
Ramanauskui, 104-29 89 Ave
nue, Richmond Hill 18, N. Y. 
tel. VIrginia 6-0041.

“Lituanus” Paremti Aukojo

JAV LB Nevv York I Apy
linkės nariai, atlikdami soli
darumo mokestį, aukojo Stu
dentų leidžiamam “Lituanus” 
paremti: *

J. Grabau-Grabauskas 2 
dol., J. Jankus 2 dol., J. Ma- 
kauskis 2 dol., B. Kulys 2 
dol., V. Padvarietis 2 dol., V. 
Tomkevičiutė 2 dol.

Metinis susirinkimas
JAV LB Nevv Yorko 1 Apy

linkės narių metinis susirinki
mas įvyks 1960 met. kovo 13 
dieną, 12 valandą, Apreiškimo 
parapijos mokykloje, Brook- 
lyne. Programoje: pranešimai, 
valdybos rinkimai ir kt. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Me
tinis Banketas

Vietinis populiarus dienraš
tis Naujienos rengia didelį 
banketą sekmadienį, kovo 27 
dieną, Lietuvių Auditorijoje. 
Kaip iš rengėjų tenka girdė
ti, bus skani vakarienė ir pui
ki meninė programa. Norin
tieji dalyvauti, iš anksto re
zervuokite vietas, nes pasku
tinėmis dienomis vietų gali 
pritrukti. Iš praeities žinoma, 
kad Naujienų parengimai vi
suomet buvo gausus dalyviais, 
tad ir šiame bankete dalyvaus 
ne tik vietiniai lietuviai, bet 
jų bus ir iš tolimesnių vieto
vių, kaip pirmesniuose šio 
dienraščio parengimuose bū
davo, todėl iš anksto apsirū
pinkite vietomis, kad vėliau 
nereikėtų gailėtis.

Nepraleiskite šio banketo, 
jame dalyvaukite, o busite pa
tenkinti. Koresp.

Connecticut Valsti
jos Naujienos

East Hartford, Pratt
Whitney aeroplanų indžinų 

18,000 darbininkų 
algų pakėlimą nuo 
12 centų valandai. 
Pratevitney TYR į-

& 
iš-

dirbystės 
laimėjo 
7-nių iki 
Kadangi
steigė keletą skyrių tūluose 
Conn. miestuose, tai kaip pri
siėjo balsuoti siūlomą naują 
kontraktą, balsavusių balsai 
pasidalino, vienos dirbtuvės 
balsavo už priėmimą bendro
vės siūlomą kontraktą, kitos 
prieš. East Hartford ir So. 
Menchesterio skyriai balsavo 
prieš siūlomą bendroves kon
traktą, o Meriden ir South- 
ington 'skyriai balsavo už 
priėmimą siūlomo kontrakto.

Kadangi East Hartford ir 
So. Menchester sudaro di
džiumą darbininkų, tai didžiu
mai atmetus bendrovės siūlo
mą kontraktą, derybas ėjo 
toliaus. Žinoma, didžiuma lai
mėjo. Vienok bendrovė sutiko 
visiems mokėti didžiumos 
darbininkų priimto kontrakto 
sąlygomis.

f
Bridgepoi’to Sikorsty eli- 

kapterių skyrius, kur randa
si dirbtuvė Stratforde su 5000 
darbininkų, kurie priklauso 
U. A. C. Unijai, taipgi veda 
derybas dėl naujo kontrakto. 
Vėliausias Sikorsky bendro
vės pasiūlymas tur būt bus 
atmestas, nes unijos derybų 
atstovai ragina dirbininkus 
nepriimti bendrovės pasiūly
mų. Bendrovė siūlo tokį kon
traktą, kokį turi East Hart
fordo Pratt Whitney darbi
ninkai. Kokios bus pasekmės, 
šiandien sunku pasakyti. ,

Hamilton Standard Dovisi- 
jos Windsor, Conn. kontrak
tas baigėsi gegužės mėnesyje. 
Jeigu nepavyktų AIORAFT 
bendrovėm susitarti kontrak
tų reikalais, tai spėjama, kad 
gali būti didelis streikas šią 
vasarą, kuris paliestų 35,000 

, darbininkų.
Pranas Naunčikas.

Hollyvvood, Florida

Lietuviai Politinėj Veikloj

Šios kolonijos lietuviai įsi
jungė į politinę veiklą, ry
šium su Floridos gubernato
riaus nominacijomis. Guber
natoriaus vietai kandadatuo- 
ja senas Hollywoodo gyvento
jas, gerai žinomas ir pažįsta
mas vietos lietuviams, adv. 
Ted David.

Kad Ted David yra geras 
lietuvių draugas ir pritaria 
lietuvių veiklai šiame krašte 
netenka abejoti, 
rias savaites, 
David susipažinimo banketą, 
buvo atsikreipta ir į lietuviš
kas organizacijas, pakviečiant 
jų atstovus. Bankete dalyva
vo: Miamio Lietuvių Klubo 
pirm. P. Satinskas, Miamio 
Lietuvių Moterų Klubo pirm, 
p. Nevis, Alto skyriaus pirm. 
A. Zdanis, SLA 44 kuopos ir 
Balfo 141 skyriaus pirm. V. 
Skupeika. Be to, bankete da
lyvavo: Ona Skupeikienė, Jen- 
nie Goodvvill, p. Nevis, p. Mic- 
keliunas ir E. Satinskienė. 
Tenka pastebėti, kad jokia 
organizacija finansiškai nebu
vo ir nėra įpareigota.

Ted David iš savo 
lietuviams palankumą 
dalyvaudamas vasario 
nos minėjime Miami 
Petersburg, Florida,

v •

Prieš ketu- 
ruošiant Ted

pusės, 
parodė 
16 die- 
ir St.<
o tuo

pat paskirdamas savo auką 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Netenka abejoti, kad Ted 
David nominacijas ir rinki
mus laimės Ted David pasi
darė gerai pažįstamas flori- 
diečiams, kuomet eidamas sa
vo pareigas per tris terminus 
Speaker of The House of Re- 
presentatives, parodė daug 
aktyvumo, suteikdamas savo 
pasitarnavimą visuomenės ge
rovei.

Lietuviai bukime vieningi, 
nominacijų ir rinkimų metu 
paremkime lietuvių gerą drau
gą, Ted David.

V. Skupeika.

Paieškojimai
IJetnvoa Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

gim. 1922 metais 
Vokietijoje. 
Vincento su- 

ir Panevčž/je. 
Ignaco sūnūs, 

kaimo,

Valaitis Jonas,
Kazlų-Rudoje, buvęs

Augutis Vytautas,
nūs, gyvenęs Kaune

Gydra Pranciškus,
iš Pagudonės-Užmarkijos 
Neverėnų vals., Telšių apskr.

Januševičius Jonas, Antano sū
nūs, iš Žvaguičių km., Papilio vals., 
Biržų apskr.

Kalvaitis Juozas ir Jurgis, nuo 
Bartininkų.

Karruška (buvęs Maleiška) 
mantas.

Kazlauskas Konstantinas , 
nęs Cleveland, Ohio.

> Dau-
4

gyve-

1

ROCKFORD, IL1.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir drau- 
patamavimui skam-

[ VvO 5-5890 H
I Taip pat patarna«"«me pinigų Į 
f ir siuntinių persiuntimui į fl 
t Lietuvą ir kitus kraštus.
[ J. DAGYS Real Estate j
[ NOTARY PUBIJC i
l 114 N. Rockton Avė. }

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 1 Dieną, 1960 Metų.

Išmokėtos pomirtinės
JO1IN A. STRiONG, 11 kp., Waterbury, Conn., gimęs 

birželio 20, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 6, 1921 m., mirė vasario 14, 1960 m. Velio
nio žmonai, Katherine Strong, pomirtinės išmokėta $300.00

ANTANAS BENESIUNAS, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi
męs birželio 7, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė liepos 2, 1923 m., mirė vasario 19, 1960 m. Velio
nio žmonai, Jevai Benesiunienei, pomirtinės išmo
kėta ----------------------------------------------------------- $600.00

TEOFILE, JANULIENE, 58 kp., Hudson, Mass., gimus 
spalio 17, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 13, 1929 m., mirė vasario 10, 1960 m. Ve
lionės sunui, John J. Unis, pomirtinės išmokėta $150.00

JUOZAS STALIONIS, 77 kp., Rockford, III., gimęs kovo 
9, 1891 m., R*ukonių kaime, Smilgių valse., Panevė
žio apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
6, 1924 m., mirė vasario 1, 1960 m. Velionio broliui, 
Barney Stalioniui, pomirtinės išmokėta _______  $600.00

FELIKSAS REVOTAS, 212 kp., Kenosha, Wis. gimęs 
gegužės 12, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 12, 1919 m., mirė gruodžio 17, 1959 m. Ve
lionio dukterims: Teklei Ravotas-Cervorst ir Julia 
Ravotas-DeSmet, pomirtinės išmokėta_______  $1,000.00

KATRE MULARSKIENE, 275 kp., Springfield, III., gi
mus kovo 25, 1872 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė kovo 13, 1921 m., mirė sausio 24, 1960 m. Velio
nės sunui, William Maleski, pomirtinės išmokėta $300.00

Viso _________________________________ $2,950.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $31,960.00

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. LUKOŠEVIČIENE, 18 kp., AVestville, III Sirgo 6 sav.....................
V. URBONIENĖ, 23 kp., Shenandoah, Pa. Sirgo 8 s. ir 1 d. --------
J. GUTAUSKAS, 34 kp., New Britain, Conn. Sirgo 3 s. ir 3 d. _—
R P. BENAVAGE, 35 kp., Wilkes Baltre, Pfu Sirgo 3 s. ir 6 d. __V' LAPIENĖ, 55 kp., Chicago, III. Sirgo 1 s..............................................
V. AMBRAZEVIČIUS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 3 s. ir 3 d. _
J. DABRILA, 57 kp., VVorcestcr, Mass. Sirgo 2 s. ir 2 d.-------- --------
U. BAGDIENĖ, 57 kp., Wbrcester, Mass. Sirgo 3 s. ------------ -------
J. GABRUSEVIČIENĖ, 123 kp., Montreal, Canada. Sirgo 10 s. ir 4 d.
P BAKANAŪSKAS, 127 kp., Lynn, Mass. Sirgo 3 s. ir 1 d. --------

> 12 s. --------- -------K. NAUJOKAITIS, 131 kp„ Norwood, Mass. Sirgo
J. ZBBRYS, 136 kp., Cleveland, Ohio. Sirgo 12 s.
D. BERBYLA, 144 kp., Minden, W. Va. Sirgo 2 s
K. MILARSKIENĖ, 275 kp., Springfield, III. Sirgo
A. .POLITIS, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo, 5 s. ir 3 d. 
P. BALDAUSKAS, 354 kp., Akron, Ohio. Sirgo 1 s. —

ir 3 d.
10 s. -

$45.00
36.94
52.50
24.00

9.00
26.25
10.88
20.50
68.00
39.00
54.00
55.50 

___ 22.50 
___ 42.00 
„v. 34 25 
___ 6.00

Viso ......................... -...........................  $546.32
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ----------- $4,917.27

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

Krollytė (Kroli) Augusjč, Emma, 
ir Olga, Juliaus ir Lenos dukterys, 
iš Palapiškių kaimo, 
pavardės: Wendler,
Schopp.

Kuprevičius Jonas,
nūs.

ištekėjusių
Schamo, ir

Mykolo su-

Liesis Antanas ir Bronius, gyve
nę Jurbarke.

Makauskienė Ona, ir jos sesuo 
Pečkienė Agota.

ir

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL 1IOME

Al,. BALTRUNAS-BAI.1YJN
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Iieškomiejl arba apie Juos tlnan- 
t’ejl maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

4
1

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė.
(at Forest Parkway Statlon) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrzinia 7-4499
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PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.
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HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI' V’ tur* daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoje— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. f ji laikraštį galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
iI

o

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHEIJSONO važiuojant pažiūrėti Amerlko* 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių Imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai i* 
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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; 2uvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
63f> East Broadway So.

Kaina tik 7S centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
:>• .1

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 polemikas" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — 111.01
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

naujienos
173# Soath Halsted Street, Chicitfv K. lUin«H>

NAUJIENOS

NAUJIENOS

J
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LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO
40 METŲ SUKAKTIS

Lietuvos Steigiamasis Seimas susirinkimo 1920 me
tų gegužės 15 dienų Kaune, viso 112 tautos ri.nktų at
stovu, Lietuvos valstvbės santvarkai ir jos teisiniams . c . .pagrindams nustatyti. Nuo to laiko jau praėjo 40 me
tų, bet Steigiamojo Seimo atliktas darbas ir šiandien 
byloja apie lietuvių tautos subrendimą ir ryžtą gyven
ti laisvai savoje nepriklausomoje*, demokratiniai tvar
komoje valstybėje.

Steigiamojo Seimo darbams įvertinti ir jo 40 me
tų sukakčiai paminėti kviečiame plačiąją lietuvių vi
suomenę, politinius sambūrius ir organizacijas sudary
ti minėjimo komitetus, kurie:

(1) paruoštų atitinkamus pranešimus apie Steigia
mojo Seimo reikšmę;

(2) sušauktų gegužės mėn. minėjimo susirinkimus, 
kuriems pateiktų paruoštus pranešimus ir paskelbtų 
juos spaudoje;

(3) pranešimuose iškeltina Steigiamojo Seimo 
reikšmė Lietuvos valstvbiniame gvvenime ir įs.tatvmu 
leidimo srityje,’ be to pabrėžtina St. Seimo įnašas nu
statant demokratine krašto santvarką, kuri laidavo Lie
tuvos piliečiams pagrindines laisves ir teises tikėjimo, 
politikos, švietimo, ūkio, darbo ir kitose srityse.

Yisas šias St. Seimo laisves dabartinis tautos prie
šas — Sovietų Sąjunga, okupavusi kraštą, panaikino, 
o dabar melagingai skelbia pasauliui apie tariamą lie
tuvių “laimę” gyventi Maskvos globoje. Reiktų šis 
skirtumas pabrėžti ii' nurodyti, kokios iš tikrųjų tvar
kos lietuvių tauta norėjo, siekė ir turėjo, kai ji buvo 
laisva.

Prezidentas Eisenhoweris Padarė 
Pranešimą Tautai

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

51 METAI

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

New York I, N. Y., Kovo-March 18, 1960

Deimantinio SLA Vajaus Piniginių Prizų Laimėtojai
PRIRAŠYDAMI DAUGIAU 700 JAUNUOLIŲ SLA NARIAI ATLIKO DIDELI PATARNAVIMĄ LIETUVIŲ VISUOMENEI IR SLA
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Prezidentas Eiscnhoweris, 
sugrįžęs iš ilgos virš 15,000 
mylių kelionės Lotynų Ame
rikoje, praeitos savaitės ant
radienio vakare padarė pra
nešimą per televizijos ir ra
dijo tinklus tautai. Jis savo 
kalboje pareiškė, kad Pietų 
Amerika yra svarbus kraštas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ateičiai, tik reikia supra
sti jos kultūrinių ir ekonami- 
nių santykių uždavinius ir 
juos dar labiau plėsti tarp 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Pietų Amerikos. Prezi
dentas apgailestavo, kad apie 
esamus nuomonių skirtumus 
JAV nebuvo pilnai informuo
tos. Jis priminė ir sutartį, 
pasirašytą Amerikos valsty
bių 1947 metais. Pagal tą su
tartį, jeigu kuri Amerikos 
valstybių butų užpulta, tai 
tokis užpuolimas butų laiko
mas užpuolimu visų, tačiau 
pietiečiai mano, jog Jungti
nės Amerikos Valstybės tos 
sutarties nesilaiko, bet prezi- 
zidentas visur pareiškęs, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės tvirtai laikosi pasirašy
tos sutarties.*_

Prezidentui lankantis Pietų 
Amerikoje buvo prikišama, ’ 
kad Jungtinės Amerikos Val
stybės remia pietinių valsty
bių diktatorius, bet jis pa
aiškinęs, jog Jungtinės Ame
rikos Valstybės tiki į teisę 
kiekvieno krašto žmonėms 
pasirinkti tokią valdymo for
mą kokia jiems patinka, lai
kytis savo filozofinio nusis
tatymo ir sukurti tokias in
stitucijas kokių jie nori. Bet 

L/JA7> PREZIDIUMAS.

jeigu valdymo forma žmo
nėms buvo užmesta prieš jų 
norą, tai mes į tai negalime 
žiūrėti kaip į nesikišimo poli
tiką ir ją pažeisti, pareiškė 
prezidentas.

Jis savo pranešime iškėlė 
reikalą teikti Lotynų Ameri
kai visokeriopą paramą — 
ekonominę ir technikinę, bet 
jo nuomone tas klausimas 
pirma turėtų būti išdiskutuo
tas Jungtinėse Tautose, tarp
tautinio banko ir tam reika
lui surasta pakankamai lė
šų. Jis mano, jog tam reika- 
kalui geriausia gali atitikti 
ilgametės paskolos.

Prisiminęs apie glaudesnį 
bendradarbiavimą prezidentas 
pareiškė, jog tokiam bendra
darbiavimui geriausia gali pa
tarnauti spauda, ne tik sklei
sdama įdomybes, bet padėda
ma ugdyti savytarpinį susi
pratimą tarp Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Lotynų 
Amerikos žmonių. Iš prezi
dento pranešimo atrodo, kad 
jis savo kelione patenkintas, 
nes visur pamatė žmonių 
prielankumą Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms.

Tarsis vakaru 
sąjungininku ministeriai

Iš VVashingtono praneša
ma, kad vakarų sąjungininkų 
užsienių reikalų ministeriai 
suvažiuos į VVashngtiną ba
landžio 12 dieną pasitarimui 
prieš įvykstančią viršūnių 
konferencija. Tas sužinota 
iš Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos ambasadorių po 

pasitarimo su Jungtinių A- 
merikos Valstybių sekreto
riaus pagelbininku Levings- 
ton T. Merchant. Pasitari
muose, kaip pranešama, daly
vaus Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Didžiosios Britani
jos ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriai. Pasitari
mų antrą dieną į posėdžius 
atvyks ir vakarų Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris 
Heinrich von Brentano. Vė
liau Jungtinių Amerikos Val
stybių, Prancūzijos ir Didžio
sios Britanijos užsienių rei
kalų ministeriai tarsis su Ita
lijos ir Kanados užsienių mi- 
nisteriais. Taigiama, kad dau
giausia bus tartasi nusigink
lavimo klausimu.

Užsienių reikalų ministerių 
pasitarimo svarbiausias tiks
las — tinkamai prisiruošti 
prie viršūnių konferencijos, 

I kuri prasidės gegužės 16 die- 
( ną Paryžiuje.

Giriasi sustiprėjimu 
socialistiniu kraštu

Komu nistiniai laikraščiai, 
leidžiami Peipinge, giria So
vietų Sąjungos ministerio pir
mininko kelionę Indijoje, Bur- 
moje, Indonezijoje ir Afgani
stane. Tie laikraščiai, kurie 
giria Chruščevą, komunistų 
leidžiami, tai jie ir negali ki
taip rašyti, nes ir patarlė sa
ko, kad toks tokį pažino ir į 
svečius pavadino. Jeigu tie 
laikraščiai kitaip rašytų apie 
Chruščevo kelionę, tai jų lei
džiamų įstaigų durys butų 
greitai uždarytos.

Partijos organas rašo, kad 
Chruščevo kelionė Azijoje su
stiprino vienybę tarp socialis
tinių kraštų, esančių nepri
klausomais. Tas pats komu
nistų partijos organas giria
si, kad Chruščevas sustiprino 
kovą ir prieš “imperializmą”, 
tačiau jis nepasako prieš ko
kį imperializmą ta kova sus
tiprinta? Jog šiandien visam 
laisvajam pasauliui žinoma, 
kad didžiausiais imperialistais 
yra Sovietų Sąjungos ir ko
munistinės Kinijos vadai, nes 
jie laiko pavergę milijonus 
žmonių, trokštančių laisvės.

Chuščevas atidėjo 
kelionę į Paryžių

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas, Nikita Chrušče
vas, susirgo influenza ir dėl 
tos priežasties atidėjo kelionę 
į Paryžių 10 dienų ar dviems 
savaitėms. Apie kelionės ati
dėjimą oficialiai pranešta 
Prancūzijos prezidentui Char- 
les de Gaulle. Laikraščių ko
respondentai ir radijo ko
mentatoriai daro išvadas, kad 
Chruščevas “susirgo politine 
influenza”, kad turėti laiko 
prisiruošimui prie pasikalbė
jimo su Prancūzijos preziden
tu de Gauule.

Kalkinė veiks dieną naktį. 
— Kauno statybinių medžiagų 
kombinato kalkinėje vietoje 
iki šiol veikusių pasenusių 
krosnių įrengta nauja, kuri 
veiks visą parą ir duos pro
dukcijos dvigubai daugiau ne
gu senosios krosnys. Ir kiti 
darbai mechanizuojami.

Pavergtų jų Seimas Protestuoja
Ryšium su artėjančiu Niki-

ta Chruščevo vizitu Prancū
zija griebėsi savotiškų Chruš- 
eevo apsaugos priemonių. Pa
ryžiaus policija areštavo vi
sus įžymesniuosius Centro ir 
Rytų Europos egzilus, tarp jų 
ir buv. Lietuvos Įgaliotą mi- 
nisterį Čekoslovakijai E. Tu
rauską. Areštuotieji depor
tuojami į Korsikos salą.

Šiokia Prancūzijos akcija 
prieš politinius egzilus iššau
kė Pavergtųjų Seimo griežtą 
reakciją. Seimo pirmininkas 
pasiuntė protesto telegramą 
pačiam gen de Gaulle, o sei
mo delagacija apsilankė pas 
Prancūzijos gen. konsulą New 
Yorke ir jam išdėstė, kad šis 
nesuprantamas ir nelauktas

Įžymus Svečias Pavergtųjų Seime
Kovo 4 Baltijos namuose 

New Yorke Pavergtųjų Sei
mas sutaisė priėmimą Vokie
tijos parlamento ir jo užsie
nių reikalų komisijos nariui 
von Guttenberg. Tai yra vie
nas iš labiausiai, prasikišusių 
Vokietijos jaunųjų politikų. 
Priėmime taip pat dalyvavo 
Vokietijos ambasadorius JAV 
ir Vokietijos gen. konsulas 
New Yorke, taip pat New 
Yorko didžiausios spaudos 
korespondentai ir vokiečių at
stovai, be to, eilė amerikiečių 
politikos ir visuomenės atsto
vų.

Šeimininko pareigas vykdė 
Lietuvos delegacijos pirm. 
V. Sidzikauskas ir svečias V. 
Guttenberg pasikeitė sveikini
mo žodžiais. Savo žodyje, pa
sidžiaugęs svečio dėmesiu ir 
palankumu sovietų pavergtų
jų valstybių reikalams, pa
brėžęs sovietų pavergtųjų 
Europos, valstybių reikšmę 
Europai ir taikai, konstata
vęs sovietinio imperializmo 
nuolatinę grėsmę laisvajam 
pasauliui, iškėlęs laisvojo 
pasaulio vienybės būtinumą 
s p o k a 1 i ptiniam žvėriui su
tramdyti, priminęs beartėjan
čią “viršūnių konferenciją” ir 
jos uždavinius bei Chruščevo 
siekimus joje, pareiškęs pa
vergtųjų seimo solidarumą i 
kanclerio Adenauerio nusista
tymui, kad Vakarų politika 
turi remtis tautų laisvo ap
sisprendimo principu, pabrė
žęs sovietų pavergtųjų valsty
bių ir Vokietijos problemų 
glaudumą, V. Sidzikauskas 
palinkėjo svečiui ta prasme 
sėkmingai tarnauti savam 
kraštui ir visų Europos tau
tų labui.

Von Gutterberg, atsiliepda
mas į V. Sidzikausko pareiš
kimą, išryškino kelias veda
mąsias Vakarų politikai gai
res Vakarų santykiuose su 
Sovietų Sąjunga:

1. Vakarų politika negali 
apsirėžti tik daliniais — vie
nos ar kelių valstybių — in
teresais, o turi bazuotis glo
baliniais sprendimais, nes ar
ba laisvė triumfuos visame 
pasaulyje, arba sovietinis to- 
talizmas;

2. Vakarų politika turi būti 
ofensy vinė;

3.. Vakarų politikos sėkmin-

Prancūzijos žygis prieš egzi
lus tik pakenks pačios Pran
cūzijos prestižui laisvajame 
pasaulyje. Šios priemonės lau
žo nuo seno žinomą Prancū
zuos tradiciją globoti politi
nius egzilus. Jos juoba skau
džios iš de Gaulle, kuris pats 
egzilo dalį yra patyręs.

Vyriausybės pasi rinktos 
Chruščevo apsaugai priemo
nės šokiruoja daugelį ir pačių 
prancūzų. Senatorius Le Cau- 
met įteikė vidaus reikalų mi- 
nisteriui interpeliaciją. Visa 
didžioji spauda reiškia savo 
pasipiktinimą ir susirūpinimą, 
kur Prancūzija eina, kai jos 
priemonės egzilų atžvilgiu 
diktuoja sovietų saugumo į- 
staigos.

gumas privalo laisvojo pasau
lio solidarumo, kuris įnamo- 
mas tik pc»’ Europos solida
rumą;

4. Viršūnių konferencija ga
lės būti pozityvi tik tada, jei 
ji paženklins pradžią galo so
vietinės intervencijos, t. y. 
sovietinės kontrolės Centro ir 
Rytų Europoje;

5. Vakarų politika So’\ Są
jungos atžvilgiu turi būti re
ali, t. y. turi remtis patvariais 
principais, pirmiausia tautų 
laisvo apsisprendimo principu.

Savo ir savo grupes (Vo
kietijos krikščionių demokra
tų) vardu v. Gutterberg už
tikrino, kad Vokietijos politi
ka niekad nebus žalinga savo 
kaimynam.

Lietuvoje Sustiprinama 
Ateistinė Propaganda

Vilniaus radijas pranešė, 
kad Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla 
artimiausiu metu numato iš
leisti “daug literatūros ateis
tiniais klausimais”. Vien tik 
1959 metais iš spaudos išėjo 
12 knygų, 180 spaudos lankų 
apimties. Temos t.k. tokios: 
Žmogaus viešpatavimas gam
toje, Moralė ir religija, knyga 
apie tikybas, apie religiją Lie
tuvoje ir kt. Busią išleista vi
sa eilė ir smulkesnių brošiūrų 
apie “šventąsias ir stebuklin
gąsias vietas Lietuvoje”, apie 
“vienuolynų vaiduoklius” ir 
kt. Tos brošiūros turinčios 
atskleisti “reakcinę kunigų 
veiklą Lietuvoje įvairiais lai
kotarpiais”. Busią gaminami 
ir priešreliginiai plakatai, ku
riuos išklijuos matomose vie
tose.

“Apie mokslinę-ate ištinę 
propagandą Lietuvoje rašo K. 
Daukšas Vilniaus “Tiesos” 
128 nr. Kovoje už galutinį ko
munizmo laimėjimą vis dides
nės reikšmės įgyjąs ideologi
nis darbas, o šiame darbe 
nuolat didėjanti mokslinės- 
ateistinės propagandos reikš
mė. ‘Mokslinė-ateistinė propa
ganda vedama spaudos. Politi
nių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos, įvairių visuo
meninu bei tarybinių organi
zacijų ir viduriniųjų bei -aukš
tųjų mokyklų” rašo Dauk
šas. E.

I SLA Vajaus Komisija Skelbia Laimėtus
Prizus ir pasižymėjimo aukštus laipsnius

Pasiremiant Deimantinio Vajaus rezultatais skelbiami 
laimėti prizai ir padėkos pareiškimai kuopų veikėjams ir or- 
ganizatoriamsj

Norint pabrėžti garbingą jubiliejinę datą, buvo nurodyta 
paskelbtose taisyklėse, kad piniginius prizus gaus tos kuopos 
ar veikėjai, kurie prirašys ne -mažiau 75 naujų narių. Vajaus 
rezultatai parodo, kad per nepaprastai trumpą laiką kuopų 
veikėjai sugebėjo tokį didelį narių skaičių prirašyti.

Pirmas Prizas — $100.00
Veikėjai M. Klimas — 47, S. Vaičiūnas — 25, J. Prapuole

nis —15 ir I. Štokas — 5, visi bendrai prirašė 92 narius ir 3 
kuopai, Linden, N. J. laimėjo pirmą prizą $100.00

Antras Prizas — $50.00
SLA Centrinis Organizatorius Ad. Vaitkevičius su savo 

pagelbininkais prirašė 86 naujus narius ir 150 kuopai, Chica
go, III. laimėjo antrą prizą sumąje $50.00

Daugiausia naujų narių prirašė dar 
šie SLA kuopų veikėjai:

— B. Keblaitienė, I. Kaunelis, M. Balčiūnas bendrai prira
šė 66 naujus narius 352 kuopoje, Detroit, Mich.

— J. Pečiulis ir P. Rindokas abu prirašė 55 narius 185 
kuopoje, E. Chicago, Ind.

J. Ruckus ir A. Gedcminskas abu prirašė 47 narius 192 
kuopoje, New Kensington, Pa.

— Mis. O. Vinikicnė, S. Bredes, A. Sodaitis, visi prirašė
42 nr. 126 kuopoje, New York, N. Y.

— S. Jokūbaitis, O. Indrelienė, A. Paulauskas, M. Joku- 
bynienė ir L. Rickevičienė prirašė bendrą skaičių 52 narius 
236 kp. Toronto, Canada.

— J. Vaičaitis, V- Mickunas, S. Jakulis, V. Vakauza, W. 
Ncdzveckis, V. Stankūnas, J. Kulvietis prirašė išviso 25 nar.
43 kuopoje, Boston, Mass.

— K. Gaižutis, Jadv. Budrys, M. Dailidė, Ign. Musteikis 
prirašė 22 nr. 136 kuopoje, Clevcland, Ohio.

— V. Braziulis, A. Praškevičius, J. Virbickas, J. Brazaus
kas visi prirašė 18 narių 14 kuopoje, Cleveiand, Ohio.

— A. Kaziunas prirašė 17 narių 342 kuopoje, Easton, Pa.
— N. Bayoras prirašė 16 narių 7 kuopoje, Pittston, Pa.
— A. Jagiella ir Nora Gugis prirašė 16 narių 208 kuopoje, 

Chicago, III.
— J. Gedmintas prirašė 15 narių 308 kuopoje, Dorchester, 

Mass.
— J. Tumavičienė, T. Sakalauskas, A. Škudrinskas prira

šė 14 narių 328 kuopoje, Jamaica Plain, Mass.
— P. Žilinskas prirašė 14 narių 75 kuopoje, EI Monte, 

Calif. t
— J. F. Stanisky, P. ,.Jelx prirašė 15 narių 23 kuopoje, 

Shenandoah, Pa.
— K. Gaška ir A. Kirtiklis prirašė 15 narių 198 kp., Bar- 

berton, Ohio.
— M. Juodviršis prirašė 10 narių 123 kp., Montreal, Ca

nada.
— O. Miliauskienė prirašė 12 narių 115 kuopoje, VVilkcs 

Barre, Pa.
— B. Pivaronas ir V. Stanny prirašė 10 narių 73 kuopo

je, Pittsburgh, Pa.
Giliu pripažinimu pabrėžiama, kad čia suminėti S. L. A. 

kuopų veikėjai ir organizatoriai dirbo atsidėję ir daug narių 
prirašė, nors ir nepasiekė nustatyto 75 naujų narių skaičiaus. 
SLA Vajaus Komisija labai aukštai įvertina visų veikėjų ir 
organizatorių darbą Deimantiniame Vajuje ir

pripažindama SLA veikėjų pasižymėjimą 
lietuviškoje veikloje reiškia viešą ir gilią 
padėka už jų gražų darbą.

SLA VAJAUS KOMISIJA:
P. P. Dargis, J. Maceina,
Dr. M. J. Vinikas, Dr. S. Biežis.

Jaunąją kartą įjungti į SLA visada buvo ir tebėra vienas 
didžiausių uždavinių, kurie ne tik SLA, bet ir visai lietuvių vi
suomenei nuolat rupi.' Todėl SLA Centras parengęs Deiman
tiniam Vajus planą, kaip tik nukreiptą į jaunąją kartą, nekant
riai laukė veikliosios lietuvių visuomenės atsiliepimo. Ncsgi 
patys gražiausi sumanymai, jeigu jų nėra kam paremti kaip 
praktika rodo, pasidaro bereikšmiai.

Nuoširdžiu džiaugsmu ir pilnu pasitenkinimu čia turim 
pareikšti, jog SLA veikėjai puikiai suprato ir jautė pradėto 
darbo svarbą ir visai trumpu laiku, neatsižvelgiant, kad čia 
naujas ir neįprastas darbas

pasiekė gražių rezultatų.
Nors ne pilnai, dėl labai aprėžto laiko, SLA kuopos turėjo 

galimumą įsijungti į Deimantinį Vajų, bet tie' veikėjai, kurie 
dirbo, parodė pasigėrėtiną veržlumą ir dar kartą patvirtino, jog 
SLA turi lietuvių visuomenėje gilų pasitikėjimą.
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MUSŲ REIKALAI

Ruoškitės deimantiniam 
Susivienijimo seimui

Musų organizacijos — Su
sivienijimo deimantinis sei
mas įvyks šiais metais liepos 
mėnesį Pittsburgh, Pa. Jis 
prasidės liepos 11 dieną ir tę- 
yis iki visi seimui priruošti 
darbai bus apsvarstyti ir iš
spręsti.

Prieš kiekvieną seimą kuo
pos savo susirinkimuose pa
daro įnešimų-pasiulymų sei
mui konstitucijos papildymui, 
pakeitimui ir kitais organiza
cijos reikalais. Tokius kuopų 
įnešimus seimas apsvarsto, 
tinkamus ir valstijų apdrau
dos departamentams neprieš
taraujančius priima.

Todėl ir dabar, artėjant dei
mantiniam seimui, kuopos su
sirinkimuose privalo padaryti 
naudingų įnešimų busimam 
seimui. Įnešimai turi būti pa
daryti artimiausiam kuopos 
susirinkime, nes laiko neper- 
daugiausia beliko 
o įnešimus turės 
Įstatų Komisija 
centrui įdėjiniui į
bų Knygą. Įnešimus 
siųsti Įstatų Komisijos pir
mininkui sekančiu adresu:.

Dr. A. Montvidas,
4010 W. Madison St., 

Chicago 12, Illinois, 
arba Susivienijimo centrui, o 
jis persiųs Įstatų Komisijos 
pirmininkui.

Rinkite delegatus į 
busimą seimą

Svarbu, kad busimam sei
me dalyvautų kodaugiausia 
delegatų, nes seimas bus dei
mantinis ir jame bus iškilmin
gai atžymėta musų broliškos 
organizacijos 75 metų gyva
vimo sukaktis. Tai reikšmin
ga sukaktis, nes labai mažas 
skaičius organizacijų išgyvuo
ja tiek metų, tačiau Susivie
nijimas, kaip tas ąžuolas miš
ke, su kiekviena diena daugė
ja nariais ir turtu, todėl ir jo 
deimantinis seimas privalo 
būti gausus delegatais. Jeigu 
kurios kuopos dėl kokių nors 
priežasčių negalėtų pasiųsti 
delegatų seiman, tai 
kuopos prašomos
sveikinimus su aukomis Mok
sleivių ‘Fondui.

Deimantinis seimas bus 
suruoštas gražiai

Mus informuoja 
burgho, kad seimo 
ryžtingai dirba, kad 
seimas butų suruoštas gra
žiai ir kad suvažiavę delega
tai iš plačiosios Amerikos ir I kuopų atstovų, kurie yra il- 
Kanados butų patenkinti. Sei- I gamečiai veikėjai ir prityrę 
mą ruošia Susivienijimo tre- I įvairių 
čioji apskritis, kuriai vado- I t.ai nėra abejonės, 
vauja ilgametis organizacijos I mantinis 
veikėjas Stasys .Bakanas. Sei- Į gerai suruoštas ir delegatams 
mui ruošti sudaryta komisija I posėdžių protarpiais nereikės 
it apskrityje priklausančių J nuobodžiauti.

iki seimui, 
sutvarkyti 

ir prisiųsti 
Seimo Dar- 

reikia

tokios 
pasiųsti

S.L.A.KUOPV VEIKLA
Los Angeles, Calif

Petro ir Nelės Karužų 50 
Metu Vedybine Sukaktis

Petras ir Nale Karužai

1

le, N. Y.
Palaidota su bažnytinėmis 

apeigomis vasario 11 dieną. 
9:30 valandą ryte Švento 
Vardo katedroje buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos 
už velionės' vėlę, o iš bažny
čios nulydėta į Mt. Kalvari
jos kapineš ir palaidota am
žinam poilsiui. Į kapus paly
dėjo 18 automobilių pilni žmo
nų. Brangi Onute, lai Tau 
būna lengva ilsėtis Dėdės Ša
mo šaltoje žemelėje.

John Vilčinskas.

progą susipažinti su pačiu 
kraštu, žmonių gyvenimu, pa
pročiais, ir taip toliaus. Mes 
buvome labai dėkingos jai už 
pasidalinimą įgytų įspūdžių ir 
vaizdų su kuopos narėms.

Programai pasibaigus sekė 
arbatėlė ir įvairus lošimai. 
Šeimininkės buvo nares dr. 
Lydia Zaleska ir Irenė Bren- 
ner, kurios labai skoningai 
vaišino susirinkusias. įgiją 
daug gražių įspūdžių skirtė- 
mės į namus. Narė.

St. Catharines, 
Canada

Hammond, Ind.

Musų Miestelio Gyventojai 
ir SLA 273 Kuopa

SLA kuopos iniciatyva šių 
metų sausio 16 dieną, buvo 
surengtas Petro ir Nelės Ka
ružų 50 metų vedybinio gyve
nimo sukakties atžymėjimas. 
Tiek nariai tiek svečiai pripil
dė apatinę parapijos salę. 
Programą vedė C. Kirilaus- 
kas ir Adomas Bakaza, SLA 
kuopos pirmininkas.

Petras Karuža Amerikon 
atvyko 1907 metais. 1910 me
tais vedė Nelę Vyšniauskaitę 
iš Lowell, Mass. Abu gyveno 
Waterbury, Conn. 1913 me
tais nuvyko j Lietuvą, kur gy
veno 10 metų, paskui atvyko 
į Kanadą ir 1935 metais vėl 
atsikėlė gyventi j 
Conn.

Waterbury,

Karužai at- 
Kaliforniją, 

prie pat

Nuo 1955 metų 
sikėlė gyventi į 
Hathorne miestelį 
Los Angeles. Kartu gyvena ir
jų sūnūs, karo veteranas Bro
nius Karuža (Carusso). Ka
ružai yra susipratę lietuviai, 
priklauso lietuvių organizaci
joms (SLA) ir skaito lietu
viškus laikraščius — Tėvynę, 
Keleivį, Lietuvių Dienas ir k.

Petras ir Nelė šia proga 
nori padėkoti banketo rengė
jams ir talkininkams: Ado
mui ir Marijai Bakazams, Ki- 
rilauckams, J. Macėnams, J. 
Mason, J. Bimbai, J. Migli
nu! ir muzikantui Urnežiui, ir 
visiems prisidėjusiems prie 
šio banketo surengimo.

Reporteris.

v •

Steubenville, Ohio

Mirė Ona Kausikienė, 
SLA 22 Kuopos Iždininkė

22 kuopos, 
prisirašė prie Susi- 
1928 metais gegu- 

6 dieną ir geram

Musų mic-steliyje, kaip ap
skaičiuojama, yra apie 120,- 
000 gyventojų. Lietuvių čia 
yra apie 30 šeimų, bet jie la
bai išsikirstę, nieko neveikia, 
už tai ir SLA 273 Kuopoj 
yra tik 6 nariai, o gretimam 
miestelyje Calumet City, 1U. 
gyvena 9 nariai, kiti 17 narių 
išsiskirstę gyvena apylinkėse. 
Viso SLA 273 kuopa turi 26 
narius.

Dėl tos priežasties į kuo
pos susirinkimus ateina labai 
mažai narių, o naujų narių 
čia negalima gauti. Tiesa, čia 
jaunimo yra gana daug, bet 
jį negalima įtraukti į Susivie- 
nijmą, nes jis nenori lankyti 
susirinkimų. Tokį atsakymą 
gauni iš jaunimo pakalbinus 
jį prisirašyti prie Susivieniji
mo.

SLA 278 KUOPOS 
narių visuotinas susirinkimas 
įvyks š. m. kovo mėn. 26 die
ną, šeštadienį, 7 valandą va
karo, Harding Hotelio patal
pose, antram aukšte, 70 Jame 
g-vė.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus vykdomi bal
savimai į SLA Pildomąją Ta
rybą. Taip pat bus renkama 
ir kuopos valdyba 1960 me
tams, svarstomi kiti kuopos 
reikalai.

Kviečiame visus narius ir 
nares koskaitlingiausiai daly- 
\ auti.

ŠIA 278 Kuopos Valdyba.

Mamo Nuoširdi 
Padėka

ti kuopos valdybos finansų 
sekretoriui Gedmintui. To ne
padarius nebus priskaitomas 
sirgimo mokėjimo laikas.

Finansų sekretorius Ged- 
inintas padarė pranešimą kiek 
per metus surinkta mokesčių 
ir naujo vajaus metu prirašy
tų jaunuolių.

Nutarta ruošti pikniką šių 
metų birželio 5 dieną Romu
vos parke Brocktone.

Po susirinkimo buvo vaka
rienė. Užkandžius vakarienei 
sudovanojošios narės: K. Ki- 
liulienė, P.' Jančauskienė, p. 
Gedmintienė, P. Vieskalnienė, 
P. Jurėnienė, p. Andriulionie- 
nė. Visom labai ačiū.

Pranešam, kad šių metų ko
vo 23 dieną, 7:30 valandą va
kare šaukiamas narių susirin
kimas, kuriame bus rinkimas 
Pildomosios Tarybos narių, 
kurie tvarko visus SLA rei
kalus*

SLA yra didžiausia lietuvių 
organizacija Amerikoje. Todėl 
kiekvienas padorus lietuvis 
priklausydamas SLA turi di
džiuotis būdamas jos nariu, 
tad visi kuopos nariai daly
vaukite susirinkime ir balsuo
kite už tuos žmones, kurie 
kovojo prieš tuos, kurie no
rėjo sugriauti organizaciją, 
bet SLA liko gyvas ir šian
dien bujoja ir yra stipriausia 
lietuvių organizacija visam 
pasaulyje.

Šiame susirinkime narių da
lyvavimas būtinas.

Susirinkimas įvyks Sanda
ros name, 124 F Street, South 
Bostone.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

ti balsavimus.
Visi nariai yra kviečiami 

būtinai atsilankyti į susirinki
mą ir atsivesti kandidatų pri
rašyti prie SLA 142 kuopos.

Po susirinkimo musų kuo
pos moterys tarėsi nuo savęs 
visus pavaišinti su kuklia va
kariene. J. Dičkienė.

Michigan City, Ind.

Susi vienijimo 222 Kuopos 
Narių Susirinkimas

valdybos 
Tarybos 
šių me
dieną, 
kad su-

Sulig patvarkymo 
SLA Pildomosios 
rinkimai turi baigtis 
tų kovo mėnesio 31

Šiuomi pranešame,
sirinkimas SLA 222-ros kuo
pos narių bus 2 valandą po' 
pietų kovo mėnesio 20 dieną, 
namuose narės Kazimieros 
Leonaitės, po adresu Lake 
Shore County Road, Beverly 
Sliores, Ind. (400 pėdų nuo 
kranto ežero).
Dienotvarkė: »

1. Bus rinkimas Pildomo
sios Tarybos,

2. Rinkimas delegatų į dei
mantinį seimą Pittsburgh, Pa.

3. Planas prirašymo naujų 
narių į

Kurie 
atvykti 
valdyba
TR 2-5890 šeštadienį.

E. Masiulis, pirmininkas,
J. P. Varkala, sekretorius.

naujus skyrius.
nariai turi keblumų 

į susirinkimą, kuopos 
prašo tele’fonuoti

Paterson, N. J.

SLA 101 Kuopos Susirin- 
mas su Judamais Paveikslais

Decorating” Cįiicagos Dailės 
Insitute. Jaunoji Lydia turi 
artistiškų ypatybių, ypač pa
linkimą prie muzikos ir kurį 
laiką lavino savo gražų balsą. 
Jį irgi yra narė SLA 208-tos 
kuopos. Daktarės sūnūs Juo
zas ruošiasi studijuoti medi
ciną, lankydamas Illinois Col- 
lege, Jacksonville, 111.

Vasario 21 dieną dukra su 
sunum, norėdami paminėti 
motinos 25 metų praktikavi
mo sukaktį, išsivedė ją mies
tan papietauti. Sugrįžę namo 
jie rado duris atidarytas. 
Daktarė- pamanė, kad čia kas 
nors negero įvyko. (Žinoma, 
vaikai žinojo kame dalykas).

Įėjus vidun, daktarė nuste
bo, pamačius pilnus kamba
rius svečių ir viešnių, stalus 
nuklotus visokiais gardumy
nais, visur gėlės. Tada suži
nojo, kad tai buvo jos drau
gių (13 moterų, priklausan
čių vadinamam “birthday 
club”) siurprizas.

Be kitų, čia buvo 25 gai
lestingos seselės ir keliolika 
kolegų gydytojų iš ligoninės. 
Buvo viena šeima, kurios 
nebe pirmą sūnų daktarė pri
ėmė į šį pasaulį.

O tų dovanų, linkėjimų, dai
nų buvo gausybė. Daktarė sa
ko, kad ji visai nesitikėjo to
kios progos ir niekuomet ne
užmirš visų dalyvių draugiš
kumo. (N.)

ŠIA 208-tos kp. nare.

Aliquippa, Pa.

Juozas Maksvitis.

Chicago, Illinois

SLA 208-tos Pirmosios Mo
terų Kuopos Veikla

Brooklyn, N. Y.

Iš Susivienijimo 242 Kuo
pos Veiklos

K. Jonušui,

kad

Tarybos 
ilgametė 

Elizabeth 
trumpą

f

t

ŠIA 247 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks ko
vo mėn. 27 dieną, 1 valandą 
po pietų, pas draugus Eini
kius, 1501 Green Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes randasi rei
kalų aptarimui. Kurie nesate 
užsimokėję mėnesinių mokes
čių,

Susivienijimo 101 kuopos 
narių susirinkimas šaukia
mas šių metų kovo mėnesio 
25 dieną, penktadienį, 7 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje, 62 La- 
fayette Street.

Visi kuopos nariai ir na
rės kviečiami dalyvauti šiame 
susirinkime ir aptarti kuopos 
reikalus, tapgi bus rinkimas 
Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos, tad visų narių būtina 
pareiga būti susirinkime ir 
atlikti savo pareigas.

S u s i r inkimui užsibaigus, 
■bus rodomi General Develep- 
ment Korporacijos spalvuoti 
judami paveikslai, apie kurių 
reikšmę aiškins korporacijos 
atstovas. Todėl nepraleiskite 
šio susirinkimo ir pamatykite 
gražius spalvuotus judamus 
paveikslus.

A. GUSTUS, 
SLA 101 kuopos sekr.

Man gulint ligoninėje lan
kiusiems mane ir dovanų at- 
nešusienįs širdingai dėkoju, 
taipgi dėkoju už atnešimą į 
ligoninę gėlių: SLA 278 kuo
pai, Dauginu šeimai, Racevi- 
čių šeimai, A. Švažui, Alg. 
Dauginui.

■Už dbvanas:
Galdikų šeimai, Saukų šeimai, 
M. Satkevičiui, 
J. Gizeviliui,
Ročių šeimai ir Mildai Stanie
nei.

Lankiusiems: P. Polgrimui, 
Ig. Šajaukai, L. Pusliui, V. 
Šatkuvienei, kun. Garbukui, 
J. Dyliui, A. Šetikui, Liaksių 
šeimai, Hamiltono Lietuvių 
Namų pirmininkui St. Bok- 
šiui ir iš tolimųjų kolonijų 
sveikinusiems atvirutėmis ir 
laiškais.

Man buvo daug lengviau 
kęsti sužeidimą sulaukus tiek 
daug lankytojų, ko nė aš pats 
nesitikėjau. Esu labai dėkin
gas ' SLA 278 kuopos pirmi
ninkui K. Jonušui už parveži
mą mašina iš darbovietės į 
namus, ir pirmam atvyku
siam į ligoninę; pp. Dauginu 
šeimai už lankymą ligoninėje 
kiekvieną 
pavardę 
atprašau.
gas...

J. Satkevičiui, 
ir iš Hamiltono

kuo-
Šiais 
susi-

prašomi užsimokėti.
J. Plečkaitis,

SLA 247 kuopos sekr.

Springfield, III.

Mirė Mirijona Elzbieta Ūsas, 
SLA 158 Kuopos Narė

Šių metų vasario 27 dieną 
mirė Susivienijimo 158 kuo
pos narė Mirijona Elzbieta 
Ūsas, po tėvais Mičiuliukė, 
gimusi šiame krašte. Velionę 
užpuolė širdies smūgis prieš 
metus laiko, buvo suparali- 
žiuota, sunkiai sirgo 10 mė
nesių.

Nelaiminga mirtis ją išsky
rė iš musų tarpe. Nubudime 
liko jos mylimas vyras Frank 
Ūsas, sūnūs Frank, duktė 
Mrs. Clarsbrook ir daug gimi
nių.

Palaidota kovo 1 dieną, 
8:30 valandą ryte iš laidotu
vių direktoriaus Kirlin Egan 
koplyčios buvo nulydėta į St. 
Vincent de Paul bažnyčią, kur 
kun. S. O. Yunker- atlaikė 
maldas už velionės vėlę, o iš 
bažnyčios gausus būrys žmo
nių nulydėjo į amžino poilsio 

Į vietą—Kalvarijos kapus.

Velionė gyva būdama su 
visais gražiai sugyveno, tai 
jai mirus prie karsto buvo 

’ daug gyvų gėlių vainikų sudė
ta, kurių tarpe buvo nuo vy
ro, sunaus, duk/tės Mrs. Clars 
Bruks, sesers, brolio, sesery- 
čios, brolvainių ir visų gimi
nių, draugų bei draugių, su 
kuriais velionė gyva būdamas 
draugavo ir gražiai sugyve
no. •

• Taigi Tau, Marijona, taria 
sudiev SLA 158 kuopos val
dyba ir visi nariai. Tegul 
Tau būna lengva ilsėtis šal
toje žemelėje, o nuliudime li
kusiam vyrui ir visai šeimai 
SLA 158 kuopos valdyba reiš
kias gilią užuojautą ir linki 
greito susiraminimo.

SLA 158 Kuopos Sekr,

Vyš-I
Turbut pranašavimas, 
praeito trečiadienio vakarą 
bus daug sniego sulaikė ne- 
kurias iš SLA 208-tos pirmo
sios moterų kuopos narių nuo 
susirinkimo. Labai gaila, nes 
susirinkimas buvo svarbus ir 
įdomus.

Atlikus einamuosius reika
lus ir Pildomosios 
balsavimą, musų 

I darbuotoja ponia
Šatkauskas padarė
pranešimą apie kuopos įsteigi
mą 1915 metais kovo 1 dieną, 
reiškia prieš 45 metus. Ji per
bėgo tuos didelius darbus, ku
riuos kuopa atliko laike pir
mojo pasaulinio karo ir iki 
šiai dienai. Elizabeth Šatkau
skienė yra buvus kuopos val
dyboje net 44 metus, dabar 
eidama iždininkės pareigas. 
Tai tikrai retas ir puikus re
kordas, už ką narės jai šiltai 
dėkojo.

SLA iždininkė Nora Gugie
nė, kuri tik prieš kelias die
nas grįžo iš New Yorko, kur 
įvyko Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas, patiekė trumpą 
pranešimą apie dabartinį SLA 

| stovį, ypač pasidžiaugdama, 
kad per praeitus metus buvo 
prirašyta gana reikšmingas 
skaičius naujų narių' ir, kad 
musų organizacija vis stiprė
ja kaip nariais, taip finansi
niai. Narės labai domėjosi iž
dininkės pranešimu.

Baigiant susirinkimą kuo
pos pirmininkė Paulina Dran- 
gelienė pakvietė kuopos dak
tarę kvotėją dr. Lydia Zales- 
ką parodyti filmas iš savo į- 
vairių kelionių po Turkiją, 
Italiją, Ispaniją ir Morocco. 
Daktarę yra padarius ypatin
gai gražias ir įdomias nuo
traukas, kurios, kartu su jos 
paaiškinimais, nukėlė visas į 
tas žavingas vietas anoj pusėj 
pasaulio. Dr. Zaleska vykda
ma į gydytojų konvenciją į- 
vairiuose kraštuose išnaudojo

dieną. Jeigu kokią 
pamiršau, labai at- 
Esu visiems dėkin-

J. šarapnickas.

South Boston, Mass.

SLA. 308 Kuopos Nutarimai

Musų nors nedidelė kuopa 
praeityje buvo kiek veiklesnė, 
būdavo rengiama vasaros iš
važiavimai, žiemos laiku vie- 

Į nas kitas pobūvis. Dabar lai- 
| kai pasikeitė, kuopos nariai 

išsiskirstę po platųjį miestą ir 
sunkiau narius sukviesti į su
sirinkimus. Šiaip kuopos na
riai tvarkingai užsimoka savo 
mokesčius, remia tautinius 
reikalus. Dabar įėjo į madą 
kasmet aukoti BALFui ir Va
sario 16 Gimnazijai.

Praėjusį mėnesį buvo 
pos valdybos rinkimai, 
metais kuopos valdyba 
deda iš šių asmenų:

Pirmininkas Vincas
nius, vice pirm. Helen Venis, 
finansų sekr. Feliksas Mor
kus, iždin. Kaz. Krivickas, už
rašų sekr. Pranas Narvydas, 
organizatorius Pranas Venis.

Pradedame naujų narių va
jų. Pagirtina, kad kuopos na
riai supranta Susivienijimo 
reikšmę ir įrašo į Susivieniji
mą savo priaugantį jaunimą. 
P-nai šlapeliai įrašė savo tri
metę dukterį, taip pat ir pp. 
Krivickai, laukiama kad ir 
kiti pasektų jų pavyzdį. Kuo
poje randasi keletas profesi- 
jonalų, kaip tai: Jonas Bal
tus, seniai dirbantis Edison 
Co. inžinerijos skyriuje, vete
rinarijos dr. Kaz. Krivickas, 
turintis valdyška vietą, inž. 
Kaz. Krulikas, dirba N. Y. 
miesto susisiekimo skyriuje.

P. N.

Chicago, Illinois

25 Metų Praktikavimo Proga 
Pagerbta Dr. Lydia Zaleska, 
SLA Pirmosios Moterų Kuo

pos Narė

Prieš kelias savaites suka
ko 25 meitai, kaip lietuvė dak
tarė Lydia Zaleska pradėjo 
gydytojos praktiką. Ta proga 
paduodu kelis bruožus iš jos 
gyvenimo.

Dr. Zaleska gimė Chicagos 
senajame Bridgeporte. Jos 
motina buvo akušerė, tėvas 
turėjo krautuvę. Jaunoji Ly- 

I dia lankė Seward pradinę ir 
Lindbloom aukštesniąją mo
kyklą. Turėdama didelį palin
kimą prie medicinos mokslo, 
ji lankė Chicago Medical Col- 
lege, kurią baigė 1935 m. va
sario mėnesį, įsigydama Illi- 
nois leidimą praktikuoti. Dr. 
Zaleska yra Centrai Commu- 
nity ligoninės štabo nare. Bū
dama gera daktarė, malonaus 
ir simpatingo budo ir labai 
draugiška, ji turi nemažą 
praktiką. Tačiau tas nesulai
ko jos nuo dalyvavimo įvai- * 
riose draugijose, ypač SLA 
208-tos moterų kuopos veik
loje.

Dr. Zaleska gražiai išaugi
no 2 vaikus. Dukra Lydia bai
gė Northwestem universitetą 
ir dabar studijuoja “Interior

t

Šių metų vasario 8 dieną, 
6-tą valandą ryte Ohio Val- 
ley ligoninėje mirė Ona Kau
sikienė, SLA 22 kuopos iždi
ninkė. Pašarvota buvo grabo- 
riaus Mosti koplyčioje. Prie 
karsto buvo daug gėlių, kurių 
tarpe buvo gėlių puokštė ir 
nuo SLA

Velionė 
vienijimo 
žės mėn.
stovy išbuvo iki mirties, apie 
32 metus.

Ona Kausikienė buvo su
laukus apie 67 metus am
žiaus, gimusi Lietuvoje, Pun
sko parapijoj, Suvalkų rėdy- 
boj, po tėvais jos pavardė bu
vo Burduliutė. Velionės vy
ras Antanas Kausikas yra 
miręs 1938 metais, kuris irgi 
buvo SLA 22 kuopos narys. 
Ona Kausikienė paliko nuliū
dime du sūnūs ir marčias, 
septynis anukus ir vieną se
serį, gyvenančią Williamsvil-

•

iš Pitts- 
ruošėjai 
istorinis

parengimų ruošėjai, 
kad dei- 

seimas bus tikrai

Šių metų sausio 30 dieną 
SLA 308 kuopos metiniame 
susirinkime narių dalyvavo 
nemažas būrys. Pirm. A. An
driulionis padarė pranešimą 
iš 1959 metų veiklos, kad 
svarbiausiais klausimai buvo 
informuoti visi nariai.

Dėl šių metų narių mokes
čių rinkimo ir mokėjimo tvar
kos, tai visi nariai kaip anks
čiau mokėjote į punktus ir 
susirinkimuose, taip ir dabar 
mokėkite kaip kam kur pato
giau, kad nebūtumėt atsilikę 
su mokėjimu, nes po namus 
niekas nerinks mokesčių. Pra
šome nevilkinti, o mokėti iš 
anksto pirmyn, kad neįvyktų i 
jokių nesklandumų. >

Dėl ligonių lankymo bus 
tvirtai prisilaikyta konstituci
jos patvarkymo. Narys susir
gęs per 3 dienas turi praneš- 1

New Haven, Conn.

Susivienijimo 142 Kuopos 
Narių Dėmesiui

Musų SLA 142 kuopos įvy
kusiam susirinkime kovo 7-tą 
dieną pripuolė nominavimas 
Pildomosios Tarybos, bet dėl 
nežinomos priežasties kur tai 
užkliuvo balsavimo blankos. 
Po apkalbėjimo nutarta se
kantį susirinkimą laikyti kovo 
27 dieną, priprastoj vietoj ir 
priprastu laiku. Iki to laiko 
tikimės būti aprūpinti blan- 
komis ir galėsime laiku atlik-
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BRONIAUS K. BALUČIO VAIDMUO 
AMERIKOS LIETUVIUOSE

Rašo DR. STEPONAS BIEŽIS, S1A daktaras-kvotčjas

aplenkė, 
lietuvių 

istorijos.
suprati-

(Tęsinys)
Lituanistikos klasės iš pat 

pradžios pasidarė populiarios 
ir buvo gausiai lankomis, nes 
tik retas kuris jas 
Jose buvo mokoma 
kalbos, literatūros ir 
Jose mokiniai įgavo
mą apie lietuvių kalbos gra
žumą, jos reikšmę, pasisėmė 
tikrų žinių apie lietuvių tau
tos ir buvusios valstybės di
dingumą bei suvaidintą reikš
mingą vaidmenį Europos isto
rijos eigoje ir tt., kad neju
čiomis įkvėpė patriotizmo 
jausmą ir pažadino lietuvybės 
dvasią. To laiko didelė dau
guma atvykstančių į šį uni
versitetą jautėsi tik tiek lie
tuviais, kad jie kalbėjo lietu
viškai. Gi išvykdami apart 
grynojo mokslo, išsivežė savo 
širdyse stiprią lietuvio kovo
tojo dvasią, kurią skleidė sa
vo tautiečių tarpe pažadinda
mi ir ugdydami juose lietu
vybę. Už tai Balučiui priklau
so neišdilstantis ir aukštas 
nuopelnas.

Veik tuo pačiu metu dau
giausia jo iniciatyva įsikuria 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos kuopos, kuriose 
Balutis jautriai ir aktyviai 
reiškėsi. Šios dvi organizaci
jos savu laiku atliko begalo 
didelius darbus tautiniu, kul
tūrinių ir apšvietos požiūriais.

Susivienijimo plačioje tau
tinėje ir kultūrinėje 
Balutis stipriai 
janČiai reiškėsi,
autoritetingas balsas 
nulemdavo 
santaiką 
paklausant 
naudingų
besniuose organizacijos užda
viniuose jo patarimai buvo 
ieškomi ir palankiai priimami. 
Jam Susivienijimas 
Amerikoje tiek 
reikšmingas, kad 
dienos jis tebėra 
nors dėl visiems
priežasčių jis negali būti ak
tyvus.

Tėvynės Mylėtojų Draugiją 
Amerikos lietuviai įkūrė 1896 
metais, kai Lietuvoje spauda 
dar buvo carų uždrausta. Ji 
išleido ir dabar tebeleidžia 
daug naudingų knygų, kurių 
anais draudimo spaudos lai
kais nemažas skaičius pasiek
davo Lietuvą. Ši draugija 
milžiniškai pasitarnavo lietu
viams švietimo ir kultūros 
srityse. Tačiau Lietuvai atga
vus savo spaudą 1904 m., o 
ypatingai vis kilanUems par
tiniams nesutarimams, gin
čams ir barniams daugel jos 
rėmėjų pasitraukė ir vos ją 
nenumarino visiškai. Jos žy
dėjimo metu turėta net 97 
kuopos-skyriai, gi 1907 me
tais beliko trys, kai Balutis 
buvo jos pirmininku išrink
tas. Šiuo kritišku momentu 
daugelis širdingų veikėjų bu
vo benumoję rankas ir pata
rę Balučiui užmiršti Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją kaip jau 
mirusią.

Bet Balutis gyveno ir gyve
na dirbti, energiją teikti be- 
silpstantiems ir drąsos bepa- 
lužtantiems. Į aimanavimus 
ir beviltiškumus jis nesvyruo
damas atsakė: 
galinga srovė 
šaukia daugiau
pasakymu jis turėjo galvoje 
naują sąjūdį Lietuvoje atga
vus savo spaudą.

Savo įgimtu 
lumu jis ėmė 
ir neatlaidžiai 
męs milžinišką 
bingą uždavinį,
sužadinti entuziazmą ir rasti 
skaitlingų rėmėjų reikia im
tis didelio objekto, kas at
kreiptų reikiamą dėmesį. Tuo 
dideliu objektu buvo jo pasi- 
rįžimas, būt ar žūt, išleisti

veikloje 
ir vadovau- 
Seimuose jo 

dažnai
bergždžius ir ne

keliančius ginčus 
jo praktiškų ir 

nurodymų. Svar-

Lietuvių 
artimas ir 
ir po šios 

pilnu nariu, 
suprantamų

“Bet nauja, 
musų tautoje 

dirbti”. Šiuo

sąžiningu uo- 
dirbti, sunkiai 
dirbti, pasiė- 
ir tikrai gar- 
Jis jautė, kad

Dr. Vinco Kudirkos visus raš
tus jo 50 metų gimimo sukak
čiai atžymėti, kuri parėjo 
1908 metais. Nepaisant kad 
jo pirmininkaujama draugija 
merdi, o jos iždas visiškai 
tuščias, jis kaip tas drąsusis 
kareivis ryžtingai stoja dar
ban. Nugalėdamas daugybę 
sunkumų, jis kiek gavęs pa
ramos neatlaidžiai dirbo.

Jis dirbo išsijuosęs ir ran
koves atsiraitęs dviem krip- 
tim: Atgaivinti veik visai pa
krikusią Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją ir atspausdinti Dr. 
Kudirkos raštus. Kokis tai 
buvo milžiniškas darbas gali
ma spręsti iš to, kad šiais rei
kalais jis parašė 
vien tik laiškų! 
didžiulis darbas, 
ku užsispirimu 
abudu uždaviniu: 
vynės Mylėtojų 
jos skaitlingame 
metais pilnas džiaugsmo ir 
savo malonia šypsena Balutis 
padeda ant 
spausdintus 
Kudirkos 
džiaugsmui, 
išreiškiant pagarbą bei padė
ką nebuvo ribų. Už tai dele
gatai vienu balsu norėjo Ba
lutį pakelti į garbės narius. 
Bet jis niekuomet nesiekęs 
jokios garbės ir jai nedirbęs 
griežtai atsisakė. Kukliai pa
reikšdamas, kad ir taip jau
čiasi laimingas kai vėversys, 
ir širdingai padėkojęs už jam 
išreikštą pagarbą, jis paprašė 
paliuosuoti nuo pirmininkys- 
tės taip reikalingam poilsiui.

Šis Balučio milžiniškas dar
bas aiškiai pavaizduoja ir įro
do ką vienas žmogus gali at
likti, kai jis pasiima garbingo 
objekto siekti ir jį vykina su 
atsidavusiu širdingumu. Tuo
met atsiranda reikiamų rėmė
jų ir talkininkų, palengvinan
čių patį darbą. Prieš 50 metų 
ir to laiko esamose lietuvių 
išeivijos sąlygose Balučio tik
rai buvo negirdėtas užsimoji
mas ir milžiniška ištvermė 
išleisti Dr. Kudirkos raštus 
sudarusius šešis tomus, virš 
1700 puslapių. Nemažesnis 
nuopelnas ir pilnai užtarnau
tas buvo veik iš numirusių 
prikelti Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, kuri ir po šios die
nos sėkmingai gyvuoja ir da
bar vadovaujama energingojo 
patrioto Miko Vaidylos, “San
daros” ilgamečio redakto
riaus. Tokio masto darbus 
tegalėjo įsivaizduoti ir juos 
įvykinti tik visų mielasai ir 
aukštai branginamas jubilia
tas Bronius K. Balutis, kuris 
visuomet perpildytas niekuo
met neišsekančia energija.

Žiūrint šių dienų musų kas
dieninio gyvenimo akimis kul
tūros veikloje santikiavime su 
Lietuvių Bendruomene taip ir 
norisi žodelis tarti. Kai Ben
druomenė, kuri ir po šios die
nos veik išimtinai susideda iš 
naujosios ateivijos inteligen
tijos, besikurdama šiame kra
šte kaip tai pamiršo, nepa
galvojo, o gal nepanoro susi
tarimo budu įjungti arba su
sijungti su skaitlinga senąją 
išeivija, kuri galėjo ir neabe
joju butų mielai norėjusi šir
dingai bendradarbiauti.

Per desėtkus metų čia gy
vuoji ir dirba naudingus dar
bus visa eile organizacijų, 
kurias, kkip atrodo, Bendruo
menė nepastebėjo. Viena iš 
tokių — Tėvynės Mylėtojų 
Draugija. Tiesa, daugeliui jų 
truko inteligentiškų jėgų stip
resniam vadovavimui ir vei
kimui, ką naujoji ateivija 
gausiai atsivežė ir butų gale- • 
jusi užpildyti šią spragą, kas 
be mažiausios abejonės butų 
žymiai sustiprinęs pačią Ben
druomenę ir visą bendrą veik
lą. O dabar Abidvi pusės, lyg 
konkuruojančios viena kitą

per 3,000 
Tai savaimi 
Savo dzukiš- 
jis laimėjo 
Atstatė Tė- 
Draugiją ir 
seime 1910

stalo gražiai at- 
šešis tomus Dr. 
raštų. Delegatų 
rankų plojimui,
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IJUOZAS RAJECKAS, 
Lietuvos Atstovas

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė šiais metais Pittsburg- 

i he buvo švenčiama vasario 
mėn 21 dieną. Vyriausiu kal
bėtoju buvo pakviestas iš 
W a s h i n gtono Ministeris p. 
Juozas Rajeckas. Jo garbei 
penktadienį, vasario mėn. 19 
dienos vakare 6 valandą gar
siajame Roosevelto viešbutyje 
buvo suruoštas banketas, ku
riame dalyvavo apie 35 sve
čiai. Ponas Rajeckas per ban
ketą savo kalboje pasakė, 
kad jam malonu būti čia tarp 
Pittsburgho lietuvių, nes jis 
pats esąs gimęs Pennsylvani- 
jos valstybėje mažame mies
telyje netoli Pittsburgho. La
bai malonaus budo, šis gar
bingas Lietuvos Atstovas, 
nors kelionėje išvargęs, bet 
neparodydamas to, sveikinosi 
su visais banketo dalyviais ir 
stengėsi su kiekvienu arčiau 
susipažinti. Laikas greitai bė
go vėlai vakare svečiai skirs
tėsi , į namus leisdami musų 
svečiui pasilsėti.

šeštadienį, vasario mėn. 20 
dieną jionas Rajeckas turėjo 
pasimatymą su Pittsburgho 
majoru p. J. Barr. Būrio lie
tuvių lydimas, musų ministe
ris atvyko į County Building 
11 valandą ryto pas miesto 
majorą. Po gana ilgoko pri
vataus pasikalbėjimo musų 
atstovo su majoru, jam p. 
Barr iškilmingai įteikė Pitts
burgho miesto auksinį raktą. 
Pittsburgho didžiųjų laikraš
čių reporteriai bei fotografai 
nuolat musų Atstovą intervie- 
vavo ir fotografavo. Vėliau 
didžiuliam Park Schenley vie
šbutyje buvo musų svečiui iš
kilmingi pietus, kuriuose da
lyvavo visa delegacija. Antrą 
valandą po pietų, visi kartu 
su p. Ministeriu J. Rajecku 
atvyko Pittsburgho Universi
tetan, kur jo laukė vėl dide
lis būrys lietuvių bei keletas 
žymesnių Universiteto asme
nybių. Apžiūrėjęs lietuvių 
kambarį Universitete, ponas 
Rajeckas labai rimtai apsi
džiaugė ir beveik su ašaromis 
akyse pasakė, kad niekur vi
sam pasaulyje turbut nėra 
universiteto, kuris turėtų pa
našiai įrengtą lietuvišką židi- 
mį—lietuvių kambarį, kuris 
svetitam krašte taip gražiai 
ir garbingai repreze n t u o j a 
mutų tautą, musų brangią 
Lietuvą. 5 valandą vakare po
nas Ministeris kartu su sve- 
čiais-delegatais išvyko į Pitts
burgho priemiestį Castle Sha- 
non į Šv. Pranciškaus vienuo
lyną apžiūrėti mergaičių Aka
demiją. Tenai pavalgę skanią 
vakarienę, svečiai išsiskirstė 
į namus.

vargsta ir taip negausios jė
gos eikvojamos, o patsai dar
bas vos slenka, visokių truku
mų slegiamas.

Atsižvelgiant į padarytas 
klaidas ir jų žalingumą įver- 

. tinant, vardan tos kilnios idė
jos ir vedini gerais norais, 
J<urių pas visus ne stoka, ar 
nevertėtų išnaujo tartis ir su
sitarus įkurti vieningą ir tik
rai stiprų bendradarbiavimą, 
kuris butų našus ir atliktų 
savo garbingą paskirtį ?

(Bus daugiau)

O sekmadienį įvyko Tautos 
Šventė! Po iškilmingų pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kun. Girdis pasikvietė musų 
didį svečią pas save ant pie
tų. 2:30 valandą po pietų Lie
tuvių Piliečių Svetainėn pra
dėjo rinktis lietuviai iš įvai
rių miesto dalių. Buvo daug 
garbingų kalbėtojų, neskai
tant musų gerb. Tautos At
stovo, kuris, kaip ir visuomet, 
su malonia šypsena ir nei 
kiek nenuvargusiu veidu at
vyko į Lietuvių Svetainę, į 
paminėjimą. Nors buvo šaltas 
ir blogas oras, bet tas pitts
burghiečių neatbaidė nuo at
vykimo į Šventę ir salė buvo 
pilna. Meninę programos dalį 
išpildė Espleno Šv. Vincento 
mokyklos, šv. Kazimiero mo
kyklos ir Šv. Pranciškaus 
Akademijos mokinės. Buvo 
daug dainelių pad a i n u o t a, 
daug šokių pašokta. O vaka
re, žemutinėje salėje įvyko 
šventės užbaigimo vakariene. 
Daug lietuvių 
turėjo progos 
gana Lietuvos 
pausti ranką,
keletą žodžių pakalbėti. Apie 
10 valandą visi laimingi ir pa
tenkinti išvyko kas sau į na
mus, o musų ponas Ministeris 
pirmadienio rytą paliko Pitts- 
burghą ir išvyko savo parei
goms atgal į VZashingtoną. 
Jis paliko mums pittsburghie- 
Čiams 
kuriuos 
Šime.

Tarp kitų klausimų bus į- 
trauktas klausimas apie gim
tąją kalbą. Šis klausimas bu
vo klaustas 1940 m. ir prieš 
tai, tačiau jis buvo išleistas 
1950 m. Jis bus klausiamas 
tik tų asmenų, kurie gimė ne 
Am enk oje.

Klausimai apie gimtąją kal
bą duos mums daug tiksles
nę informaciją apie etnišką 
milijonų žmonių kilmę, kurie 
atvyko į Ameriką iš kitur. 
Rytų Europoje, pavyzdžiui, 
tautinės sienos keitėsi ar vi
sai išnyko, o kraštuose, kaip 
Belgijoje, Čenoslovakijoje, Ju
goslavijoje ir Sovietų. Sąjun
goje, gyvena dvi ar daugiau 
skirtingų tautų, turinčių savo 
gimtąją kalbą ir kultūrą.

American Council.

PABŪKLAI

pittsburghiečių 
musų garbin- 
Atstovui pas- 

arčiau su juo

» T ~

neišdildomų įspūdžių, 
mes greitai neužmir-

Ryte Spingytė.

Kokie Klausimai Bus 
Statomi Per 1960 m. 
Gyventojų Surašymą?

Per 1960 metų cenzų klau
simai bus panašus, kaip ir 
per 1950 metų cenzą. Tik vie
nas klausimas, kuris intere
suoja tautines ..grupes, bus 
pridėtas: kokia yra jūsų gim
toji kalba? Kai kurie klausi
mai bus klausiami tik vienos 
šeimos iš keturių.

Šie klausimai bus surašyti 
dviejose atskirose formose: 
Advance Census Report ir 
Houshold Questionnaire.

Advance Census Report 
formos, kurios bus laiškane
šių atneštos į kiekvieną šeimą 
JAV-se per paskutinę kovo 
mėn. savaitę, turės klausimus 
gyventojams šeimos vienetuo
se tik kas link vardo, pavar
dės, adreso, amžiaus, gimi
nės, rasės, giminystės su šei
mos galva ir vedybinio stovio, 
ir keli klausimai bus apie jų 
gyvenamą vietą. Vienas iš na
rių turės pateikti šią infor
maciją apie kiekvieną narį.

Ši forma turi būti patiekta j 
cenzo valdininkui, kuris as
meniškai atvyks į kiekvieną 
butą ir šeimą. Jei forma bus 
išpildyta atitinkamai, jo vizi
tas 'bus trumpas ir jam reikės 
tik ją peržiūrėti. Tačiau, jei 
forma nebus pilnai išpildyta, 
jis turės statyti klausimus, 
kad gautų reikiamą informa- Į 
ciją.

Ir tai bus 
guma šeimų 
cenzui.

Kiekvienas

viskas, ką dau- 
privalės atlikti

ketvirtos šeimos 
vienetas gaus kitokią firmą 
išpildyti. Ši forma bus mėly
nos spalvos ir ji bus pava
dinta Household Question- 
naire. Šioje formoje bus klau
siami pridėtiniai klausimai 
apie šeimoje esančius indivi
dus ir apie gyvenvietę, kur 
jie gyvena.

Miestuose šios formos bus 
paliktos kartu su jau adre
suotais vokais, ant kurių ne
reikės lipdyti pašto ženkliukų. 
Išpildytos formos šiuose vo
kuose reikės išsiųsti į vietinę 
Cenzo Distrikto Įstaigą (Cen
tus District Office). Kitose 
vietovėse cenzo valdininkas 
asmeniškai staitys klausimus, 
atvykęs į gyvenamas vietas.

Akademinis Skautų 
Sąjūdis 

norėdamas paskatinti jauni
mą domėtis lietuviška litera
tūra, ugdyti ir ieškoti ’ naujų 
literatūros talentų, skelbia 

JAUNIMO LITERATŪROS 
KONKURSU

Laimėtojams skiriamos šios 
premijos:

1. Už geriausią prozos kuri
nį

2. Už geriausią poezijos 
kurinį — 150.00 dol.

3. Už geriausią prozos ra
šinį — $150.00 dol.

Prozos kūrinys gali būti 
apysaka, feljetonas, trumpa 
noveflė ar kitas prozos veika
las, savo esme priklausąs gro
žinei literatūrai, ir netrumpes- 
nis kaip 2000, bet neilgesnis 
kaip 8000 žodžių.

Poezijos kūrinys gali būti 
eilėraštis ar jų grupė, arba 
poema epinio, lyrinio ar hu
moristinio žanro, netrumpes- 
nė kaip 200 ir neilgesnė kaip 
1500 žodžių.

Prozinis rašinys turi būti 
neilgesnis kaip 4000 žodžių. 
Autoriaus užduotis: origina
lus rpinčių dėstymas apie ku
rį nors lietuviškos kultūros 
ar visuomenės pasireiškimo 
būdą.

Premijuoti raštiniai visų 
pirma bus atspausdinti MU
SŲ VYČIO žurnale, vėliau ga
li būti kartojami kitoje spau
doje.

Konkurse gali dalyvauti lie
tuviai visokių (išskyrus ko
munistinių) pažiūrų ir pri
klausą bet kokiai jaunimo or
ganizacijai, o taip pat ir tie, 
kurie nėra tokių organizacijų 
nariai, bet jaučia lojalumą 
Lietuvai ir jos kultūrai, ne 
vyresni kaip 30 metų.

Kurinių temų pasirinkimas 
yra laisvas.

Rašiniai turi būti pasirašy
ti slapyvardžiu, o atskiriame 
voke turi būti nurodyta 
toriaus paverdė, vardas, 
resas ir gimimo data.

Rašinius prašoma siųsti 
ry Komisijos Sekretoriui Ro
mui Keziui, 130 Hendrix St., 
Brooklyn 7, N. Y., USA. Ra
šiniai gauti po 1960 m. rug
sėjo 15 d. nebus Jury Komi
sijos vertinami.

Jurų Komisiją sudaro: Pir
mininkas — Dr. Henrikas Lu- 
kaševičius, nariai — rašyto
jai — Nelė Mazalaitė, Stepas 
Zobarskas, Leonardas Žitke
vičius ir Romas Kez'ys.

Nuklcarinių pabūklų 
Mes jau turim visą tinklą, 
Kokią reikšmę turi “sputnik ? 
Nieko kito, kaip tik ginklą. 
Ginklas naujas, nematytas, 
Karo tikslui pritaisytas. 
Nuo mėnulio “lunnik” žiuri— 
Vienok žemės tikslą turi: 
Kaip paveikti savo priešą, 
Jį į baimę įvaryt, 
Ir paskui, jau su paveiktu, 
Ką tik nori, padaryt. 
Milijonus “sputnik” rija, 
Neša nuostolį žmonija, 
Nerealiai visi žiuri, 
Kokią naudą iš jo turi. 
Tiek žmonijai jis padės— 
Kad su komfortu nudės. 
Šaut nereiks, 
Nei durt su jiečiu, 
Vien sekundė tik prabėgs, 
Ir... nebėra jau piliečių...

Sofija Ambrazevičienė.

M

150.00 dol.
geriausią

au- 
ad-

<

Nauja Laida “Kaip ?asi 
daryti Piliečiu” Dabar 

Gaunama American 
Council Įstaigoje

Naujai peržiūrėta laida 
“Kaip Pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu”, 
parašyta Marion Schibsby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at
spausdinta Amerikan Council 
for Nationalities Service or
ganizacijos. Šis natūralizaci
jos vadovas, dabar pasiekęs 
19-tąją laidą, per 40 metų bu
vo standartiniu šiuo klausimu 
leidiniu.

Naujas 128-nių puslapių 
vadovas nurodo pilietybės įsi
gijimui statomus reikalavi
mus, aprašo kiekvieną natū
ralizacijos procedūros žings
nį ir kiekvienam, norinčiam

t
i
i

pasidaryti piliečiu, tiksliai nu
rodo, ką jis turi daryt.’, kad 
įsigytų pilietybę. Šiame vado
ve be to yra specialus sky
rius, kuriuo galima naudotis, 
kaipo nurodymais ruošiantis 
natūralizacijos egzamin a m s. 
Jame yra 130 klausimų ir at
sakymų apie Amerikos istori
ją ir valdžios sutvarkymą. 
Vadove taip pat yra JAV-bių 
Konstitucija ir Nepriklauso
mybės Deklaracija.

“Kaip Pasidaryti 
knygelė yra 
dividualiam 
mokytojui, 
buotojui ir
riuos emigrantai kreipiasi pa
tarimo ir pagalbos, šiai eks
pertų grupei vadovas suteikia 
lengvai suprantamą informa
ciją apie techniškas natūrali
zacijos ir 
problemas.

Paskiros
Jungtinių
bių Piliečiu” 
yra vienas doleris ir ją gali
ma gauti American Council 
for Nationalities Service įstai
goje, 20 West 40-th Street, 
New York 18, N. Y.

American Council.

Piliečiu” 
skirta ne tik in- 
asmeniui, bet ir 
socialiniam dar- 
advokatui, į ku-

pilietybės gavimo

“Kaip Pasidaryti 
Amerikos Valsty- 

knygos kaina

$4 VI N©*
Atliek amus pinigu, nuo 

kasdieninio pragyvenim j ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniaii 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas ryt* 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštine: Soph!e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, DLL. Margutis. Vedėja L. VanagaitienA 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., lietuvių Radio Valanda, Vedėjas Vla
das Plečkaitis.*
439 Stanley Street, New Britam, Conn. Tel. BA 5-0994. 
WPOP—1410. Sekmadieniais—12-1:00 valandą po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Štokas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4*00-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPOP—1410. Sekmadieniais nuo 11 vai. ryte iki 12 vai.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų. »

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
135 WEST 14th STREET

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

141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 5-7430
332 FUlmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

I

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

PHILADEIJPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

•

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. OHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrev 8-5040

2184 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Te!, DIckenson 2-8282

Musu dldžiulS firma, turfidama tuksiančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra dideli# pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose tasfte informacijų apie naujas muitų normas Ir patarnaivmus.

Licensed by USSR

O

I
i
I
I



4 T K V Y N fi Kovo 18. 1960

Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y

Solistas Voketaitis, SLA Na
rys, Dainuos New Yorke

ar gauti daugiau informacijų, 
malonėkite telefonu pašaukti 
valdybos narę B. Keblaitienę: 
We 3-1800.

B. Keblaitienė.
Plačiai žinomas sol. Arnol

das Voketaitis, dainuos Car- 
negie Hali New Yorke Phil- 
harmonic Orkestro koncerte. 
Jis jau plačiai pagarsėjęs kai
po geras dainininkas ir yra 
laimėjęs daug įvairių premijų 
savo profesijoje. Jis yra Nevv 
York City Center Operos na
rys solistas, Connecticut Ope
ros narys Hartforde, ir kt. Jis 
kviečiamas kitataučių koncer- 
tuote po visą Ameriką ir T. 
V. Šį kartą jis yra pakviestas 
kaipo solistas dainuoti vieno
jo įžymiausių Amerikos Sim
fonijų, Philharmonic Orkęsto, 
kurio dirigentas yra vienas 
iš žymiausių dirigentų visoj 
Amerikoj, tai yra Leonard 
Bernstein. P-as Bernstein iš
girdo Arnoldą Voketaitį dai
nuojant operoj, labai svarbią 
rolę ir jam labai patiko Ar
noldo balsas ir dainavimas, 
tai jis, programai užsibaigus, 
atėjo už scenos ir pakvietė jį 
ateiti į jo studiją, kad galėtų 
su juo susitarti dainuoti jam 
diriguojant Philharmonic Ore.

Dabar A. Voketaitis dai- I 
nuos net keturiuose Philhar- i 
manic Ore. koncertuose gegu
žės mėnesio 5, 6, 7 ir 8 die
nomis programoj vakarais, o 
sekmadienį, gegužės 8 dieną 
po pietų, kur bus išpildyta 
aukšto turinio muzikos kuri
niai.

Lietuviai, kurie myli klasiš
kus kurinius, turės proga nu
vykti į Carnegie Hali, ir pa
siklausyti musų tautiečio dai
navimo. |

Lietuviai gali pasidžiaugti, 
kad musų tautietis taip auk
štai pakilęs meno srityje ir 
jo laimėjimais. Kurie nusima
no apie muziką ir žino kaip 
sunku yra siekti mokslo, 
tai gali įvertinti Arnoldą Vo
ketaitį, kaipo gerą muziką ir I 
gerą dainininką, ypatingai 
kad jį įvertina toksai aukšto 
lygio muzikas kaip Leonard 
Bernstein, kuris Arnoldu su
sižavėjo. Ne visiems taip pa
siseka. K. M.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopos Veikla

pi jos salėje, 197 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y.

Visi nariai šiuo paskelbimu 
kviečiami būtinai atsilankyti, 
nes bus atlikti balsavimai į 
SLA Pildomąją Tarybą, ren
kami atstovai į 5-tos apskri
ties suvažiavimą ir taip pat 
rinkimas delegatų į busimą 
Deimantinį SLA Seimą.

SLA 368 Kuopos Valdyba.

Detroit, Michigan

Veteranių Motery Keturių 
Metų Veiklos Sukaktis

Amerikos Lietuvių Vetera
nių Moterų Auxiliary, minė- 
damos savo 4 metų veiklos 
sukaktį, šiemet ruošia iškil
mingą pobūvį, kuris įvyks ko
vo 27 dieną, Veteranų svetai
nėje, 1406 Lavvndale Avenue, 
kampas Homer. Bus paruošti 
šeimyniški skanus pietus ir 
malonus pasisvečiamas su 
musų jaunais veteranais ir jų 
šeimomis. Jeigu liks koks pel
nas, tai jis bus paskirtas A. 
L. Veteranų Memorial Buil- 
ding Fondui.

Pietų pradžia 3 valandą po 
pietų. Pietų kaina tik $1.50.

Valdyba visus
kviečia atsilankyti ir paremti 
veteranų siekiamą tikslą — į- 
sigyti nors kuklius namus.

Norėdami užsisakyti vietas

nuoširdžiai

audrai, 
nematė 

metų, 
susirin-

židžiuno Mirties Penki Metai

kuo pasi
rašo ar- 

skauda 
skareles, 
irgi ko-

neprieina-

męs 1898 m. vasario 4 d.
Pečkienė Agota ir jos sesuo Ma

kauskienė Ona.
Rūkas Antanas, Vinco sūnūs, gi

męs Tauragės apskr.
Schrelber-Dilbaitė Ona (Anna), 

1? Gurklių kaimo, gyveno Collins- 
ville.

Žilinskaitė-Žilinskienė Ona, iš 
Ivantiškių km., Raudonio vals., 
Marijampolės apskr. Amerikoje iš
tekėjo už Mykolo Žilinsko.

IloAkomlejl arba apie Juo® tinau 
ttojl maloniai praAomi atollloptl: 

00N8ULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

41 VVEJST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

liko dar 
Jaunuolė

SLA 38 kuopa turėjo susi
rinkimą kovo mėn. 3 dieną, 
siaučiant didžiausiai 
sniego pūgai, kokios 
New Yorkas per 12

Dėl tos priežasties
kimas nebuvo gausus, tačiau 
jis įvyko, dalyvaujant 15 na
rių, gi konstitucija sako, kad 
teisėtas susirinkimas dalyvau
jant tik 7 nariams. Susirinki
mas praėjo geroj nuotaikoj ir 
buvo gausus būrys mokesčių 
apsimokėjimo.

Jį vedė energingas adv. S. 
Bredes, Lietuvių Piliečių Klu
bo pastogėje, kun par
duoti. Dėl klubo pardavimo 

Į kyla klausimas: kam gi jį sta
tė susipratę lietuviai? Jis sta
tytas tuo supratimu, kad bu
tų lietuvių kartų kaitoms, 
kur lietuviai galėtų sueiti, pa
silinksminti, pabaliavoti kaip 
savam dvare.

Nejaugi jiems neateis šven
ta dvasia ir neapšvies sublu- 
dusius protus, kur manoma 
nueiti su tokiais planais.

Reikia daugiau statyti ir 
globoti ką turime, bet nepar
davinėti tai, ką seneliai pra- 

1 kaitų 
gaiš, 
tikslu 
Dabar 
lietuviams reikalinga ir nėra 
reikalo jį parduoti, tik reikia 
pavesti jį tvarkyti tiems, ku
rie sugeba, nori statyti, o ne 
griauti.

Kadangi SLA 38 kuopa tu
ri virš 400 narių, tai balsavi
mai ir delegatų rinkimas į 
seimą atidėti kovo mėnesio 31 
dienai, kartu bus ir mėnesi
nis pirmo ketvirtadienio ba
landžio mėnesio susirinkimas, 
tad visi nariai įsitėmykite 
dieną. Balandžio pirmą ket
virtadienį, balandžio 7 dieną, 
susirinkimo nebus.

Po susirinkimo dalyviai 
skubinosi į namus, nes pūga 
dūko, kaip Lietuvoje, skirtu
mas tik tame, kad čia savi 
“arkliukai” mašinos negalėjo 
pajudėt, nes jų nesimatė ir 
ratai ilsėjosi, kaip pralaimėto 
mūšio išstatyta kariuomenė, 
bet mes newyorkiečiai negali
me pykti, nes tai buvo 1960 
metais pirmas sniegas.

Dėl didelės sniego pūgos 
mokyklos buvo uždarytos, 
paštas neišnešiotas, mašinos- 
automobiliai ilsėjosi po snie
gu. Tik prieš 12 metų Nevv 
Yorke buvo toks švarus, bal
tas oras ir tokie išdidus, kaip 
karaliai su vėjais švilpavo 
parkai, SLA 38 kuopos nar
sus nariai keliavo į namus.

J. Parojus.

Kovo 20 dieną sukanka 5 
metai nuo R. židžiuno mir
ties. Velionis gyvendamas Bo
stone dirbo prie Sandaros ir 
gyvendamas Brooklyne dir
bo prie Laisvės, Vienybės, 
Amerikos bei Darbininko. 
Taipgi SLA šeiminiais metais 
pagelbėdavo rinkti SLA Sei
mo Darbų ir Raportų Knygą.

K. J. P.

Detroit, Michigan

Kaziuko Muge Detroite

uždirbtas savais pini- 
lietuvybės palaikymo 
įsigijo klubo namą, 

kiti parduoda tai, kas

š. m. kovo 20 dieną, sek
madienį, buv. lietuvių svetai
nėj, kampas Vemor Hwy ir 
25 gatvė, įvyksta tradicinė 
Detroito skaučių-tų ruošiama 
Kaziuko Mugė.

Nuo 10:30 vai. ryto veiks 
virtuvė, kur visi atsilankiu
sieji galės skaniai ir sočiai 
pavalgyti. Tad kovo 20 dieną, 
ateinantį sekmadienį, šeimi
ninkės pailsėkit, nevirkit pie
tų, bet su visa šeima ateitik 
į Kaziuko Mugę.

Viršutinėj svetainėj 
tės-tai nustebins Jus 
gražiais 
ir kitomis staigmenomis.

Kadangi dauguma skaučių- 
tų yra SLA nariai, tad ir sa
ko Jums, mielieji SLA nariai, 
iki pasimatymo kovo 20 dieną 
Kaziuko Mugėj.

S. Kaunetienė.

v •

skau-
savo 

darbeliais, žaidimais

Wilkes Barre, Pa.
Gauna Daug Laiškų iš 

Lietuvos
• v

v •

ŠIA 368 Kuopos Susirinki* 
mas Įvyks Kovo 20 Dieną

SLA 368 kuopos labai svar
bus susirinkimas šaukiamas 
Kovo-March 20 dieną, 6 va
landą vakare, šv. Jono para-

nariai
Lietu- 
gauna

Čia gyvenanti SLA 
gauna daug laiškų iš 
vos. Daugiausia laiškų 
tie, kurie prieš praeitas Kalė
das artimiems pasiuntė dova
nų, o kaikurie ir pinigų.

Kai kurie lietuviški laikraš
čiai plačiai aprašė grįžusių 
lankytojų iš Lietuvos praeitą 
vasarą. Čia paduodu mintį iš 
kolūkio, mažo miesto ir Sibi
re laikomų lietuvių.

Koliukiuosc gyvenanti žmo
nės elektros neturi, nes pa
siuntus elektrinę plaukams 
kirpti mašinėlę gavėjas rašo, 
kad kaime negalima ją pa
naudoti, bet tik mieste, kaip 
Ariogalėje ir Kėdainiuose la-

drau- 
skara-

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite*.

WO 5-5890
Taip pat patam® ”’«me 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURI JC
114 N. Rockton Avė.

pinigu

FIRMA
GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.

135 West 14th St., New York 11, N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583

praneša Los Angeles ir apylinkių gyventojams, kad nuo š. m. kovo 20, Los Angeles 
atidaro naują skyrių firmos siunčiančios siutimus - dovanas į SSSR

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., Ine.
3216 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 

Tel. NOrmandy 5-9887
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Vedėjas: J. Trostianetsky
Musų firma, užsirekomendavusi sąžiningu It neatidėliotinu išpildymu užsakymų, naudojasi pa

sitikėjimu dešimčių tūkstančių klijentų.
Mes įsitikinę, kad Los Angeles gyventojai svikins atidarymą naujo skyriaus, kuris patikrins 

jiems skubų ir korektingą pristatymą siuntinių-dovanų į visas SSSR dalis
Reikalaukite nemokamų katalogų! Smulkmenos musų pastoviuose garsinimuose.
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bai reikalinga.
Pasiųsta skarelė mergai

tėms didžiai branginama, nes 
Lietuvoje tokių skarelių ne
galima pirkti Ariogalos rajo
ne, o jei kur ir parduodama, 
tai reikia mokėti aštuonias
dešimt rublių. Amerikiečiai 
tokias skareles perka už dole
rį, o kitą dolerį damoka mui
to, kiti mokesčiai būna ma
žesni, Mergaitės gavusios to
kias skareles turi
džiaugti, o nedrąsios 
timiems, kad širdį 
matant kitas turint 
Paltų pirkimas 
lukio darbininkui
mas. Čia gavo prašymą iš se
sers paltui medžiagos, tai 
švogeris nutarė tetai pasiųsti 
šimtą dolerių, o ji ten nusi
pirks, nes kolūkį kairėj pusėj 
Nemuno ir Kauno rajone 
siuntėjas sumokėjo dešimt 
dolerių persiuntimo lėšų. Sa
vo laiške rašo, kad pinigus 
gavo ir dadėjas savų, galės 
nusipirkti rudeninį paltą. Tad 
siuntėjas negali suprasti, kad 
už tūkstantį rublių negalima 
Kaune pirkti paltą, o ameri
kiečiai čia nusiperka už pusę 
kainos neblogiausį paltą. To
kiu budu reikia siųsti medžia
gą drabužiams, kad ir bran
giai mokant už persiuntimą, 
bet vis tik už šimtą dolerių 
būna graži dovana.

Sibire Irkusko apygardoj 
valdiškuose ūkiuose randasi 
dar daug lietuvių, jiems ne
leidžiama grįžti į Lietuvą, nes 
jie gali dirbti. Vaikai trijų 
metų išvežti kartu su tėvais, 
daugiausia su motinoms. Tė
vas buvo atskirtas j kitą sto
vyklą, dabar jau kartu gyve
na. Tai tie vaikai užaugę Si
bire sudaro šeimas ir dirba 
savhozuose, negali mokytis

T

nesulaukę daugiau kaip de
šimt metų, nes tik vienas iš 
dešimties gali įstoti į aukš
tesnę mokyklą, bet ir šie bū
na rinktiniai, viršininkų vai
kai.

Kai kurie sibiriečiai lietu
viai galėtų grįžti į Lietuvą, 
bet gauna laiškus iš artimų
jų, kad jų buvę namai užimti 
ar nugriauti, tai neturi kur 
apsigyventi, tai pasiuntė vai
kus apžiūrėti ar bus galima 
grįžti ir gauti butas įsikurti 
savo gimtinėj vietoj. Bet jie 
grįžo neradę vietos kur gy
venti ir visa šeima 
ilgiau būti Sibire,
aplankius Kauną ir palyginus 
su Irkusko miestu, pasakė tė
vams, kad Kaunas didesnis ir 
turi daugiau krautuvėse reik
menų. Nors ji nieko nežinojo 
apie Lietuvą, bet norėtų grįž
ti gimtinėn.

Senatvės pensija nėra už
tikrinta, kad gaus, bet gali 
paduoti prašymą ir dirbti 6 
mėnesius, o per tą laiką ne
gavę pensijos, prašymai būna 
atmesti.

Vilniaus rajono kolūkio dar
bininkai gyvena vargingai, o 
grįžę iš Sibiro neturi kur gy
venti, o esanti silpnos sveika
tos negali dirbti, tai taip ir 
baigia savo gyvenimą. Iš Si
biro grįžta daugiausia palie
gėliai, bet pensijos negauna. 
’ Šitą rašinį sudariau rem
damasis dabar gautais laiš
kais, atėjusiai iš minėtų vie
tovių.

J. V. Stanislovaitis.
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LtetavM Generalinio Konsulo 
N«w Yąrke paleAkomi asmenys:

Markūnas Lauras, Kazio sūnūs, 
iš Žemaitkiemio vals.

Mažeika Vincas, Vinco sūnūs, gi-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuviu Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 12, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS ZALOGINAS, 36 kp., Chicago, III., gimęs 

balandžio 13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 1, 1923 m. Mirė lapkričio 14, 1959 
m. Velionio žmonai Stasei Zaloginas pomirti
nės išmokėta ______________________________

JUOZAS LAUKINAS, 64 kp., Baltimore, Md., gimęs 
rugpiučio 14, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 14, 1915 m. Mirė rugpiučio 18, 
1959 m. Velionio pomirtinė išmokėta SLA 64 
kuopai, Baltimore, Md. _____________________

ANTANAS ŪSELIS, 108 kp., Canton, III., gimęs bir
želio 13, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalių 22, 1913 m. Mirė vasario 16, 960 m. Ve
lionio žmonai Paulinai Uselienei pomirtinės iš
mokėta ___________________________________

PETRAS ŠIUPENIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
męs kovo 16, 1897 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 4, 1920 m. Mįrė vasario 21, 1960 
m. Velionio žmonai Marei Šiupenienei pomirti-

• nes išmokėta_________________________ ____ _
JUZE SINKEVIČIENE, 260 kp., Chicago, III., gimusi 

liepos 13, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 6, 1919 m. Mirė vasario 22, 1960 m. 
Velionės dukteriai Stellai Bunetta pomirtinės iš
mokėta _____________ ______________________

PETRONE GRYBIENE, 373 kp., St. Petersburg, Fla., 
gimusi gegužės 29, 1886 m., Margavos kaime, 
Marijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 29, 1910 m. Mrė sausio 25, 1960 
m. Velionės vyrui Jurgiui Gribui pomirtinės iš
mokėta --------------- ---------------------------------------

$506.49

300.00

300.00

1,000.00

600.00

600.00

-$3,306.49
$35,266.49

Viso ............................ —.........
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
GEROSKI, 7 kp., Pittston, Pa., sirgo 12 savaičių -----------------------$76.75
BALTRUŠAITIENE, 31 kp., Levviston, Mc., sirgo 3 sav. 3 d  21.00 
LUKOŠEVIČIUS, 57 kp., Worcester, Mass., sirgo 12 savaičių 54.00
CELUSKA, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 12 savaičių .........  111.50

56.50 
117.00
33.00
36.00
19.50 1
71.83
66.00
78.00

E.
J.
A.
s.
P. PHILIPS, 100 kp., Racine, Wis., sirgo 11 sav. 1 d...........................
M. MOCKEVIČIUS, 116 kp., Swoyersville, Pa., sirgo 12 savaičių-----
P. BURBA, 122 kp., Chicago, III., sirgo 11 savaičių ..............................
M KVARATIEJUS, 142 kp., Nevv Haven, Conn., sirgo 3 savaites
J. ČESNIUS, 158 kp., Springfield, III., sirgo 6 savaites ........................
K. BELSKIS, 2«Q kp„ Chicago, III., sirgo 9 sav. 3 d. .................... ..
J. MILIAUSKAS, 293 kp., Wilsonville, III., sirgo 5 sav. 3 d, —— 
M. ŠIRMULEVIČIENB, 309 kp., E. VVhite Plains, N. Y., sirgo’12 sav.

Viso _____________________-—'■
Nuo pradžios šių metų bendrai viso —

........................................$741.08

.................................... $5,658.35
M. J. VINIKAS, 

SLA Sekretorius.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOMF

AI, BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven» N. Y.

Suteiktam garbinga® laidotu
me®. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dąlyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai; 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499
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PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

ST. KARVELIS
188 HIGHlJYND BLVD.. BROOKLYN 7, N. Y.
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tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

“Iuaisvosios Lietuvos" 3-13, 1959. numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

HITLERIS IR MUSSOLINI

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LLETUVV turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos®— 
6A0, Kanadoje — 5 doleriai. Fjž laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimia ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Laimite, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

\ ♦

k

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: |
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai Z 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž- j 
dės; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti- 9 
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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvy® 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Bu gražiais paveikslai®.
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 76 centai Z

šiuo adresu:
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti 
| “KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi save korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Jdomiaus'ai 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikas” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — U1A 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Soith Haifted Street. Cliicafo 8. Hlinou

NAUJIENOS

NAUJIENOS

.1 ’l
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS
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VOKIETIJOS KANCLERIS ADENAU 

ERIS ATVYKO PASITARTI SU 
PREZIDENTU EISENHOWERIU

savaitė skrenda 
mylių greičiu per 
Sakoma, kad visi 
įrengimai veikia

Centro-Ryty Europos Kilmės Amerikie 
čiy Konferencijos Metinis Posėdis

f

Kubos revoliucijos vadas ir dabartinis ministe- 
ris pirmininkas kabinėjasi prie Amerikos. - 
Chruščevas vyks j Paryžių kovo 23 dieną. - 
Amerikos paleistas satelitas Pioneer V sėkmin
gai skrenda. - Nusiginklavimo konferencija

Į

A

J

Artū.jant viršūnių konferencijai, Vakarų Vokieti
jos kancleris kovo 12 dieną atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes pasitarti su prezidentu Eisenho\veriu 
Vakarų Vokietijos suvienijimo ir vakarti Berlyno klau
simais, nes tie dalykai bus svarstomi viršūnių konferen
cijoje, kuri prasidės gegužės 16 dieną Paryžiuje. Ade- 

. naueris yra. energingas 84 metų senis, nuoširdžiai rūpi
nasi Vokietijos reikalais.

Beveik tuo pačiu laiku i Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko ir Izralio ministeris pirmininkas Ben- 
Gurion, tai jiems pirmą kartą teko susitikti ir pasikal
bėti. Dviejų valstybių vadai, nors ir pirmą kartą susi
tikę, aptarė šių dienų politinius reikalus ir glaudesnių 
santykių palaikymo tifrp Vokietijos ir Izraelio.

Po pasitarimų Ben-Gurion pareiškė, jog jis esąs 
nuomonės, kad Vokietija dabar visai kitokia, negu ji 
buvo Hitleriui ja valdant. Dėl Izraelio ir \ okieti.jos 
diplomatinių santykių Ben-Gurion mano, kad Izraeliui 
vis dar nėra palankios sąlygos diplomaiinii.i santykių 
sudarymui. Adenaueris mano, jog formalių santykių su
darymas tarp Izralio ir Vokietijos apsaugotų \ okieti- 
ją nuo vienokių ar kitokių užpuldinėjimų. Į tokį Ade
nauerio pareiškimą Izralio ministeris. pirmininkas at
sakė, jog* dar peranksti kalbėti apie diplomatinių san
tykių sudarymą tarp dviejų valstybių ir ambasadorių 
pasikeitimu. 'Tačiau nežiūrint dviejų valstybių vadų 
skirtingų nuomonių, vis dėl to jiedu susitarė visais 
klausimais dirbti bendrai už glaudesnį bendradarbiavi
mu.

Fidel Castro kabinėjasi prie Amerikos

Ze-

jau antra 
apie 6,000 
valau dą. 
moksliniai
pagal mokslininkų planą. Iš 
Anglijos pranešama, kad Jod- 
rell Bank sekimo stotis girdi 
aiškiai signalus siunčiamus iš 
sotelito Pioneer V. Tai pir
mas tokis satelis, kuris iš to
kios aukštumos siunčia aiš
kiai girdimus signalus. Šis 
A m e r i k os paleistas sateli
tas parodo, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės pralenkė 
Sovietų Sąjungą, kuri paleido 
pirmąjį satelitą, tačiau jo bal
so niekas negirdėjo, jis skri
do tylomis ir mažai kas jį pa
stebėjo.

Nusiginklavimo konfe
rencija Ženevoje

Šiuo metu Šveicarijoje,
nevos mieste vyksta penkių 
vakarinių valstybių delegaci
jos konferencija nusiginklavi
mo planui paruošti ir karinio 
biudžeto padidinimui. Delega
cija tokį planą paruošė ir į- 
teikė rytinių valstybių delega
cijai. Delegacija buvo tos 
nuomonės, kad jos paruoštas 
planas bus priimtas, bet įvy
ko priešingai, rytinių valsty
bių delegatai pareiškė, kad 
jie turi savo nusiginklavimo 
planą, kuris Jungt. Amerikos 
Valstybėms ir Sovietų Sąjun
gai kariuomenės skaičių nus
tato iki 2,500,000. Kitoms val
stybėms kariuomenės skai
čiaus nustatymas plane nemi
nimas. Toliau 
butų uždrausta 
tuvai ir tt.

Kitas Sovietų
Chruščevo planas nusako, 
per keturius metus totališkai 
privalo nusiginkluoti ir ka
riuomenės neturi likti, vien 
policija vidaus tvarkai palai
kyti. Ar pirmasis pasiūlytas 
planas bus priimtas, reikia 
abejoti, nes sovietai vargiai 
sutiks prisiimti kokią nors 
kontrolę.

sakoma, 
atominiai

Sąjungos
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Kuboje įvykdyto perversmo 
vadas ir dabartinis ministeris 
pirmininkas Fidel Castro, 
kabinėjasi prie Jungtinių A- 
merikos Valstybių. Jis kalbė
damas gausiai susirinkusiai 
miniai pareiškė, jog Jungti
nių Amerikos Valstybių kai- 
kurie senatoriai ir kiti valsty
bės vyrai norėtų įsibriauti į 
Kubą ir ją valdyti. Tačiau į 
klausimą, kad buk amerikie
čiai suplanavo sabotažuoti 
amunicijos laivą La Courre, 
Fidel Castro bandė išsisukinė
ti ir užsiginti, kad jis to ne
sakęs, kad tai buvo daroma 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių įsakymu. Tačiau aš turiu 
įrodymų tokiam sanmokslui 
bombarduoti Kubą ir padegti 
cukraus laukus
Castro, taipgi turime įrody
mų, jog amerikiečių lėktuvai 
atskrido iš Floridos.

Iš tokios Kubos ministerio 
pirmininko kalbos atrodo, 
kad jis nenori glaudžių san
tykių su Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Jis, kaipo 
revoliucijos vadas, išvaręs iš 
Kubos diktatorių Batiską, 
jaučiasi dideliu ir nori kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės jam nuolankautų ir 
dytų jo pageidavimus.

Chruščevas pasiruošęs 
vykti j Paryžių

Sovietų laikraščių agentūra 
praneša, kad Sovietų Sąjun
gos ministeris pirmininkas 
Nikita Chruščevas, kuris bu
vo susirgęs "politine influ- 
enza”, jau pasveiko, vyks į 
Paryžių kovo 23 dieną ir ten 
išbus iki balandžio 3 dienai. 
Kaip apie Chruščevo susirgi
mą, taip ir apie vykimą pra-
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nešta Prancūzijos prezidentui 
Charles de Gaulle. Chrušče
vas Prancūzijoje išbus apie 
12 dienų ir, kaip pranešama, 
turės pasitarimus su prezi
dentu de Gaulle ir kitais val
džios pareigūnais. Paryžiuje 
ruošiamasi jį iškilmingai su
tikti ir apsaugoti, kad neį
vyktų koks nors pasikėsini
mas prieš Chruščevą ir nepa- 
blogintų santykius tarp So
vietų Sąjungos ir Prancūzi
jos, dėl to Prancūzijos val
džia ėmėsi ųeapgalvotų žygių 
ir išvežė iš Paryžiaus ten se
niai gyvenančius egzilus, jų 
tarpe ir lietuvius veikėjus, 
Turauską ir kt.

Chruščevui išvykus iš Pa
ryžiaus, už kelių dienų prezi
dentas Charles de Gaulle ruo
šiasi vykti į Angliją keturių 
dienų vizitui pasitarti su mi- 
nisteriu pirmininku Macmilla- 
nu ir kitais valdžios atsakin
gais pareigūnais artėjant vir
šūnių konferencijai, 
lankymo Anglijoje, 
atvyks į Jungtines 
Valstybes pasitarti 
dentu Eisenhoweriu
valdžios aukštais pareigūnais 
bei politikais.

Atrodo, kad visų demokra
tinių kraštų vadai* susirūpinę 
artėjančia viršūnių konferen
cija. Dabar Amerikoje vieši 
Vokietijos kancleris Adenau- 
eris ir Izraelio ministeris pir
mininkas, o greitu laiku, kaip 
pranešama, atvyks ir Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle.

Amerikos paleistas 
satelitas skrenda

Paleistas satelitas Pioneer 
V pateko į saulės orbitą ir

Gyventojų Suraši
nėjimo Reikalu

Po apsi- 
de Gaulle 
Amerikos 
su prezi- 
ir kitais

IŠMOKYKIM JAUNIMĄ LIETUVIŠ
KAI GALVOTI IR DIRBTI LIETU

VYBĖS SUSTIPRINIMUItuo varomas laisvinimo dar
bas, tuo rusenama laisvos su
pratimo liepsnelė.

Štai ir šių metų pradžioje 
pasirodė New York Times 
skelbimas, kurį pasirašė kai 
kurių svetimų kalbų laikraš
čių redaktoriai, jų tarpe ir 
Laisvė. Skelbime buvo ragina
ma palaikyti Sovietų politiką 
vandenilio bombų mėgime. 
Laikraščiai kurie tą skelbimą 
davė — komunistų laikraščiai. 
Prel. Balkunas, kaip Konfe
rencijos Prezidentas atviru 
laišku į tą skelbimą atsiliepė 
ir New York Times laišką va
sario 27 dieną atspausdino. 
Centro-Rytų Europos žmonės 
nuo tame skelbime 
minčių atsiribojo, 
prez. Eisenhovverio 
politiką.

Savo pranešime 
Balkunas pažymėjo,
kurie Konferencijoje 
darbo, jį tinkamai atliko, ypa
tingai pažymėjo sekretorės 
M. Kižytės pasirįž:mą ir dar
bą.

Platų pranešimą patiekė 
ir Konferencijos Pirmininkas 
Dmytro Halychyn, o taip pat 
sekretoriai M. Kižytė ir dr. 
John C. Leza.

NEW YORK (LAIC) — 
Vasario 27 dieną New Yorke, 
Pavergtų Europos Tautų Sei
mo patalpose buvo Centro- 
Rytų Europos kilmės ameri
kiečių metinis posėdis. Posė
dis pradėtas Amerikos himnu 
ir ištikimybės pareiškimui 
Amerikos vėliavai. Toliau se
kė Konferencijos Prezidento, 
Pirmininko, Sekretoriaus, Iž
dininko ir Komitetų Pirminin
kų pranešimai, diskusijos, 
kalbėtasi apie ateities veiklą 
ir išrinkti nauji pareigūnai. 
Konferencijos Prezidentu ir 
toliau liko prel. Jonas Balku
nas, pirmininku — Dmytro 
Halychyn, ukrainiečių frater- 
nalės organizacijos preziden
tas, vice pirmininkai dr. Slu- 
szka, lenkas ir Pamfilo Ri- 
posanu, rumunas; sekreto
riais M. Kižytė ir dr. John 
C. Leza, iždininku A. Mom- 
chiloff.

Konferencijos Prezidentas, 
prel. Jonas Balkunas padarė 
platesnę praeitų metų Konfe
rencijos veiklos apžvalgą. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad 
Konferencijos valdyba posė
džiauja dažnai, posėdžiauja ir 
jos komitetai, kaip politinis 
komitetas, karo ieškinių ko
mitetas, ii* kt.

Konferencija, komitetų pa
ruoštus memorandumus, tele
gramas ir raštus siuntė J. A. 
V-4>ių Prezidentui, Valstybės 
Sekretoriui ir kitiems parei
gūnams, laikraščiams, visuo
menės veikėjams, politikams. 
Memorandumuose paša k y t a 
Centro-Rytų Europos žmonių 
pažiūros į Viršūnių Konferen
ciją ir reikalauta, kad toje 
konferencijoje butų svarsto
ma laisvinimo problemos.

Konferencija dalyvavo su
ruošti tris suėjimus-mitingus. 
Gegužės 23 dieną Konferenci
ja kartu su Anti Defemation 
Lyga, Belmont Plaza viešbu
tyje sušaukė svetimų kalbų 
laikraščių redaktorių, leidėjų 
ir bendradarbių konferenciją, 
kurioje svarstyta rasiniai 
santykiai Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Toje Konferenci- 
įoje-susirinkime kalbėjo ir 
senatorius K. B. Keating. 
Antrasis parengimas buvo 
Carncgie Hali, šiame parengi
me įvyko koncertas ir pami
nėti komunistų nukankintieji 
Šiame parengime kalbėjo vys
kupas Raymond A. Lane, M. 
M., D. D. ir Kongreso Prieš- 
Amerikinės Veiklos Komiteto 
štabo direktorius Richard 
Arens.

Trečiasis parengimas tai 
masinis rugsėjo 29 dieną 1959 
metais Cavnegie Hali, New 
Yorke. Tai buvo gigantiškas 
mitingas, pasak prel. Balku- 
no. Mitinge dalyvavo apie 
2,700 žmonių. Kongresmanas 
iš Indianos Madden buvo pa
grindiniu kalbėtoju. Mitingo 
šūkis: "Mes Atsakome Chruš- 
v Jincevui!

Prel. Jonas Balkunas Kon
ferencijos Prezidentas, priz
minė ir pikietus. New Yorke 
juos . daugiausiai ruošia dr. 
Fabian, bet Konferencija >jam 
padeda. Kartu prel. Balkunas 
nurodė, kad tarpe paskirų 
tautų bendradarbiavimas vis 
didėja. Ragino 
biavimą plėsti 
arčiau pažinti, 
kad tūkstančiai 
čiami įvairiems

pareikštų 
o parėmė 

vedamą

prel. J. 
kad visi, 

ėmėsi

de- 
kad 
Vo- 
bu-

Čia dedamas ŠIA Pildomosios Tarybos priimtos taisyklės 
Jaunimo Literatūriniam Kontestui. Į šį patrauklų sumanymą 
reikia atkreipti visų musų veikėjų akis. Sumanymas gražus ir
naudingas. Bet jis gali pavirsti reikšmingu tik tuo atsitikimu,
jeigu pakankama energija ir glaudžiu sutarimu visi veikėjai 
jį parems. Tada tik galima tikėtis sulaukti pageidaujamų re
zultatų.

Lietuvis jaunuolis bendraudamas su įvairių tautų žmonė
mis, lankydamas mokyklą, kurioje lietuvių tautos reikalais jis 
negauna jokių žinių ir nėra skatinamas savo tautos istoriją, 
lietuvių meną, literatūrą, tautosaką ir lietuvių mokslininkų dar
bus tyrinėti, neišvengiamai sutrukdomas tautiniame galvoji
me. Jeigu mes norime, kad jaunuolis lietuviškai galvotų ir 
jaustų, mes tam tikslui turim jam parūpinti atitinkamą dva
sinį maistą.

Čia skelbiamas literatūrinis Kontcstas paskatins jaunuo
lius pirma patiems pastudijuoti lietuviškus reikalus, o paskui 
iš tų studijų ir žinių pasemtus duomenis sudėti į busimo Kon- 
testo rašinį. Jaunuolis asmeniškai turės sau naudą, nes bus 
treiniruojamas lietuviškoje dvasioje, o gal būt ne vienas jų 
pagamins rašinius, kuriais mes visi galėsim su pagrindu pasi
džiaugti.

Reali pagalba jaunimui
Realiai galvodami, musų veikėjai turi išnaudoti visas pro

gas, kad tik paskatintų jaunimą pasiryžti šiame Kontestc da
lyvauti. Dabar vyksta gyva veikla SLA kuopose. Daromi su
sirinkimai, sueigos, kada plačiai aptariami įvairus Susivieni
jimą liečianticji reikalai. Tad panašiomis progomis, musų vei
kėjai, ypatingai, kai esti gausesni susirinkimai, turėtų paimti 
žodį ir specialiai pakalbėti šio Kontesto reikalu. Jeigu kur su
tiksit jaunuolius, kurie jau priklauso Susivienijimui, arba ir 
tokius, kurie nėra musų organizacijoje, malonėkit atkreipti jų 
dėmesį į šį Literatūrinį Kontestą.

SLA Pildomoji Taryba skelbia 
jaunimui Literatūrinį Kontestą

Žemiau paduotomis sąlygomis lietuviai jaunuoliai kviečia
mi dalyvauti Literatūriniame Kontestc. Jie gali laisvai pasi
rinkti temas iš Lietuvos istorijos, lietuvių mokslo ir literatū
ros, tautosakos ar bent kurios Lietuvos kultūros ar ekonomi
nio gyvenimo srities bei lietuvių tautą liečiančiais klausimais 
Rašinio forma gali būti labai įvairi—grynai grožinės literatū
ros kūrinys, modalinis tyrinėjimas, apibraiža, atsiminimai ar 
lietuvių žygių arba dvasinės ir materialinės srities lietuvių 
laimėjimų aprašymas.

Įsidėmėtinas Karo Ieškinių 
Komiteto pranešimas. Tas 
Komitetas veikia prie Konfe
rencijos. Komitetą sudaro 
šimt juristų. Jie rūpinasi 
iš karo metu nusavintų 
kietijos turtų Amerikoje
tų atlyginti ir tie Amerikos 
piliečiai, kurie nustojo turtą 
Vokietijoje, bet Amerikos pi
lietybę

Visi 
darbai 
nešėjai 
ruoštus raportus. Posėdžiauta 
glaudžioje nuotaikoje.

Konferencijoje Ame r i k o s 
Lietuvių Tarybą atstovauja 
prel. Jonas Balkunas, M. Ki
žytė, dr. M. J. Vinikas, Vy
tautas G. Abraitis, ir Vladas 
Barčiauskas.
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įgijo vėliau.
Konferencijai patiekti 
svarstyti plačiai, pra- 
patiekė kruopčiai pa-

PREMIJA—A.

Šio skyriaus dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 12 iki 16 
metų. Rašinys turi būti nuo 200 iki 500 žodžių.

Pirma premija __________________ $25.00
Antra premija ________________   $15.00
Trečia premija __________________ $10.00

PREMIJA—B.

Š. m. balandžio 1 
dės JAV gyventojų 
mas-cenzas. Svarbu, 
tuviai, 
menis 
mirštu 
kosios

Ypatingai atkreiptinas dė
mesys į 4 klausimus, kurio 
anketoje sužymėti: P8, P9, 
P10 ir Pll. Aiškumo dėlei pa
teikiame minėtuosius klausi
mus ir atsakymus, tinkančius 
tiems, kurie yra gimę Lietu
vos teritorijoje:

P8. Whcrc was this person 
born (statė, foreign country, 
U. S. possession) ? Atsaky
mas bus: Lithuania.

P9. If this person was born 
outside the U. S., what len- 
guage was spoken in his 
home before he came to the 
Unite Statės? Atsakymas: 
Lithuanian.

P10. What 
father born 
Lithuania.

Pll. What 
mother born 
Lithuania.

Mums visiems labai svarbu 
pabrėžti savo lietuviškąją kil
mę. Juo didesnis lietuvių skai
čius Amerikoje bus surastas, 
tuo daugiau svorio lietuviai 
turės šios šalies gyvenime.

ALT Vykdomasis 
Komitetas.

m. d. prasi- 
surašy- 

kad lie- 
pateikdami savo duo-
surašinėtojams, neuž- 

pab rėžti savo lietuviš- 
kilmčs ir kalbos.

country was his 
in? Atsakymas:

cenutry was his 
in? Atsakymas:

(

tą bendradar- 
ir vieni kitus 
Jis suminėjo 

laiškų siun- 
asmenims ir

Konferencija šiais metais 
ypatingai numato daug dar
bų atlikti. Artėja Viršūnių 
Konferencija, abiejų didžiųjų 
partijų konvencijos, kuriose 
bus priimtos platformos, gy
vas yra Berlyno klausimas, 
žodžiu kiekvienu reikalu Kon
ferencija pareikš nuomones 
Centro-Rytų Europos kilmės 
amerikiečių vardu.

Specialistų Paskirsty
mas Pagal Planą

Lietuvoje veikiančiuosius te
chnikumus pastarosiomis die
nomis baigė ir išlaikė egza
minus 1,180 jaunų vidurinės 
kvalifikacijos specialistų pra
monei, auto transportui, sta
tybai ir žemės ukiui. Vilniaus 
radijo pranešimu, “mimsterių 
taryba patvirtinusi jaunųjų 
specialistų paskirstymo pla
ną”. Tačiau nenurodoma, kiek 
tų specialistų pareikalavęs 
maskvinis okupantas ir kiek 
jų bus išsiųsta iš Lietuvos. 
Toks išsiuntimas buvo vykdo
mas ir ankstesniais metais. 
Buvo išsiunčiama ne tik vi
durinį mokslą baigusių spe
cialistų, bet ir aukštąjį mok
slą baigusių. E.

Šio skyriaus dalyviai gali būti jaunuoliai nuo 16 iki 18 
metų. Rašinio apimtis nuo 400 iki 1000 žodžių.

Pirma premija ______________    $50.00
Antra premija     $35.00
Trečia premija __________________ $10.00

PREMIJA—C.

Šio skyriaus dalyviais gali būti jaunuoliai nuo 18 iki 2.j 
metų. Rašinio apimtis nuo 800 iki 1500 žodžių.

Pirma premija ________________   $100.00
Antra premija ___________________ $50.00
Trečia premija__ >____________ $20.00

Be to kiekvienas Kontesto dalyvis gaus pridėtines dova
nėles. O tie 'Kontesto dalyviai, kurie SLA nariai dar gaus 
papildomą dovaną: kiekvienas laimėtojas gaus čekį sumoje 
$10.00. Premijuoti rašiniai gali būti be atskiro atlyginimo 
panaudoti SLA nuožiūra Tėvynėje ar kaip kitaip. Rašinys 
turi būti parašytas visai aiškiai paskaitomas, o geriausia ma
šinėle naudojant "Doublc spesing”. Kontestui skirtas rašinys 
turi būti įdėtas į atskirą voką ir paženklintas kontestanto, pa
sirinktu slapyvardžiu. O atskirame voke, kurs pažymimas 
tuo pačiu slapyvardžiu, turi būti nurodytas autoriaus vardas, 
amžius, mokslo laipsnis ir adresas. O jeigu kontestantas yra 
SLA narys, tai turi būti pažymėta ir kuopa, kuriai jis priklau
so. Visų trijų rusių šiam literatūriniam Kontestui rašiniai 
turi būti atsiųsti iki šių metų birželio 15 dienos. Kontesto da
lyviai savo rašinius turi siųsti šiuo adresu:

ESSAY CONTEST COMM1TTEE 
c/o Lithuanian Alliance of Ainerica 

307 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.



J

*

f

į

J’-

The Lithuanian Weekly
Published Every Friday 
By tti* Lithuanian Alliance 

of Ameriea

M. LEO VAŠI L 
E d i t o r

DR. M. J. VINIKAS 
M a nage r

Yearly Subscription Rates
Tn the United Statės ----- $4.00
To Foreign Countries .... $5.00 

307 West 30-th Street
New York 1, N. Y.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

MUSŲ REIKALAI

Rinkimai turi būti 
atlikti kovo menesį

Iš kelių kuopų sekretorių 
mes gavome pranešimus apie 
kuopų susirinkimus. Tuose 
pranešimuose nurodyta susi
rinkimų data ir kviečiami na- 
įiai gausiai dalyvauti susirin
kimuose balandžio mėnesį, 
nes juose bus renkama Pildo
moji Taryba ir renkami dele
gatai į deimantinį seimą, ku
lis įvyks liepos mėnesio pra
džioje Pittsburghe.

Tokie pranešimai neatitin- 
praeito Susivienijimo sei- 
nutarimui. Jau kelis kar
šioje vietoje buvo praneš- 
kad praeitas seimas nuta- 
kad kandidatai į Pildomą-

ka 
mo 
tus 
ta, 
rė,
ją Tarybą butų nominuoti tik 
vieną gruodžio mėnesį, o rin
kimai butų atlikti tik vieną 
kovo-march menes). Tokis sei
mo nutarimas turi būti pildo
mas ir rinkimai atlikti kovo 
mėnesį. Jeigu kurios kuopos 
rinkimus atliks ne kovo mė
nesį, tai tokių kuopų balsai 
nebus priskaityti.

Todėl dar 
visoms toms 
dar neriu ko 
rybos narių, 
kovo-march
atliktų rinkimų halsai, pagal 
praeito seimo nutarimą, 
atmesti.

. 0—0
Delegatų rinkimas j 
busimą seimą

Artėjant Susivienijimo 
mantiniam seimui, 
r eiga pasirūpinti, 
istoriniame seime 
tų atstovaujama,
rinkti niekad nėra peranksti, 
jie gali būti renkami kovo, 
balandžio ir gegužės mėnesių 
susirinkimuose. Apie delegatų 
išrinkimą kuopų sekretoriai 
privalo pranešti centrui, kad 
iis delegatų vardus galėtų į- 
dėti į Saimo Darbų Knygą. 
Vėliau išrinktų ir centrui 
praneštų delegatų vardai 
pateks į knygą.

kartą pranešame 
kuopoms, kurios 
Pildomosios Ta- 
atlikite rinkimus 
mėnesį. Vėliau

bus

dei-
pa-kuopų

kad tame 
kuopa bu-
Delegatus

ne-
ne-

mu-

Padidinkite kuopas 
naujų narių skaičium

Šie metai yra svarbus 
sų organizacijai, nes tai isto
riniai metai. Šiais metais į- 
vyks istorinis seimas, kuria
me bus atžymėta Susivieniji
mo 75 metų gyvavimo sukak
tis, todėl kiekvieno musų bro
liškos organizacijos nario pa
reiga padirbėti ir prirašyti 
nors po vieną narį, kad isto
rinę sukaktį galėtume minėti 
su daug didesniu skaičium na
rių. Tas nesunku padaryti, 
tik reikia noro ir pasišventi
mo darbui. Kiekvienas narys 
privalo įrašyti visus savo šei
mos narius, gimines, draugus 
ir kaimynus. Mums yra žino
ma, jog daugelio narių yra , 
didelės šeimos) tačiau Susivie-
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SLA Reikalai ir Veikla
Centrinės Susivienijimo 126 kuopos valdyba 1960 m.
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Iš kairės į dešinę sėdi: P. Bukšnaitis—užrašų sekretorius, 
Ona Vinikienė—vice pirmininkė, M. L. Vasil—pirmininkas, A. 
Ošia pas iždininkas.

Stovi iš kairės į dešinę: A. Sodaitis—finansų sekretorius, 
J. Audėnas ir J. Stilsonas—iždo globėjai.

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA
Senelių Namų Stei 

gimo Reikalu

Prieš praeitą Susivienijimo 
seimą buvo daug rašoma apie 
steigimą namų senesnio am
žiaus žmonėms gyventi, ta
čiau šiuo metu spaudoje nie
ko nesimato namų klau
simu. Aš iškeldamas šį reika
lą, siulau sekamam seimui 
įsteigti fondą senelių namams 
statyti. Tą darau štai dėl ko: 

Mes dažnai skaitome laik
raščiuose, kad mirė toks ir 

j toks lietuvis ir paliko daug 
turto, kuris 
užrašytas, tai valdžia su ad
vokatais paėmė mirusių žmo
nių likusį turtą. Jeigu tokis 
fondas butų įsteigtas, tai lie
tuviai savo turtą galėtų pa
likti tokiam fondui ir butų 
pinigų seneliams namus į- 
steigti ir juos užlaikyti.

Lietuvių tarpe yra pasitu
rinčių žmonių pavieniai gyve
nančių arba be vaikų, neturi 
kam palikti savo sutaupytą 
turtą, o giminėms nenori pa
likti dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių. Tokie žmonės ga
lėtų savo turtą palikti to
kiam Susivienijimo 
kurie butų panaudoti 
steigimui 
žmonėms 
užlaikyti, 
gai butų 
kiems reikalams, o aukotojų 
vardai niekad nebūtų pamirš
ti.

Butų gerai, kad ir kiti Su
sivienijimo nariai pareikštų 

nuomones šiuo reikalu.
J. Kavaliauskas,

SLA 50 kuopos iždin., 
Binghamton, N. Y.

nebuvo niekam

senesnio 
gyventi ir 
reiškia

fondui, 
namų į- 
amžiaus 
namams

tokie pini- 
sunaudoti lietuviš-

savo

Norwood, Mass.

Serga Susivienijimo 131
Kuopos Nariai

Paskutiniu laiku musų kuo
poje susirgo keletas narių. 
Serga: A. Protašius, A. Pe- 
rednis, Kazys Naujokaitis, ką 
tik neseniai iš Floridos į mu
sų kuopą persikėlęs, A. Ne- 
viackas ir Antanina Pečiulie
nė. Antanas Neviackas 
negaluoja nuo seniau ir 
dosi namuose. Antanina 
čiulienė irgi skundėsi, bet 
skutiniu laiku sunkiai
go ir paguldyta ligoninėj tu
rėjo nelengvą operaciją. Ope
racija pavyko gerai ir ligonė 
išlėto sveiksta.

Reikia tikėtis, kad ji jau 
gretai iš ligoninės grįž namo. 
Visi kuopos nariai susirgu- 
siems linki kuo greičiau pas-

jau
gy-
Pe-
pa-

susir-

veikti. Ypač yra pasiilgę 
kurie jau ilgesnį laiką dėl 
sveikatos nepasirodo 
tarpe. Laukiame Jūsų visų!

Korp

tų, 
ne- 

narių
o
r

i

New Haven, Conn.

šis Tas iš SLA 142 Kuo- 
pos Susirinkimo

pirmininką M. 
kurio pasigenda-

kuopos užrašų 
Z. Merkevičius

Tarybos 
yra: V.

Iš eilės trečias šių metų mu
sų SI^A 142 kuopos susirin
kimas įvyko kovo 7-tą dieną. 
Susirinko apie trisdešimts na
rių, pusė buvo moterys. Pri
buvo visa kuopos valdyba, iš
skyrus vice 
Voketaitį, 
ma.

Naujasis 
sekretorius
(naujakurys), perskaitė pro
tokolą praeito susirinkimo, 
kuris buvo vienbalsiai priim
tas. Protokole skambėjo, kad 
gautas laiškas iš Vokietijos 
nuo šešioliktosios Vasario 
Lietuvių Gimnazijos, kuriame 
praneša, kad musų auką su
moje $40.00 priėmė ir už tai 
kuopai ir pavieniams dėkoja. 
Taipgi protokole skambėjo, 
kad musų kuopa perrinko ir 
padaugino atstovų skaičių , 
Amerikos Lietuvių 
skyrių. Atstovais
Šaulys, V. Kronkaitis, O. Gul- 
dupienė, V. Plečkaitis ir J. 
Dičkienė.

Valdybos ir komisijų ra- 
pontai: Pirmininkas J. Pike
lis, atidaręs susirinkimą savo 
raporte apibudino Jurgio Tre
čioko ilgų metų pasidarbavi
mą kuopai einant protokolų 
sekretoriaus pareigas, nuo 
kurių jis su pradžia šių metų 
pasitraukė dėl savo žmonos 
nesveikatos. Įvertinant jo są
žiningą darbą, įteikė jam kuo
pos vardu dėžę cigarų.

Finansų sekretorius V. šau
lys pranešė, kad dėl nežino
mos priežasties negavo Pildo
mosios Tarybos balsavimo 
blankų. Dėl šios priežas ties 
nutarta sekantį susirinkimą 
laikyti kovo mėn. 27 dieną 
vietoj pirmo sekmadienio ba
landžio mėnesio.

Roportą iš Socialio Lietu
vių Klubo išdavė O. Pikelie- 
nė. Iš raporto išgirdome, kad 
klubas gerai tvarkosi. Per 
praeitus metus padarė gryno 
pelno virš septynių šimtų do
lerių ir banke turi virš ketu- 
rius tūkstančius. Klubo dali
ninkų akcijos kol kas parsi
duoda. Vėliausiai šėrus-akci- 
jas pirko du naujakuriai, bū
tent J. Zasčiurinskas ir Bik- 
naitis. Iki šiol musų nauja
kuriai vengė šio lietuvių klu
bo vien dėl to, kad ten vie
nas kitas dalininkas buvo už- 
sirkėtęs bolševizmu. Dabar 
atrodo šitas išsiblaškys. , 

Raportą iš Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus išdavė 
pats skyriaus pirmininkas V.

Kovo 25, 1950
I

Kalbėtoju buvo buvęs. 
Ūkio ministeris p. Au- 
kuris nepriėmė už pa
kalbą ir kelionę jokio 

Tokiu budu T.

šilkas. Pirmiausia padėkoda
mas šiai kuopai už prisiųstą 
auką sumoje $10.00 pranašė, 
kad Tarybos iniciatyva buvo 
surengtas 16-tos Vasario mi
nėjimas įvykęs 14- dieną va
sario.
Žemės 
dėnas, 
sakytą
atlyginimo, 
skyriui liko keli desėtkai do
lerių. Meninę programos dalį 
išpildė parapijos choras ir 
lietuvių kalbos mokyklėlės 
mokiniai. Buvo į musų minė
jimą atvykęs miesto burmis
tro pavaduotojas p. O. Co- 
nall ir šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebono pavaduoto
jas kun. Jonas Riktoraitis. 
Abudu pasakė tai dienai pri
taikytas kalbas. Musų minė-, 
jimas buvo aprašytas vietos 
amerikonų spaudoje, tuo pa
sirūpino musų dvasiškiai.

Lietuvos laisvės kėlimo 
obalsiui aukų surinkta virš 
pustrečio šimto dolerių ir jau 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centrui pasiųsta $260.00. Ta
rybos skyriaus pirmininko ra
portas buvo su dėmesiu iš
klausytas ir priimtas.

Susirinkimui užsi baigus, 
musų moterys, pasitarusios 
nutarė į sekantį susirinkimą 
susinešti maisto ir užsibaigus 
susirinkimui paruošti visiems 
šeimynišką vakarienę ir visus 
nuo savęs pavaišinti. Lauksi
me narių atsivedant savo vai
kučius bei busimus kandida
tus į Susivienijimą.

J. Dičkienė.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopos Padėka

dieną 
metų 
atva-

Š. m. sausio mėn. 23 
kuopos rengtas 5-kių 
įsisteigimo ir Klaipėdos 
davimo minėjimas praėjo su
dideliu pasisekimu ir pakilioje 
nuotaikoje. Be St. Cathari- 
niečių Niagara Falls ir Wel- 
lando lietuvių atsilankė gau
rus svečių būrys iš Hamilto
no ir

Jei 
linkės 
lando

Wel-

Toronto.
dvi bendruomenių apy- 
St. Catharines ir 
pasidarė kaip ir viena

— jau kpris laikas didesnieji 
darbai atliekami bendrai, tai 
ir su Hamiltono lietuviais jau 
prie to einama. Nors Niagara 
pusiasalio lietuviai negausus, 
už tai savo darbštumu impo
nuoja ir didesnes kolonijas, 
kurios randa reikalo, reikale 
pagelbėti ir bendradarbiauti. 
Ši maža kolonija užima platų 
akyratį. Norėdami patys 
veikti, dalyvauja didesnių ko
lonijų parengimuose ir veik
loje. Hamiltono lietuvių na
muose St. Caithariniečiai ak
tyviai dalyvauja, ypač SLA 
kuopos nariai perka akcijas- 
šėrus, todėl ir susilaukiame 
kitų paramos. Net ir šio pa
rengimo metu keletas asme
nų nupirko Hamiltono L. N. 
akcijų. Tai taip savaime vyk
sta gražus lietuviškas bendra
darbiavimas.

Taigi šis parengimas paro
dė, kad ir Niagaros pusiasa
lyje vyksta nuoširdus ben
dradarbiavimas. Linkėtina ir 
toliau eiti tuo keliu ir vieny
bė težydi.

Reiškiame' širdingiausią pa
dėką : Niagaros Pusiasalio, 
Hamiltono ir Toronto lietu
viams dalyvavusiems minėji
me. P. Senkui už paskaitą: 
Klaipėdos’ atvadavimo tema, 
br. J. Strazdui už kalbą SLA 
reikalais, br. St. Jokūbaičiui 
už apibudinimą SLA jaunimo 
reikalus, Hamiltono L. N. 
pirm. St. Bakšiui už supažin
dinimą musų apylinkės L. N. 
reikalais, ir už linkėjifrius S. 
L. A. kuopai. Išpildžiusiems 
meninę dalį solistui A. Pau-,

lioniui ir V. Paulionienei, šo
kėjai Irenai Čeporiutei, ir jos ' 
parengimą p. Z. Ulbinienei, 
šokiams skambinusiai jįianu 
V. Grigaitei, deklamavusiems 
br. H. Gegieckui ir br. A. 
Baronui, plunksnos darbuoto
jui br. J. Diliui, dirbusiems 
parengimo metu įvairius dar
bus: p. Polujanskienei, K. 
Bogušiui, B. Bogušytei, br. P. 
Dauginui, br. A. Švažui, br. 
M. Satkevičiui ir kitiems, ku
rie SLA minėjime talkininka
vo.

SLA 278 Kuopos Valdyba.

fi kuopos pastangas pasiųsti 
delegatus į SLA seimą Pitts- 
burghe.

Atlikti
sios

rinkimai Pildomo- 
Tarybos narių.

Korespondentas.

Plains, Pa.

Iš

Chicago, Illinois

Susivienijimo 217 Kuo
pos Susirinkimo

ni. kovo 6 dieną buvoš.
kuopos susirinkimas, eilinis ir 
neeilinis. Pirmininkas pami
nėjo netikėtą kuopos steigė
jos Petronė’.čs Gribienės mir
tį. Jos atminimas atsistojimu 
pagerbtas.

Svarstant 
kalus, iškilo 
pos valdyba 
savo 
lerius. Perbalsuojant šių iš
laidų tvirtinimą, kilo diskusi
jos, ar valdyba turi teisę var
toti kuopos lėšas, neatsiklau
susi susirinkimo. Iš šalies žiū
rint, gal valdyba iš tikrųjų 
per laisvai švaistosi kuopos 
pinigais. Valdyba tuo tarpu 
aiškinosi, kad gyvenimo neti
kėtumai dažnai verčia valdy
bą elgtis savarankiškai. Taip 
ir nutarta laikytis senosios 
tvarkos, leidžiame valdybai 
nenumatytais atvejais tam 
tikrose ribose vartoti kuopos 
lėšas.

V. Petrauskas pranešė, kad 
šiais metais rengiamoje tarp
tautinėje parodoje Čikagoje, 
lietuvių visuomenė nori įtai
syti lietuvišką pavilioną. Su
sirinkimas, įvertinęs šio pavi- 
liono kulturinę-politinę reikš
mę, nutarė jam skirti $15.00 
iš kuopos kasos.

Susirinkimas palankiai iš
klausė pranešimą apie Da
riaus-Girėno minėjimą šiais 
metais. Jei šiam žygiui lėšos 
bus telkiamos, kuopos valdy
ba galės elgtis savo nuožiū
ra.

Įdomus buvo V. Petrausko 
pranešimas 
pasibaigusį susivienijimo na
rių telkimo vajų.

Per Pildomosios Tarybos 
perrinkimą balsavo 15 narių 
iš 217 kuopos, sugadino 2 ba
lotus. Kaž kuris balsuotojas 
balote i brėžė kryžiuką ir dr. 
S. Biežiui ir dr. P. Zalatoriui. 
Panašiai suklupo ir kitas bal
suotojas.

L. Šmulkštys pranešė apie 
rengiamas mirusios P. Gribie
nės atminimo pagerbtuves ge
gužes pabaigoje ir perdavė 
našlio G. Gribo nuoširdų pra
šymą 217 kuopos nariams 
gausiai jose dalyvauti.

Korespondentas.

SLA 110 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų balandžio mėnesio 3 
dieną, priprastu laiku ir pri
prastoje vietoje. Visi kuopos 
nariai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime ir aptarti 
kuopos reikalus. Taipgi nariai 
prašomi užsimokėti mėnesines 
mokestis, kad nebūtumėt su
spenduoti, o patikus kokiai 
nelaimei nereikėtų ką nors 
kaltinti^ ir turėti nesmagumo.

Iki pasimaymo kuopos su
sirinkime balandžio 3 dieną.

A. Mikelionis,
SLA 110 kuopos sekr.

Baltimore, Md.

solistė Jadvyga 
iš Bostono ir 
iš Norwoodo, 

Adoma- 
Kaman- 
skaučių 
skautės

4

t

i

kuopos kasos rei- 
aikštėn, kad kuo
pei1 du mėnesius 

nuožiūra išleido 54 do- 
Perbalsuojant šių

SLA 64 Kuopos Nariu Žiniai

Pranešama SLA 64 kuopos 
esančios Baltimorėje visų na
rių žiniai, kad praeitame kuo
pos susirinkime įvykusiame 
kovo mėn. 13 dieną buvo nu
tarta pakeisti susirinkimų 
laiką, būtent, pradedant kovo 
mėnesiu 1960 metais susirin
kimai įvyks kiekvieno mėne
sio antrą sekmadienį, 11 va
landą prieš pietus (Buvo 2 
valandą po pietų).

Todėl prašau visų narių įsi
dėmėti šį naująjį susirinkimo 
pakeitimą ir jo ateity neuž
miršti.

Tame pačiame susirinkime 
kuopai vadovaujančių asme
nų buvo iškelta klausimas— 
suruošti bet kokį parengimą, 
kad tuomi galėtumo papildy
ti kuopos tuščią kasą. Susi
rinkusiųjų tuo klausimu bu
vo plačiai'pasisakyta ir turė
dami galvoje kelių metų pa
tyrimą, buvo prieita išvados: 
vietoj ruošiamo parengimo 
apsidėti vienkartine rinkliava 
įmokant į kuopos kasą 1960 

po vieną dolerį kiek- 
kuopos pilnateisiui 

Priėmus šį nutarimą 
buvo gauta kuopos

apie | sėkmingai

Akron, Ohio

ŠIA 198-354 Kuopų Veikla

gyvai 
klau- 
sky- 
Joga 

diena 
dieną.

Š. m. kovo 6 dieną įvyko 
SLA 198-354 kuopų mėnesinis 
susirinkimas, kuriame buvo 
svarstyta ateities 1 veikimo 
planai ir pravesti rinkimai į 
Pildomąją Tarybą.

Susirinkimo dalyviai 
reagavo į visus iškeltus 
simus. ALTo Akrono 
riaus pirmininkas P. 
pranešė, kad Lietuvių 
įvyks š. m. gegužės 1
Pakviestas kalbėtojas ir cho
ras iš Clevelando. SLA 198- 
354 kuopų pirmininkė C Gaš
ka pranešė, jog ir šiais me
tais gauta gegužinei vieta S. 
Lucas sodyboje. Ši vieta yra 
labai graži ir jau dvejus me
tus iš eilės tenai SLA nariai 
gražiai praleido laiką. Gegu
žinė įvyks- pačioje pradžioje 
liepos mėnesio. Bus gera pro
ga susitikti ir taip pat parem-

metais 
vienam 
nariui, 
čia pat
kason 10 dolerių.

Į įvykstantį seimą Pitts
burghe pasižadėjo vykti V. 
Velžis ir J. Galinaitis.

A. Česonis,
Kuopos pirmininkas.

Norwood, Mass.

Vasario 16-sios Minėjimas

Vasario 21 dien| Norwoode 
gražiai buvo paminėta Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo 42 sukaktis. Minėjimas 
įvyko Lietuvių Bendrovės sa
lėje. Miela pažymėti ir pasi
džiaugti, kad jau antri metai 
kai visoje kolonijoje vyksta 
bendras minėjimas. Tai graži 
vienybės demonstracija ben
druose tautiniuose reikaluose. 
Graži ir prasminga ši demon
stracija, kur džiaugsmas liū
desys ir protestas tarpusavy
je pinasi. Džiaugsmas reiškia
si iš gražių prisiipinimų Lie
tuvai laisvę atgavus ir pada
rius gražų įnašą lietuvių tau
tos ir valstybės gyvenime, 
liūdime ir protestuojam prieš 
pavergėjus rusus komunistus 
jai laisvę vėl atėmus, ją pa
vergus. Visi vieningai stoda
mi kovon prieš laisvės paver
gėjus, tvirtai
musų tauta vėl kelsis iš ver
gijos ir žmogus vėl taps žmo
gumi. Amžiais vergija ir ne
laisvė negali

Pagrindiniu 
inž. Vytautas
tono, gražiai išreiškęs dėl lai
svės kovos evoliuciją ir jos 
siekimus ateityje.” Buvo pri
imta rezoliucija pasiųsti auk
štiesiems JAV valdžios parei
gūnams.

Meninėj dalyje gražiai solo

tikėsime, kad

išsilaikyti.

kalbėtoju buvo
Izbickas iš Bos

vadavimo reika- 
ir pasiųsta A. 

. Centrui aukų 204 dol. 
cn. Aukavo:

10 dol. — klebonas kun. 
Norbutas, kun. J. Svirs- 

K. Šimėnas, E. Marty- 
P. Jaras, SLA 131 kuo-

I
padainavo 
Adomavičienė 
J. Dobrovvney
akompanavo inž. VI. 
vičius ir muzikas V. 
tauskas. Bostono 
“Birutės” ir augo vės
pakankliavo ir padainavo ke
letą dainelių.

Nuoširdžios padėkos užsi
tarnavo visi programos daly
viai bostoniškiai ir vietiniai. 
Jie pagyveno musų lietuvišką 
visuomeninį sąjūdį, o visi 
drauge gražiai pagerbėme di
džiąją Lietuvių Tautos Die
ną.

Po minėjimo įvyko arbatė
lė, per kurią pasidalinta min
timis Lietuvos reikalais, . pa
dainuota sutartinių, čia vėl 
naujos pažintys, naujų darbų 
užuominos ateičiai.

Lietuvos
lams surinkta 
L. T. 
ir 60

Po 
F. E. 
kas, 1 
sius, 
pa.

8 dolerius aukavo P. ir S. 
Duobai; 7 dol. Br. ir A. Ko
vai.

Po 5 dol. — inž. V. Ado
mavičius, D. Razuliavičius, V. 
Meškonis, P. Grigalauskas, A. 
Tumas, P. Duoba, V. Kaman
tauskas, J. Strašunskas, P. 
Tyla, A. Venskus, I. Vasiliau
skienė, J. Pėža.

Po 3 dol. — J. Konstaitis, 
A. Liutkcvičicnė, M. Tamulio- 
nis.

Po 2 dol. — H. J. Balutis, 
K. ir E. Kvedaravičiai, A. 
Pečiuliai, J. Svidras, Iva Tva- 
skienė, V. ir I. Kudirkai, J. 
ir A. Smilgiai, A. ir K. Pa- 
liulioniai, J. Martyšius.

Po 1 dol. — J. Versiackas, 
E. Dirsienė, T. Jačienė, A. 
Andreliunienė, Iva Vizgirdie
nė, E. Perekšlienė, B. Tvas- 
kienė, K. Karnelienė, K. Ra
kauskienė, P. Kudirka, J. 
Avižinis, S. Akunevičienė, E. 
Stadalnikieuė, E. Pakarklienė, 
M. Ncviackienė, M. Babilienė, 
S. Karalius, U. Paznikionė, V. 
Grinkevičius, K. Mačys, A. 
Kašetienė, S. Jasionis, A. Ko- 
valynas, A. Repšys, K. Kin- 
deris, S. Alukonis, A. Viške- 
lis, J. Pazniokas, M. Vitkaus
kas, A. Paškevičius, P. Rama
nauskas, P. Vetienė, D. Zur- 
bienė, P. Kručas, P.’Jakštys, 
O. Padukienė, M. Smolskienė, 
M. Aidukonienė, E. Kuodienė.

Nuoširdi padėka visiems už 
aukas Lietuvos gerovei!

Reng. Komisija.

Yucaipa, Calif.

Paminėtos Kazimierinės

Keletas šeimynų buvo su
ruošę pobūvį Kazimiero die
ną paminėti Kazių vardadienį. 
Pobūvis įvyko pas Roman ir 
Petronėlę Stasius ir Stašio 
brolį, kuris irgi Kazimieras, 
po num. 34639 Avenue “B”, 
Yucaipa.

Buvo pakviesti ir dalyva
vo artimieji kaimynai Stanley 
ir Zuzana Tiknai, Ant. ir Roz. 
Janušauskai, Charles ir 
lerija Sabon, 
Charles Laban, 
Charles Palonis, 
ronėlė Babiliai.
ėjo gražioj nuotaikoj.

Kovo mėn. 5 dieną šven
tė užbaigta tikrai lietuviškai, 
vieni lošė kortomis, kiti šoko 
ir linksminos tikrai lietuviš
kai.

Yucaipa yra graži vieta ir 
sveikas oras dėl . pensininkų 
gyventi. Jeigu aš neklistų, 
tai lietuviškų šeimynų čia gy
vena apie 50 ir visi draugiš
kai sugyvena.

Roman Stašis.

dr. ir 
Mr. ir 
Dom. ir 
Pobūvis

Va- 
Mrs. 
Mrs. 
Pet- 
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nijime priklauso tik vienas ar 
du nariai. Prirašius visus šei
mos narius, iki deimantiniam 
seimui organizacija padaugė
tų keliais tukstančias narių.

Artisto 
kaktis. — 
šventė 60 
nos darbo

A

K. Jurašiuno su- 
Jis neseniai Kaune 
amžiaus ir 35 sce- 
metįnes.
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BRONIAUS K. BALUČIO VAIDMUO 
AMERIKOS LIETUVIUOSE

Bilietai Geležinkelio Tarnautojams

Rašo DR. STEPONAS BIEZIS, SLA daktaras-kvotė. jas

(Tęsinys)
Balutis Chicagoje aktyvus

Chicagoje gyvendamas Ba
lutis visiškai įsilieja 
skaitlingą lietuvybę, 
tampa neatskiriama < 
Jis mielai kviečiamas 
riai lanko organizacijų 
rinkimus, 
votas žodis ir nurodymai tu
ri didelį svorį, dažnai lemian
tį. Jis veda organizacijas dar
bingumo ir kulturingumo 
kriptimis, kas jam geiai se
kasi, nes turi didelį pasitikė
jimą, kuris su kiekvienu jo 
žingsniu vis auga ir didėja. 
Balučio vienintelis tikslas bu
vo kelti ir plėsti visuomeninę 
veiklą, niekuomet nesiekiant 
patenkinti bent kokių savo 
asmeninių užgaidų ar ambici
jų. Šį jo aukštą idealą visuo
menė gerai suprato ir dėl to 
jam reiškė nedvejojantį pasi
tikėjimą. Jis mokėjo sugyven
ti ir dirbti bendrus darbus su 
skirtingų ideologinių pažiūrų 
žmonėmis, kurie jį taip pat 
aukštai vertino ir gerbė. Ga
lima pasakyti, kad jo visur 
pilna ir visur jis mielas bei 
pageidaujamas.

Štai kompozitoriui Mikui 
Petrauskui atvykus Chicagon, 
Balučio iniciatyva ir pastan
gomis įkuriamas daug nusi- | 
pelnęs ir daugybę kultūrinių 
darbų nudirbęs “Birutės“ cho
ras, kuriame jis pats akty
viai dalyvauja. “Birutės“ cho
ras, kurį chicagiečiai tiesiog 
vadindavo Birutė, per desėt- 
kus metų buvo tikroji lietu
viškos dainos pažiba, įvai- • 
riausiai pasireiškusi daugy
bėje visokių perstatymų, ku
rie buvo labai populiarus ir 
skaitlingai lankomi. Kai Biru
tė ką ruošdavo, tai visi žino
jo, kad bus gražiai, lietuvio 
širdžiai maloniai ir patrauk
liai padaryta.

Pagalios A. Olšauskas, 
brangaus ir neužmirštamo at
minimo velionio Antano Olio 
tėvas, pakviečia Balutį į jo 
leidžiamo savaitraščio “Lietu
va“ redakciją šalia redakto
riaus Šerno (J. Adomaičio). 
Kiek vėliau pastarojo sveika
tai sumenkėjus dėl senatvės, 
rodos, 
lieka 
rium. 
siškai 
suvaržymų, kas atidarė jam 
platų lauką kas savaitę kalbė
ti į tūkstančius “Lietuvos“ 
skaitytojų.

“Lietuva” jo pirmtakuno 
visuomet buvo vedama vidu
rio kriptimi, arba kaip anuo 
metu sakydavo tautiška dva
sia. Balučiui perėmus redak- 
torystę nekurie skaitytojai 
pabūgę dėl laikraščio pakrai
pos pasikeitimo, ėmė reika
lauti politinės kripties pasisa
kymo. Balutis, kaip visuomet 
vykusiai ir balutiškai paaiški
no pareikšdamas: “Sunku bu
tų rasti geresnė lietuviams 
kriptis kaip žemiau dedama“. 
Ir apačioje šio lakoniško pa
reiškimo išspausdino Dr. Vin
co Kudirkos parašytą Lie
tuvos himną 
vyne Musų”. Šitokis išmin
tingas pasisakymas išblaškė 
abejones ir visus patenkino.

Jis visą savo redagavimo 
laiką “Lietuvą“ vedė Kudir
kos himno dvasia, niekuomet 
nuo jos principų nenukripda- 
mas. Jis plačiai ir kuribingai 
reiškėsi, parodęs daug kūry
binės iniciatyvos lietuvių veik
loje. Jis buvo drąsus ir atvi
ras tarti kritikos žodį, kur 
tokiai kritikai matė reikalo, 
visuomet atvirai ir motyvuo
tai pasisakydamas bei kietai 
gindamas savo principus. Jis 
mokėjo bendradarbiauti su 
kitomis srovėmis bendruose 
reikaluose, nesileisdamas į 
menkos vertės ginčus. Jis nie
kuomet nesusmulkėjo ir ne

i jos 
kurios 
dalimi, 
ir no- 

susi- 
kuriuose jo apgal-

1912 metais 
vyriausiuoju 
Leidėjas jam 
laisvas rankas

Balutis 
redakto- 
davė vi- 
be jokių

- “Lietuva Tė- 
Šitokis

laikraščio
kulturi-

rcdaga- 
laiko, tu- 

noro dirbti 
d ap

I susmulkino savo redaguojamą 
I laikraštį, kuris jo laikais la

bai išpopuliarėjo, daugiau ne- 
| gu padvigubėjo skaitytojais.

Tai reiškia platų užgirimą jo 
Į vedamos kripties ir 
I išlaikymą aukštame

niame lygyje.
Apart “Lietuvos” 

mo Balutis rasdavo 
rėjo energijos ir
įvairius organizacinius 
bus. Juk tiesą pasakius, jokis 
žymesnis sąjūdis neapsieidavo 
be jo. Dažnai jis pats būda
vo iniciatoriumi, sumanytoju 
rimtų projektų, nors jo var
das dažniausia visai nefigu- 
ruodavo. Kai pareidavo kokis 

Į didesnis uždavinys ar paines- 
I nė problema, tai žiūrėk, jau 
Balučio atsiklausima, lyg tai 
jo butų tiesioginis reikalas. 
Savo geraširdiškumu ir noru 
visiems padėti, jis nė vieno 
neatstumė, nors ir mažu rei
kaliuku. štai vienas budingas: 
Kai Amerikos lietuviai 1919 
m. pasimojo nuliedinti simbo
linį Laisvės Varpą ir jį pado
vanoti Lietuvai, tai reikėjo 
ant jo uždėti atitinkamą įra
šą. Bet kas jį sukomponuos? 
Neišvengiamai kreiptasi į Ba
lutį, kuris neatsisakydamas 
prisipažino, ką gi sumanaus 
padarysiąs su išvargusiu nuo 
dienos įtemtų darbų protu! 
Tačiau tuo momentu gretimo
je svetainėje tik už sienos nuo 
jo ofiso išgirdo “Birutės“ 
choro dainavimą repeticijos 
metu. Jo paties įkurtas “Bi
rutės“ melodingas dainavimas 
taip jautriai pažadino jo iš
vargusius jausmus, protą ir 
vaizduotę, kad bežiūrint jis 
parašė prašomą varpui įrašą:

O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos.

O kaip reikšmingi šie žo
džiai buvo anuo metu, 1919 
metais, kai Lietuva pasiskel
busi pasauliui laisva ir nepri
klausoma turėjo kovoti ir 
kraują lieti už tą laisvę, nes 
tas nevertas laisvės, kas ne
gina jos. šiandien, jau praė
jus 40 metų šis šūkis nema
žiau reikšmingas ir reikalin
gas vis prisiminti, kad be ne- 
atlaidžios kovos nebus nė 
laisvės. Nors amerikiečių pa
dovanotą varpą Lietuvai oku
pantai nutildė, bet tegul jis 
mums vis skambina prime
nant musų visų pareigą kovo
je nepalūžti iki pilno laimėji
mo.

Broniui K. Balučiui nebuvo 
lemta ilgesniam laikui pasi
likti šiame krašte ir dirbti 
naudingus darbus. 1919 me
tais beatsistatanti Lietuva jį 
pašaukė savo tiesioginei tar
nybai, kurią ir iki šiol gar
bingai eina kaip Lietuvos mi- 
niseris Londone. Jis Ameri
koje išgyveno vos keturioliką 
metų, bet per tą taip trumpą 
laiką čia atliko milžiniškus 
durbus, kurie ir po šiai dienai 
vienaip ar kitaip reiškiasi. 
Kurie jį pažinojo asmeniniai 
ilgėdamiesi prisimena jį su di
džiausia pagarba, o kurie pa
žįsta jį tik iš jo nuveiktų 
darbų, reiškia jam širdingiau
sią padėką. Turėjome tik vie
ną Bronių K. Balutį ir jis vi
suomet pasiliks gyvas ir bran
gintinas musų širdyse.

Jam sulaukus tikrai garbin
gos 80 metų gyvenimo sukak
ties, mes tik galime jam šir
dingiausiai palinkėti stiprios 
sveikatos ir daug, daug našių 
metų. Ypatingai linkime ir 
kartu trokštame juo greičiau 
išsipildyti Jūsų, Mielas Balu
ti, aukščiausiam idealui, ku
riam tiek daug dirbote ir da
bar nė kiek nemažiau dirbate, 
— sveikam sugrįžti į Vilnių, 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos sostinę.

tarnautoju,
savo

gau- 
geležinkelio 
tam tikrą 

važinėjimui 
rango tar- 
trečios kla- 
didesnio —

pirmos. Mano

Nežinau, kaip yra dabar, 
bet senais laikais; kas buvo 
geležinkelio 
davo nuo
valdybos, kasmet, 
skaičių bilietų, 
veltui. Mažesnio 
nautojai gaudavo 
sės bilietus, o 
antros ir net
dėdienė, kaip žmona geležin
kelio revizoriaus, plačiai nau
dojosi šita privilegija. Nebu
vo to mėnesio, kad ji, nors 
kartą, neišvažiuotų ant lini
jos, pas kokį stoties viršinin
ką, kur ji buvo geistinas sve
čias, nes kiekvienas bijojosi 
revizoriaus ir, kaip 
pataikavo jo žmonai, 
išvažiuojant, duodavo 
klausias dovanas.

Tuomet aš buvau tokiam 
amžiuje, kad ir nemaža, 
bet ir ne didelė ir dėdienė vi
suomet imdavo mane paslau
goms ir niekur viena nevažia-

galint, 
o jai 
viso-

pasisvečiavo apie 
pas vieną stoties 

važiavome namo,

vo.
Kartą, 

tris paras 
viršininką,
į Vilnių. Dovanų dėdiene gavo 
keletą nepaprastai gražių viš
tų. Pats viršininkas įnešė ka- 
šikėlį su vištom ir, kadangi 
buvo ką tik po Kalėdų, valdi
ninkai grįždavo į tarnybą ir 
antros klasės vagonai buvo 
perpildyti, pasodino mus tuš
čiam skyriui pirmos klasės 
vagone ir, pakišęs vištas po 
suolu, palinkėjęs laimingos 
kelionės, išėjo.

Traukinys sujudo ir tuo 
pačiu momentu atsidarė du
rys ir įėjo naujas keleivis. 
Tikriausiai, jis nevažiavo tar
nybiniu bilietu! Aukšto ūgio, 
metų apie 55, išdidžia, elegan
tiška laikysena, jisai darė į- 
spudį ne tik turtingo, bet 
ir aristokrato. Jisai dėvėjo 
brangius kailinius, sabalio ke
purę, o ant išlepintos rankos 
piršto žėrėjo auksinis žiedas,

žirnio didumo brilantas. Jisai 
atsisėdo priešais ir nekreipė 
į mus jokio dėmesio. Aš ne
žymiai stebėjau musų kaimy
ną, nes tokių išdidžių, elegan
tiškų ponų nebuvau dar ma
čiusi. Taip, 
vom nekurį laiką. Vienoj ma
žoj stotelėj traukinys minu
čiukei sustojo.

Krrr-kr-kr, diskretiškai, bet 
aiškiai, tuo laiku, sukvaksėjo 
viena višta. Didikas klausia
mai į mus pažiurėjo. Mudvi 
sėdėjom suakmenėję ir iš 
mus laikysenos jisai suprato, 
kad mes nieko negirdėjom ir 
jam sukvaksėjo galvoj. Ir iš- 
tikrųjų, kam gi galėtų ateit į 
galvą, kad pirmos klasės va
gone, ir dar žiemos laiku, ve
žamos vištos!...

Jisai nuėmė kepurę ir pra
dėjo masažuot galvą, po tam 
— išėmė auksinį laikrodį ir 
ilgai skaičiavo pulsą, galop— 
nuėmęs kailinius, atsigulė ant 
suolo ir užmerkė akis, besi
laikydamas už kaktos.

Traukinys bildėjo, ūžė ir 
nebūtų galima girdėt, jei 
ir dešimts vištų kvaksėtų. 
Mums pavojus praėjo, nes jei 
viskas išsiaiškintų, tai dėdė, 
kad ir nekaltas, tikriausia už 
tą nukentėtų. Laimingai pa
siekėm Vilnių.

Didikas, užmetęs kailinius 
ant nugaros, paskubėjo į 
greitosios pagalbos punktą, 
kurie būdavo visuose didelėse 
stotyse. Eidamos su savo viš
tom matėm., kaip ambulansas 
skubiai vežė jį, žinoma, ne 
kur kitur, kaip į ligoninę. Ma
nau, kad atvykęs namo, į di
delį miestą, jis kreipėsi pas 
medicinos mokslo garsenybes, 
o gal ir konsiliumą šaukė, 
kad ištirtų, kodėl pas jį Viš
tos kvaksi, bet jie patys ne
žinojo, ir išskėtę rankas, ga
lėjo tik pasakyti: “Deja, mok
slas dar to neišaiškino”.

Sofija Ambrazevičienė.

tylėdami, važia-

i.

KADA IŠEITI 1 PENSIJĄ?
Svetimšaliai vizitoriai daž

nai nustemba 
JAV-bėse 
į pensiją 
amžiaus, 
išėjimo į

žmo- 
gyve- 
anks- 
savo

argi

išgirdę, kad 
paprastai išeinama 
sulaukus 65 metų 

Jiems atrodo, kad 
pensiją amžius tu

rėtų būti žemesnis ir 
gus, išdirbęs ilgą savo 
nimo laikotarpį, turėtų 
čiau pradėti džiaugtis
darbo vaisiais. Kiti turistai
klausia, kodėl pasitraukimo
į pensiją amžius yra būtinai 
nustatytas 65 metų,
šis amžius neturėtų būti dau
giau diskretiškas.

Patirtis su Socialinės Ap
saugos sistema (pagal jų yra 
apie 70 milijonų dirbančių 
žmonių visokiausiose profesi
jose) duoda daugybę įvairių 
atsakymų į klausimą, kada 
dirbą žmonės turėtų išeiti į 
pensiją, ir į klausimą apie 
priverstiną ar savanorišką į 
pensiją išėjimą. Nei vienas 
atsakymas negali būti pritai
kytas visoms procesijoms.

Pailiustravimui paim k i m e 
du kraštutinumus. Darbinin
kas, kuris operuoja jėgos rei
kalingą kūjį anglių kasyklo
je, turi labai sunkų darbą, 
reikalaujantį daug fizinės jė
gos. Jam gal būt nebereikėtų 
dirbti, sulaukus 55 metų am
žiaus. Iš kitos pusės, inžinie
rius, advokatas ar egzekutyvi-. 
nis tarnautojas, kurių darbas 
nereikalauja fizinės jėgos, ga
lėtų dirbti ilgiau, negu tik li
gi 55 metų amžiaus. Yra šim
tai tūkstančių skirtingų situ
acijų su skirtingais atsaky
mais tarp šių dviejų kraštu
tinumų.

Darbo unijos ir Darbo De
partamentas padarė daug ap
žvalgų apie tai, ką patys dar
bininkai galvoja apie 
į pensiją amžių. Šios 
gos nurodo, kad yra

išėjimo 
apžval- 
pažiurų

skirtumų pagal profesijas ir 
net tarp šeimos narių.

Tarptautinė Moterų Apran
gos Darbininkų Unija turėjo 
unijos į pensiją išėjimo pro
gramą ilgesniam laikui, negu 
bet kokia kita unija. Ji ap
klausinėjusi darbininkus, dir
bančius gamyboje, rado, kad 
90% darbininkų, sulaukusių 
55 metų amžiaus, su džiaugs
mu žvelgia į išėjimą į pensiją 
už 10-ties metų. Tačiau, ap- 
klausinėjus darbininkus be
veik sulaukusius 65 metų am
žiaus, unija rado visai prie
šingas nuomones 
rėjo tęsti savo darbą indus
trijoje.

Kitos apžvalgos parodo, 
kad darbininkas, sulaukęs 50 
ar 55 metų amžiaus, tikisi, 
jog pasitraukęs į pensiją jis 
galės žuvauti, laipioti po kal
nus ir, kad kiekviena diena 
bus kaip atostogos. Tačiau, 
kai jam sueina 65 metai, jis 
randa, kad nėra taip papras
ta staiga pakeisti savo pri
prastą gyvenimo būdą. Jis 
jau nebėra nei jauno nei vi
dutinio amžiaus: jo gyveni
mo centras buvo darbas įmo
nėje, kur jo amžius, patirtis 
ir išmintis buvo gerbiami ir 
jis jautėsi svarbiu. Žuvavi- 
mas, ar laipiojimas po kalnus 
jam nebeatrodo pakankamais 
užpildyti laikui. Be darbo jis 
nuobodžiauja.

Jau nuo seniai yra žinoma, 
kad joks žmogus neturėtų 

f pradėti produktyvių savo gy
venimo metų be atitinkamo 
pasiruošimo ar išsilavinimo. 
Tačiau dabar mes žinom, kad 
ši gyvenimo dalis neturėtų 
būti pradėta be jokio pasiruo
šimo. Jeigu žmogus išeina į 
pensiją, jis turėtų tam pasi
ruošti. Taip, kaip jis išmoko 
savo amato, jis turi išmokti,

v • 90% no-

kaip ilsėtis savo amžiaus su
laukus ir kaip pasidžiaugti 
pensininko gyvenimu.

Be tokio pasiruošimo staiga 
išėjęs į pensiją žmogus pasi
daro dažnai, targiška figūra, 
jaučiasi nenaudingu, nelai
mingu savo namuose ir ga
linčiu prisitaikyti. Dažnai to
kio psichologinio būvio rezul
tatas yra protinė liga.

Išėjimo į pensijos problemų 
ekspertai rado, kad senes
niems žmonėms reikia specia
lių laiko praleidimui užsiėmi
mų. Jie nurodo, kad į pensi
ją pasitraukęs asmuo turi tu
rėti savo mėgiamą užsiėmi
mą, kuris atneša kokios nors 
naudos. Jam reikia išmokti 
dalyvauti bendruomenės gy
venime ar politikoje, kam jis 
anksčiau neturėjo laiko.

A. C.

Amerikos Miestų 
Atstatymas

Keliuose šimtuose Amerikos 
miestų ir miestelių viešos ir 
privačios organizacijos dirba 
bendrą darbą pastatyti naujus 
pastatus ir pakeisti senus, ku
rie yra apgriuvę. Per praėju
sius 10 metų šie miestai pagal 
programą, žinomą “Miestų At- 
naujimo“ vardu, nugriovė kai 
kuriuos kvartalus.

Šis darbas buvo dalinai pra
dėtas daugiau kaip prieš 20 
metų, kai prezidentas Frank- 
lin D. Roosevaltas deklaravo, 
jog tautos trečdalis yra “blo
gai apsivilkęs, gyvena blogose 
sąlygose ir valgo nepakanka
mą maistą“. Jis tai pareiškė 
sunkiosios ekonominės depre
sijos laikais, kuri buvo pati 
blogiausia, kokią ši tauta, ar 
net pasaulis, jautė moderniais 
laikais.
- Tarp 1930 metų ir 1940 me
tų JAV-ės pradėjo namų sta
tymo programą, kad pagerin
ti bent dalį blogiausių gyve
namų vietų sąlygų. Ši progra
ma buvo vykdoma per penkis 
metus ir buvo nutraukta dėl 
kilusio Antrojo Pasaulinio Ka- 
ro.

Praėjus karui, JAV Atstovų 
Rūmai nutarė, kad gyvenamų 
namų statymas yra nepakan
kamas sukurti padorias gyve
nimo sąlygas senesnėse mies
tų vietovėse. Daugelis šią pro
blemą studijavusių priėjo iš
vados, kad ištisi kvartalai turi 
būti nugriauti ir pakeisti ne 
tik naujais pastatais, bet taip 
pat naujomis gatvėmis ir par
kais, nauja transporto sistema 
ip naujomis aikštėmis pirkimo 
centrams ir įstaigoms.

Tuo budu 1949 m. Apgy- 
v endinimo Aktu Kongresas 
paskyrė 500 milijonų dolerių 
senų pastatų nugriovimui ir 
naujam miestų išvystymui, be 
to vienas milijonas dolerių bu
vo skirtas kaipo paskola mies
tams. Visi šie pinigai buvo 
priedu prie 14 milijonų dole
rių, kuriuos amerikiečių šei
mos išleidžia, statydamiesi šei
mos namus privačiais namų 
statymo ir turto įsigyjimo ke
liais.

Miestų atnaujinimo progra
ma buvo pradėta pamažu. Pa
tys miestai per savo valdines 
įstaigas giliai išstudijavo ap

griuvusias vietoves. Ekspertai 
ruošė planus ir davė patari
mus, kaip pertvarkyti tokias 
vietoves. Be to, žmonėms, ku
rie buvo kai kurių pastatų sa
vininkai, turėjo būti atsilygin
ta už jų žemę ir pastatus. Li
gi 1954 m. galo 279 apgriuvu
sių vietovių išvalymo progra
mos buvo pradėtos Ameriko
je.

Vienas iš pirmiausių šių 
projektų buvo Lake Meadows 
Čikagoje, kur dabar stovi pui
kus nauji butų pastatai apie 
Michigano ežerą. Ten vieši as
menys buvo nutarę, kad pats 
miestas nėra geras agentas 
šios apgriuvusios vietovės at
statymo vykdyme. Tuo budu, 
federalinio apgyvendinimo į- 
statymo pagalba ir pagal vie
šas taisykles miestas nupirko 
apgriuvusius pastatus, surado 
ten gyvenusiems žmonėms ki
tas gyvenvietes ir po to par
davę žemės plotus New Yor- 
ko Gyvybės Draudimo Kom- , 
panijai. 1

Lake Meadows projektas 
tuo budu pasidarė viešų ir pri
vačių įstaigų kombinacija, ku
ri pasirodė yra visai praktiš
kai įgyvendinama, nes į ją į- 
eina viešos idėjos ir praktiška 
privačios administracijos pa
tirtis. Su šiuo kombinuotu pri
vačiu ir viešu priėjimu Čika
gos miestas pabaigė Lake Mc- 
adows pastatų statybą ir pra
dėjo atstatyti didesnę pietines 
jo dalies vietovę.

Panašus projektai yra vyk
domi Denver, Norfolk, New 
Haven, Pittsburgh, Detroit, 
St. Louis, Washington, New 
York, Newark ir kituose mie
stuose. Pagal paskutinius ap
skaičiavimus yra apie 640 pro

jektų įvairiose jų vykdymo 
stadijose 381 paskiroje ben
druomenėje. Visi šie projek
tai buvo pradėti privačių pilie- 

• čių pastangomis, dirbant kar
tu su savo valdžia. A C.

Prisiųsti ir Dar 
Nepaminėti 

Nauji Leidiniai
Prof. Pranas Gudas-Guda- 

viČius. Parašė dr. V. Tercijo- 
nas. 160 pusi. Autoriaus leidi
nys, 1959. Spalvotas viršelis 
dail. Br. Murino. Kaina $1.50.

Autorius šią knygą parašė 
pagal paties prof. Pr. Guda
vičiaus atpasakotus atsimini
mus. Aprašyta daug žinotinų 
visuomenei įdomių ir svarbių 
dalykų, šie atsiminimai jau 
buvo spausdinti Naujienose. 
Tačiau prieš spausdinant kny
gą, .jie buvo dar papildyti ir 
sistemingai paruošti.

Turinys paskirstytas į 12 
pagrindinių skyrių: Gudų-Gu- 
davičių kilmė, Studentavimo 
metai Rusijoje, Studentavi
mas Berlyne, Atsiminimai apie 
soc. rev. Geršunį ir černovą, 
Gudų šeima ir 1905 m. revo
liucija, Antros Valstybės Du
rnos atstovas, apie kontraban
dą, knygnešius Bielinį ir kt., 
Dorpetas — Valstybiniai eg
zaminai, Apie gydytojo prak
tiką Lietuvos kaime, Privatus 
gyvenimas, V. D. Universiteto 
profesorius, Gyvenimas trem
ty, JAV, Mirtis.

Knygą galima įsigyti at
siuntus nurodytą mokestį šiuo 
adresu: SĖJA, 1649 N. Broad- 
way, Melrose Park, Illinois.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda, naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va*

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South JBoston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai! 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas ryt* 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o ik5 
penktadienio; šeštadien:o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplevvood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
W0P—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., HiUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4r00-5:00 v. p. Į

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų. •
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ UKRAINA, BALTGUDIJA, LATVIJA, ESTIJA IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET 

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

Licensed bj USSR

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

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

PHTLADELPHIA 23, Pa,
Tel. WAlnut 5-8378

«

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Avenue
MUSŲ SKYRIAI

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Td. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų. Klek 
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 taftte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla
Mirė Vitalis Bukšnaitis, 
Pijaus Bukšnačio Sūnūs
Praeitą šeštadienį, kovo 19 

dieną Vitali Bukšnaitį patiko 
netikėta ir nelaukta mirtis. 
Jis mašina-automobiliu nuva
žiavo į krautuvę nusipirkti 
sekmadieniui maisto, grįžda
mas iš krautuvės gavo širdies 
priepuolį ir jo mašina atsimu
šė į elektros stulpą. Į nelai
mės vietą pribuvęs daktaras 
negalėjo nieko pagalbėti, nes 
jis jau buvo negyvas. Dakta
ras pripažino, kad jis važiuo
damas gavo širdies priepuolį 
ir mašina pati ėjo iki atsimu
šė stulpą.

Velionis Vitalis Bukšnaitis 
buvo dar jaunas žmogus, su
laukęs apie 51 metų amžiaus, 
sūnūs Pijaus Bukšnaičio, Su
sivienijimo centro tarnautojo. 
Jis prieš keletą melų būda
mas jaunu dalyvavo Operetės 
Chore, vaidindavo svarbias ro- 
los ir dainuodavo solo, taipgi 
bendradarbiavo Tėvynėje an
glų skyriuje ir rašinėdavo ki
tuose laikraščiuose. Jis praei
tais metais buvo iždo globėju 
SLA 126 kuopoje, dalyvavo 
keliuose Susivienijimo sei
muose, dažniausia važiuoda
vo savomis lėšomis, tarnavo 
Jaunuolių Komisijoje.

Apie velion io
atliktus darbus bus 
vėliau.

Su atitinkamomis 
mis palaidotas kovo

Tėvynės redakcijos ir 
ministracijos vardu reiškiame 
gilią užuojautą nuliudime li
kusiems tėvams, žmonai, su
nui, giminėms ir draugams.

ami Beach, Floridą, praleisti 
žiemines atostogas ir pailsėti, 
redaktoriui prisiuntė šio tu
rinio laiškutį:

“Mielieji SLA Nariai! Ne
nusiminkite, kad pas jus New 
Yorke daug sniego, o Floridoj 
daug 
jums 
pilną 
visas
tumėt kvėpuoti, sulaukti pa
vasario, sušilti, dirbti lietu
višką darbą ir ugdyti Susivie
nijimą nariais. Visiems ge
riausios sveikatos ir sėkmės“.

kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, atlikti Pildomosios 
Tarybos rinkimus ir aptarti 
kitus kuopos reikalus.

Iki pasimatymo SLA
kuopos susirinkime kovo 31 
dieną.

Adv. Steponas Briedis, 
SLA 38 kuopos pirm.

Butų labai gražu, kad šia
me bankete dalyvautų Susi
vienijimo nariai, nes dienraš
tis duoda daug vietos Chica- 
goje gyvuojančių kuopų pa
rengimams ir susirinkimams, 
tai narių pareiga dalyvauti 
bankete ir nors kiek atsilygin
ti. SLA Narys.

“Mes niekados nežinojom 
kaip lengva bendrauti"

z

38

gyvenimą ir 
parašyta

iškilmė-
23 dieną, 

ad-

New York, N. Y.

Profesorius Inžin. Steponas 
Kairys Sveiksta

• Praf. inžin. Steponas Kai
rys, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo akto signata
ras, vasario pradžioje sunkiai 
susirgo ir’ guli St. Johns ligo
ninėje, bet jo sveikata 
kiekviena diena gerėja
greitu laiku mano apleisti li
goninę.

Linkime Profesoriui visiš
kai pasveikti, grįžti į namus 
ir baigti pradėtą darbą — 
šyti savo atsiminimus.

su
ir

ra-

šilumos. Iš Floridos 
pasiųs atominę bombą 
šilumos, kuri sunaikins 
sniego pūgas, kad gale-

Brooklyn, N. Y.

SLA 38 Kuopos Susirinkimas 
Saukiamas Kovo 31 Dieną

Susivienijimo 38 kuopos su
sirinkime, laikytame kovo 3 
dieną, iš priežasties blogo oro 
mažas skaičius narių dalyva
vo, todėl nebuvo vykinami 
Pildomosios Tarybos rinkimai 
ir jie atidėti sekamam susirin
kimui. Kadangi Pildomosios 
Tarybos narių rinkimai turi 
būti atlikti kovo mėnesį, tai 
kuopos narių susirinkimas 
šaukiama kovo mėnesio 31 
dieną, ketvirtadienį, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
svetainėje, 280 Union Ave- 
nue. Pradžia 7:3O valandą va
kare.

Visi kuopos nariai ir narės

Paieškojimai

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų 
Banketas čia Pat

Vietinio dienraščio Naujie
nų ruošiamas banketas, kaip 
jau visiems žinoma, įvyks 
sekmadienį, kovo 27 dieną, 
Lietuvių Auditorijos didžiulė
je salėje. Be skanios įvairių 
valgių vakarienės, bus lietu
viškų dainų, kalbų ir kitų į- 
vairenybių dalyvių patenkini
mui.

Kiek man iš rengėjų teko 
sužinoti, bankete dalyvaus 
svečių ir viešnių iš tolimesnių 
vietovių. Sakoma, kad yra už
sisakiusių vietas bankete net 
iš Detroito, tai ką bekalbėti 
apie artimesnius miestus, iš 
kurių į Naujienų kiekvieną 
parengimą atvyksta net spe
cialiais autobusais, tai jie at
vyks ir į šį banketą, nes jie 
gerai žino, kad Naujienų pa
rengimai visuomet būna gerai 
suruošti ir dalyviai išvyksta į 
namus patenkinti.

• v

Linkėjimai iš Miami 
Beach, Floridos

Susivienijimo Centrinė 
stove, bostonietė Jadvyga
Tumavičienč ir Irena Felicija 
Mickunienė, nuvykusios į M'i-

At- 
M.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbinga* laidotu- 
▼m. Koplyčia* suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių»Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VLrginia 7-4499

SLA Pagalbos M
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
. Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 19, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
MARE ASADAUSKIENE, 12 kp., Nanticoke, Pa., 

gimusi liepos 15, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 12, 1913 m. Mirė vasario 24, 
1960 m. Velionės vyrui Juozui Asadauskui po
mirtinės išmokėta __________________________

JONAS JANUSAITIS, 51 kp., Bridgeport, Conn., gi
męs sausio 15, 1889 m., Nendrinių kaime, Pilviš- 
kio valse., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 
19, 1913 m. Mirė vasario 18, 1960 m. Velionio 
dukteriai Amelia Fildes pomirtinės išmokėta___

KLEMENSAS ŠVARCAS, 64 kp., Baltimore, Md., gi
męs gegužės 12, 1912 m., Scranton, Pa. Prie 
SLA prisirašė vasario 1, 1932 m. Mirė vasario
9., 1960 m. Velionio žmonai Stella Schwartz po
mirtinės išmokėta __________________________

ALEKSAS ANDRIEJAUSKAS, 77 kp., Rockford,
111., gimęs liepos 26, 1882 m., ^lapukų kaime,
Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 5, 1922 m. Mirė rugsėjo 25, 1959 m. Ve
lionio žmonai Josefai Andriejauskienci pomirti
nės išmokėta ______________________________

JURGIS ŠUGDINIS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs 
lapkričio 10, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 7, 1920 m. Mirė vasario 10, 1960 
m. Velionio žmonai Frances Šugdinis pomirti
nės išmokėta ______________________________

KAZYS GEDE1KA, 88 kp., E. St. Louis, III., gimęs 
kaime, Kuršėnų 
Prie SLA prisi- 
sausio 17, 1960 
Idoll pomirtinės

gegužės 25, 1880 m., Užlaikių 
valse., Šiaulių apskr., Lietuvoje, 
rašė gegužės 3, 1925 m. Mirė 
m. Velionio dukteriai Sophie 
išmokėta ___________________

MORTA STAKAUSKIENE, 122 kp., Chicago, III., gi
musi rugsėjo 20, 1900 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužes 4, 1924 m. Mirė vasario 27, 
1960 m. Velionės sunui Joseph Stakauskui po
mirtinės išmokėta

$1,000.00

150.00

1,000.00

213.00

1,000.00

126.00

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Sklerienė Alė, Mykolo duktė, ir 
jos dukterys Aldona ir Jūratė, Al
fonso dukterys.

Balčiūnienė Valerija, gyvenusi 
836 W. Cullerton St., Chicago, III.

Bogušas Stasys (Bogus Stanley). 
Guiga Jonas, kilęs iš Šiaulių ap

skrities.
Jankutė Marija, Antano ir Mari

jos Liaudanskaitės Jankų duktė, 
gim. Papilėje, buvo Kemptene, ir 
našlaičių stovykloje, Vokietijoje.

Iiedkomieji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATB GENERAL 
OF LTTHUANIA, 

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

“Musų šeima pasidarė plačiai 
išsklaidyta—sūnūs California, 
duktė Florida, kita duktė 
Manhattan, o aš pati ir mano 
vyras Long Island. Kadangi 
mes dažnai telefonuodavom, 
tai visą laiką jausdavomės 
kartu.

“Bet aš sužinojau apie kon
ferenciją telefonu susikvietus 
šeimos narius. Ką aš turėjau 
padaryti, tai suteikti telefo
nistei kiekvieno asmens vardą 
ir telefono numerį. Per minu
tę ji mus visus sujungė kartu 
vienu telefono paskambinimu. 
Tai buvo labai įspūdingas da
lykas kai mes visi 
kartu, bet nė vienas 
do nė vieno žodžio.

kalbėjom 
nepralci-

paprasta 
naudojai

Bendrauti yra labai 
ir lengva, jeigu jus 
telefoną. Tik keletas telefono

Valley Stream, L. 1. 

pasukimų ir jus galit būti vi
sur, kur norit ir su visais, ko 
pageidaujat. Tai panaudoda
mi jus taupot laiką, žingsnius 
ir pinigus, o pasikeičiat in
formacijoms labai greitai ir 
turit iš to maionumą

NEW YORK TELEPHONE CO

Naudokit telefoną jis Jusų ir Jums

JURGIS BUKLERIS, 125 kp., Melrose Park, 111., gi
męs balandžio 23, 1877 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 7, 1926 m. Mirė gruodžio 30, 
1959 m. Velionio sunui Joseph Bukleriui pomirti- /nes išmokėta _______________________________

VLADAS MEDELIS, 143 kp., Scraniton, Pa., gimęs 
birželio 16, 1884 m., Gustaičių kaime, Kvietiškio 
valse., Marijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 5, 1924 m. Mirė kovo 5, 1960 
m. Velionio žmonai Antaninai Medelienei pomir
tinės išmokėta _____________________________

ANTANINA. SINKEVIČIENE, 144 kp., Saginaw, 
Mich., gimusi gruodžio 8, 1885 m., Raseinių ap
skrity, Lietuvoje. Prie /SLA prisirašė balandžio
l, 1928 m. Mirė lapkričio 9, 1959 m. Velionės
vaikams Antonia Fresorger, Helen Solak, Joe Sin- 
kevich, Jurgiui Sinkevičiui ir Anna Sinkevich po
mirtinės išmokėta __________________________

JONAS KRIPAS, 187 kp., New Philadelphia, Pa., 
gimęs liepos 16, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 5, 1918 m. Mirė kovo 2, 1960
m. Velionio žmonai, Rožei Kripas, pomirtinės
išmokėta __________________________________

MARIJONAS BANKUS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs vasario 20, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 4, 1929 m. Mirė kovo 3, 1960 
m. Velionio žmonai Kazei Bankienei pomirtinės 
išmokėta -----------------:--------------------------------- •

IZIDORIUS JATULIS, 245 kp., Newark, N. J., gimęs 
rugsėjo 19, 1904 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 6, 1950 m. Mirė vasario 7, 1960 m. 
Velionio žmonai Stellai Jatulis pomirtinės išmo
kėta _______________________________________

ELŽBIETA MINNELL, 285 kp., Linden, N. J., gimusi 
rugsėjo 6, 1894 m., Boston, Mass. Prie SLA pri
sirašė gegužės 14, 1934 m. Mirė sausio 10, 1960 
m. Veliones vyrui Charles Minnell pomirtinės iš
mokėta __________________ _________________

ADOMAS GUTAUSKAS, 354-kp., Akron, Ohio, gimęs 
lapkričio 2, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi

rašė birželio 1, 1936 m. Mirė gegužės 11, 1959 m.
Velionio pomirtinė išmokėta SLA 354 kuopai, 
Akron, Ohio _______________________________

498.18

1,000.00

300.00

1,000.00

1,000.00

500.00

600.00

150.00

Viso _____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
S. RAMANAUSKIENE, 11 kp., VVaterbury, Conn., sirgo 3 dienas.— $150
J. APANAITIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 4 savaites .............. .
A. YUKNO, 41 kp., Lavvrcncc, Masš., sirgo 7 savaites ........................
J. SVEREIKA, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 7 sav. 3 d. ------
J. ZIENIUS, 62 kp., Lorain, Ohio. Sirgo 12 sav. —.1....................

T. STANEVIČIUS, 75 kp., Los Angeles, Cal., sirgo 11 sav. 2 d. ...
A. PUIDOKAS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 5 sav. 4 d. ....................
V. STRAZNICKAS, 77 kp„ Rockford, III., sirgo 7 sav: 2 d. ---------
W. SENUTY, 97 kp., Cle Elum, Wash„ sirgo 12 savaičių ................
A. LOZIS, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 12 savaičių ....................
P. ROKAS, 126 kp., New York, N. Y., sirgo 2 savaites ---------------
A. POLITIS, 153 kp., DuBois, Pa., sirgo 2 sav. 1 d....................—
F RIAUBA, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 sav. 4 d. . ...............
V* MOKLICKAITE, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 5 d....
M. VOSYLIUS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 1 sav. 6 d. .............

Viso ________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso
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Tel. STagg 2-5043

^attheu P. Baliai*
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AI,. BALTRUNAS-BAt’TV)*'

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn. N Y 
NOTARY PUBJJC

B
ROCKFORD, 11 J. g

Jei galvojate parduoti ar I 
pirkti namą bei kitokią nuo-įl 
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

S WO 5-5890
i Taip pat patarnavime 
fj ir siuntinių persiuntimui į 
į Lietuvą ir kitus kraštus. i 

n J. DAGYS Real Estate j 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė. ]

pinigų

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini ‘ įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 

/ eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalj Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalj butų galima 
sugrąžinti j tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

>boc> <> <>000000 ooo 00000 aoooooooč>oo<>oo<>obbbbb<>c><>c><>bb<H><>CH

„$9,537.18
$44,803.67

48.00
39.00
64.90
83.63
41.25
53.63
60.00
81.00
54 00
25’.50
19.50
40.00

131.00
48,00

........................  $799.91

................................ „$6,458.26
M.. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius

i 
i

PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
mūrinis 2 aukštu namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

ST. KARVELIS
188 HIOHLANO BLVI>., BROOKLYN 7, N. Y.

I/-s
i
i
I 
I 
i 
f
vzI

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

PACKAGE EXPRESS an<l TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuves. . *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto ild 6 vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais Lr sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. 7 
78 Second Avė. 
ORegon 4-1544)

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnldrk 5-6550

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

>0<

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164
11601 Jos. Campan Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvvnsend 8-0298

X -

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 LIETUV tuP daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams ?isur 6 dol., visose Amerikoje— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ož laikraštį galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų Ir užsidirba.
7722 George St., Ville I^asalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

IŠCJO NAUJA KjMYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paradyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko*

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis iir 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 .

Kr daug, daug kitą įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užaisalduklems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 Ea«t Broiuhvay So.

Kaina tik 76 centai
Šiuo adresu:

Boston 27, Mase.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi save 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 reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos ' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.(M. 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chlcagoj* - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

N A (J J I E N O ę
1739 Sontb Halfted Strret H lllman

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

New Pork 1, N. Y., Balandžio-April 1, 1960

PASIPRIEŠINIMAS KOMUNIZMO 
PROPAGANDAI PRANCŪZIJOJ

Karališki pietus, iškilmingi priėmimai, bet ap
dairus pasipriešinimas Chruščevo pastangoms 
komunizmo “pranašumą” skleisti. Vengrė 
puolė ant kelių prieš Chruščevo žmoną prašy
dama išleisti jos dukterį

Chruščevo taktika, daugumos politiniu stebėtojų 
nuomone* yra žymiai pavojingesnė, negu atšiauri Stali
no laikysena Kremliuje, kai jis bijojo nosį iškišti iš 
Rusijos caru pakajų, baimindamasis, kad beviltiškai 
išgyvendami jo režimų vergai jo .nenudėtų. Chruščevo 
dabar visur pilna. Jis eina į svetimų šalių minias ir nė 
minutės neslepia, kad jo pirmutinis tikslas tai įrodyti 
komunistinės sistemos pranašumų prieš visas kitas val
džios sistemas tame tarpe ir prieš demokratinę pačių 
žmonių kontroliuojama ir pasirenkamų valdymosi bodų.

Iki šio laiko Chruščevui pusėtinai sekėsi. Nekri
tiški žmonės, politinių painiavų nepajėgiantieji supra
sti, kartais pasiduodavo komunizmo “salesmano” įkalbi
nėjimams. O be to daugelis suktų politikierių, ypatin
gai Azijoje, Afrikoje ir kitur, besistengdami iš vienos 
pusės sau daugiau .naudų laimėti, o iš kitos pusės tarp
tautinėje arenoje savo svorį padidinti, dirbtinai Chruš
čevui pataikauja. Jie gauna savo kraštams pašalpos iš 
demokratinių šalių ir iš Maskvos, o taip pat priverčia 
visas valstybes su savo politika skaitytis.

Prancūzijos prezidentas De Gaulle pamokė dabar 
visus, kaip dera su Chruščevu,elgtis. Paryžiuje Chruš
čevas sutiktas iškilmingai, jam surengti karališki pie
tus, bet komunizmo propagandistui to maža; Jis jau
čia kaip šaltai ir atokiai sutiktas, kaip jo kiekvienas pa
sistūmėjimas sušaldomas, kaip jo visos pastangos nu
blanksta akivaizdoje prancūzų politikų apdairios laiky
senos.

Prancūzijos spauda taikliai su savo prezidentu 
bendradarbiauja. Tuo metu, kai Chruščevas iškilmin
gai aiškina apie komunistinės sistemos pranašumų, 
prancūzų laikraščiai, o paskui juos ir pasaulinė spau
da į savo puslapius deda fotografijų vengrės, kuri ant 
keliu krito prieš Chruščevo žmona maldaudama išleisti 
jos dukrų iš okupuoto krašto. Toks paveikslėlis vienu 
įypu sunaikina daugelį Chruščevo pastangų. Ant kelių 
klūpanti ir ašarojanti motina čia pat parodo Chrušvevo 
melo menkavertiškumų.

Štai kodėl jo pastangos įkalbėti prancūzams, jog 
jie turi dėtis su Maskva, tikslu pasipriešinti vokiečių 
militarizmui, skamba visai neįtikinančiai ir, aišku, jog 
bus nevaisingos. O jisai kaip tik ir pradėjo savo vizitų 
į Paryžių nuo vokiečių puolimo. Jo didžiausias rūpes
tis suskaldyti Europos jėgas ir paskui lengviau jų su
doroti.
Rasinio pobudžia riaušės Afrikoje

Veiksmingi Obalsiai Eina Aplink Pasaulį

ministeris Pella neseniai lan
kėsi Maskvoje, jie, kaip žino
ma, turėjo su Chruščevu ir 
jo svita lab&i atvirus pasikal
bėjimus. Gronchio žodžius 
tautų apsisprendimo klausimu 
verta užfiksuoti visam laikui:

“Italija nemano atsižadėti 
tautų apsisprendimo teisės į- 
gyvendinimo, taip pat nema
no tą teisę keisti į abejotinos 
vertės ‘atoslūgius’.”

Grįžęs iš Sovietų Sąjungos, 
Italijos užsienio reikalų mi
nisteris Pella užs. politikos 
komisijoje pranešė apie Gron
chio ir savo kelionę į Maskvą 
ir pareiškė budingą išvadą, 
kad Maskva pati pirma dar 
turi praktiškai įrodyti, kad 
tikrai nori taikos ir atoslūgio. 
Chruščevas Italija apsivylė. 
Jis manė ją esant pačia silp
niausia NATO gynybos orga
nizacijos nare, o pasirodė ki
taip.

autų apsisprendi-

Tautų apsispredimo teisė
Elta rašo, kad Lietuvos ir 

kitų pavergtųjų kraštų sluok
sniai ilgus metus ne kartą 
yra pasauliui skelbę: Tautos, 
kurios jau yra gyvenusios 
nepriklausomą gyvenimą ir 
kurioms toji nepriklausomybė 
yra jėga atimta, privalo at
gauti savo teises, atgauti ga
limumą pačioms apsispręsti 
savo valstybinį gyvenimą. Il
gus metus tautų apsisprendi
mo teisės klausimas, tačiau, 
neįgavo svarbesnį svorį. Tar
tum tai butų JAV prezidento 
Wilsono laikų istorinis atsi
minimas, nedaugiau.

Obalsio įgyvendinimo įkaršty

Pastarais keliais metais pa
dėtis pasikeitė. Tautų apsis-. 
prendimo teisės klausimas 
ypač suaktualėjo, kai vienam, 
kitam Afrikos kraštui buvo 
pažadėta arba duota valstybi
nė laisvė. T
mas Afrikoje nebėra jau tik 
obalsis, o veiksmingai įkūni
jamas. Galima sakyti, visa 
Afrika dabar gyvena tautų 
apsisprendimo teisės įgyven
dinimo įkarštyje.

Bet ir pačioje Europoje 
tautų apsisprendimo teisės 
klausimas naujai atgijo ir su
daro vis didesnes bangas, ku
rios, turbut, jau nebe taip 
greit atslūgs. '

Kuo Europa blogesnė 
už Afriką?

Kelia tą klausimą dabar 
pirmoje eilėje vokiečiai, rei
kalaudami tautų apsisprendi
mo teisės tiems 17 milijonų 
gyventojų, kurie yra Vokieti
jos sovietinėje zonoje, vadi
namoje “DDR”. Keliama jis 
ir dėl Vakarų Berlyno gyven
tojų, į kuriuos visą laiką kė
sinasi sovietinis režimas.

Fed. Vokietijos kancleris 
d r. Adenaucris paskutiniuose 
parlamento debatuose, lyg 
perimdamas žodžius, kuriuos 
mes esame Lietuvos atžvilgiu 
ne kartą kartoję, štai ką pa
reiškė:

“Mes reikalaujame Vokie
tijai tautų apsisprendimo tei
sės, tos teisės, kuri šiandien 
yra suteikiama kiekvienai Af
rikos taAitai”.

Kai Italijos prezidentas 
Gronchi ir užsienio reikalų

“Karo metu sudarytos 
sienos gali būti 
pakeistos tik karu”.

Vienas skaudžiausių šio 
meto reiškinių, tai rasinis an
tagonizmas, kuris vis aštrė
ja Afrikoje ir Azijoje. Kolo- 
nialinės administracijos tebe
laiko vietinius gyventojus pa
niekinimo padėtyje. O šiais 
laikais žmonės visur, nepai
sant kokios jie spalvos bebū
tų, vis griežčiau sau teisių 
reikalauja. Ypatingai rasiniai 
santykiai pabiuro po to, kai 
visa eilė šalių, buvusių kolo
nijų, dabar gavo nepriklauso
mybę ir, žinoma, savo pilie
čiams lygias teises su buvu
siais savo krašto valdovais.

Dabar 
Afrikoje 
blausia 
aukomis,
licija ir pagalbiniai karo dali
niai tisiog šaudė į minias, ku
rių susirinkdavo net keletas 
tūkstančių.

Washingtono Valstybes de
partamentas pareiškė viešą 
apgailestavimą dėl kruvinų 
riaušių. Vienkart pareikšta 
yilties, kad vietos administra
cija suras budus taikiu keliu 
išspręsti susidariusius pasku-

-
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vykstančios Pietų 
negrų riaušės la

ki uvinos ir gausios 
Keliais atvejais po-

tiniu metu rasinio pobūdžio 
nesutarimus.

Anglijos ministerio 
pirmininko Macmillan 
pasitarimai Washingtone

Anglijos vyriausybės galva 
rado reikalinga ap 1 a n k y t i 
Washingtoną. šio apsilanky
mo vyriausias tikslas išlygin
ti skirtumus tarp anglų ir 
amerikiečių dėl sovietų pasiu-' 
lymo atominių ginklų bandy
mų sustabdymo , kuris bu
vo padarytas nusigin k 1 a v i- 
mo konferencijoje Genevoje. 
Kalbama, kad anglai esą lin
kę dalinai paremti sovietų pa
siūlymo kai kuriuos punktus. 
Kvietimas Macmillanui esą 
buvęs padarytai po asmeni
nio prezidento Eisenhowerio 
telefoninio pasikalbėjimo su 
Anglijos premjeru. Ši kelionė 
buvo padaryta tuo apskaičia
vimu, kad pagaliau surasti 
kokį nors realų kelią į nusi
ginklavimą, nes ligšiolinės pa
stangos, kaip žinia, jokių vai
sių nedavė. Bet ta aplinkybė, 
kad sovietai jau iš anksto pa-

reiškė, jog jie neleis oro in
spekcijos virš savo teritorijos 
iki to laiko, kol pasaulis galu
tinai nenusiginkluos, rodo, 
jog susitarimas ne bus vis 
tiek lengvas.

Dėl Berlyno statuso
Paskutiniais metais Maskva 

nuolatos tvirtina, kad Berly
nas esąs Rytų Vokietijos da
limi ir jai priklausąs. Tuo bu
du norima surasti šiokį tokį 
pagrindą išstumti sąjunginin
kus visai iš Berlyno.

Washingtonas dėl šių suktų 
puolimų buvo priverstas pas
kelbti Antrojo Pasaulinio ka
ro dokumentą, pasirašytą vi
sų valstybių, kovojusių su 
Hitleriu, taigi ir pačių sovie
tų, kur aiškiai pasakyta, jog 
Berlynas išskiriamas iš ben
dros Vokietijos teritorijos ir 
kad dėl Berlyno susitaria visi 
sąjungininkai, taigi ir rusai, 
bendrai valdyti. Paskelbto do
kumento kalba aiški, bet ką 
tat reiškia Chruščevui, kurs 
taija trokšta Berlyno.

Chruščevas pastarosiomis 
savaitėmis turėjo eilę progų 
prasitarti Rytų-Vakatų san
tykių, sienų revizijos ir pana
šiais klausimais. Per porą sa
vaičių jis bent keliais atve
jais pareiškė, kad “sovietinis 
blokas greičiau kariaus, negu 
leis pakreipti dabartines sie
nas Vidurio ir Rytų Europo
je”.

Tai yra gana aiški kalba ir 
lyg kubilas šalto vandens ant 
įvairiųj “koegzistentų” galvos, 
kurie naiviai mano, kad už
tenka tik su Kremliumi drau
giškai šnekėtis, ir Maskva 
jau sutiks pasitraukti iš vieno 
kito jos užsaldyto krašto.

“Suedwest” radijo konmen- 
tatorius, neseniai iš Maskvos 
pranešdamas apie Kremliaus 
nuotaikas sienų klausimais, 
Chruščevo nusistatymą api
budino dar aiškiau:

“Chruščevo nusista t y m u, 
sienos, kurios susidarė karo 
metu, galėtų būti pakeistos 
tik nauju karu. Chruščevas 
čia neturi galvoje vien tik 
Vokietijos sienas, bet ir Ru
sijos sienas su Lenkija, Lie
tuva ir kitais kraštais”.

Ir čia jau aiškiau nebuvo 
galima išsireikšti. Ką Lietu
vos ir kitų tautų veiksniai vi
są laiką pasauliui teigia, tai 
pamažu ima aiškėti ir Vakarų 
politikams: Visos konferenci
jos, visos koegzistencijos ir 
taikos kampanijos, Maskvai 
yra tik priemonė savo grobiui 
išlaikyti.
Dar vienas skardus 
obalsis: kolonijalizmas

Kova prieš kolonijalizmą, 
vedama išnaudojamųjų tautų,

yra jau labai sena, siekia 
šimtmečius. Bet pastarais 
metais tasai obalsis pasaulio 
viešoje nuomonėje ima tiek 
pat populiarėti, kaip ir tautų 
apsisprendimo teisės klausi
mas. Stamsiosios kolonijali- 
nės valstybės atsisako savo 
kolonijų ir suteikia joms sa
vivaldą. Tik Sovietų Sąjun
ga, kiršindama Afrikos ir 
Azijos tautas prieš “Vakarų 
kolonijalizmą’’, kietai laiko 
aprėpusi savo satelitines ir 
kitokias kolonijas ir nė nema
no baigti jų eksploataciją. 
Kažin, kokios mintys ėjo per 
Chruščevo galvą, kai jis, nu
vykęs viešnagėn pas Indone
zijos prezidentą Sokarno, iš
girdo iš jo: “Indonezija tol 
kariaus, kol kolonializmas vi
same pasaulyje bus panaikin
tas”.

Dr. Stasys A. Bačkis 
iš Paryžiaus Perkelia

mas į Washingtoną

Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone praneša, kad dr. 
Stasys A. Bačkis, iki šiol ėjęs 
atstovo pareigas Paryžiuje, 
perkeliamas į Lietuvos Pa
siuntinybę Washingtone pa
tarėju. Dr. Bačkis yra ilga
metis diplomatas.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Pradeda įvesti atostogas ir 

kolchozininkams, — Šiaulių 
rajono “Pirmyn” kolchoze 
pradėta duoti atostogų ir kol
chozo darbininkams. Gyvuli
ninkystės darbuotojai gausią 
po 14 dienų, o laukininkystės 
darbuotojai po 7 dienas atos
togų. Atostogininkams busiąs 
priskaitytas tam tikras ap
mokamų darbadienių skai
čius.

----- o------
Dar vienas specialus insti

tutas žemės ūkio reikalams. 
— Žemės ūkio ministerijos si
stemoje įsteigtas “Žemės ūkio 
ekonomikos mokslinio tyri
mo institutas”. Jis ruošiąs že
mės naudmenų, žemės ūkio 
technikos ir darbo išteklių 
panaudojimo planus. Be to, 
tyrinėsiąs atskirų ūkio ša
kų racionalizavimo klausimus, 
nagrinės žemdirbystės ir gy
vulininkystės pajamingumo ir 
pelningumo sąlygas ir pan. 
Institutas, atlikęs tam tikrus 
tyrimus, duosiąs patarimų 
kolchozams, kaip geriau tvar
kyti žemės ūkį, kaip mažinti 
išlaidas, kaip didinti darbo ir 
derliaus našumą, viso ūkio 
pelningumą. Institute bus 5 
skyriai su 43 darbuotojais- 
specialistais.

SUSIVIENIJIMAS VISADA TESĖJA 
SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS

Svarbu žinoti SLA apdraudą ypatybes. - Musą 
fraternalės organizacijos apdraudos yra tvir
tos ir ją išmokėjimas yra pilnai užtikrintas

Nekartų Tėvynėje buvo rašyta apie Susivienijimo 
apdraudas, jų rūšis ir naudingumų. Norėdami, kad 
musų nariai, ypač naujai įstojusieji, arčiau pažintų S. 
L. A. apdraudų ypatybes, kartas nuo karto tų klausinių 
vėl paliečiame.

Apdraudų klausimas yra labai platus ir jų pilnas 
išdėstymas viename straipsnyje nėra galimas. Todėl ir 
šį kartų bent trumpai paliesime tik kaikurias apdraudų 
savybes, kurios kiekvienam nariui yra pravartu žinoti.

Apdraudos įsigalėjimas \
Prirųšant naujus narius dažnai susiduriama su 

klausimu, kada įsigalioja apdraudos paliudijimas. Na
rio visiškas priėmimas į Susivienijimų laikomas tada, 
kai SLA daktaras kvotėjas, peržiūrėjęs aplikacijų, pa
sirašo nario priėmimų. Tada išduodama nariui ap
draudos paliudijimas ir apdrauda jau laikoma pilnoje 
galioje. Kiti tų klausimų stato šiai]): ar butų išmokėta 
pašalpgaviui apdrauda, jei narį ištiktų nelaimė tuojau 
po jo priėmimo į Susivienijimų. J tokį klausimų ten
ka atsakyti teigiamai, vadinasi, nors ir vienų dienų ap
sidraudęs asmuo butų išbuvęs nariu gerame stovyje, tai 
jo pašalpgaviui nelaimėje butų išmokėta visa apdrau
dos suma, nurodyta apdraudos paliudijime. Todėl, pri
imant .narį reikalaujama duoklių įmokėjimo, kad na
rystės teisėms įsigalioti butų išpildytas visos sųlygos.

Apdraudos piliudijimo vertės augimas
Toliau svarbu žinoti, kad SLA duodamų apdrau

dos paliudijimų piniginė vertė nuolat auga. Pačio pa
liudijimo vertė ir kaip ta vertė kyla, galima matyti iš 
lenteles, esančios nario pačiame paliudijime. Supratu 
tania, kad juo ilgesnį laikų narys yra mokėjęs duokles, 
tuo didesnė yra jo 
tam tikro laiko tas 
kainomis duoklėmis 
T o d ėl n a r i u i, 
ti apdrauda atseina 
dos paliudijimo piniginė vertė tampa lyg kokiu indėliu 
ar sutaupomis sudėtomis į bankų. Tas labai svarbu na
riui, kada jam atsiranda reikalas pačiam gauti 
iš SLA pinigus, arba juos paliekant Susivienijime tau
pymui su atitinkamu nuošimčiu. Bet nario nelaimes 
at vėjuje, nežiūrint į tai, kokia bus paliudijimo piniginė 
vertė, SLA pašalpgaviui išmoka pilnų apdraudos sumų.

Apdraudos neliečiamumas
Kita SI jA apdraudos reikšminga savybė yra jos nelie

čiamumas. Tas reiškia, kad apdraudos suma negali bū
ti sulaikyta, pavyzdžiui, už skolas, ar perleista kam ki
tam. įstatymai prižiūri, kad apdrauda butų išmokama 
tam, kaip apdraudos paliudijime yra numatyta.

Tuo budu Susivienijimo narių apdraudos yra pil- 
garantuotos. Jos yra apsaugotos .ne tik įstatymų, 
ir visu Susivienijimo tuntu. Susivienijimas buvo

paliudijomo piniginė vertė. Po 
kilimas susilygina net su ino- 
arba net, gali duokles pralenkti, 
reguliariai mokant duokles, pa
vis pigiau. Su laiku a. p d ra li

II

Papildymas Prie Paskelbtų Deimantinio Va
jaus Prizų ir Pasižymėjusių Veikėjų Sąrašo

SLA veikėja K. Katkevičienė, kurios darbas dėl nenuma
tytų aplinkybių savo laiku kiek susitrukdė, dabar atsiuntė jau 
anksčiau rastus ir Deimantiniam vajuje parengtus naujus na
rius januolius. K. Katkevičienė dabar atsiuntė 20 naujų 
narių, kurie prirašomi prie 134 kuopos, Chicago, III.

SLA didžiai užsitarnavęs veikėjas M. Prakop su savo pa
dėjėjais Joseph Bartus ir John White Deimantinio Vajaus me
tu prirašė 14 naujų narių 285 kuopai, Linden, N. J.

M. Klimas su savo pagelbininkais, S. Vaičiūnu, J. Prapuo
leniu, I. Štoku Deimantinio vajaus metu dirbo ir laimėjo prizą 
3 kuopai, kuri laikoma iš senų laikų Elizabeth, N. J. kuopa.

SLA veikėjų nuotaikos tebėra labai geros ir daugumas jų 
pasirengę toliau varyti vajaus darbą, kai tik bus paskelbtos 
dabar laukiamos naujos darbo sąlygos.

nai 
bet 
ir liko pajėgus tesėti visus savo finansinius įsipareigo
jimus nariams.
liai bankuose, ar įdėti pinigai į kitus biznius, 
ju Susivienijimas, 
bėjo savo įsipareigojimus tesėti ir 
mas niekad nebuvo sukliudytas, 
rojo savo 
apdraudų 
ti atitiko 
tvarko ir

Depresijos metuose dingo žmonių indė- 
Tuo tar

kai]) fraternalė organizacija, suge- 
apdraudų išmokoji- 

Susi vieni j imas netm
istorijoje atsitikimo, jei nebūtų išmokėjęs 

ar ligoje pašalpų, jei tik reikalavimas py kė- 
nuoslatams, taisyklėm ir įstatymams, kurie 
prižiūri apdraudų bei pašalpų išmokėjimų.

Dabartiniu laiku SLA apdraudų padengimas yra
pasiekęs aukšto lygio ir šiuo atveju musų broliškoji or
ganizacija toli pralenkia ne vienų stambių komercinę 
apdraudos kompanijų. Tokias išvadas galima daryti iš 
SLA finansinio stovio. SLA apdraudų tvirtumų liu
dija ir valdžios pareigūnai, prižiūrintys apdraudos or
ganizacijų veikimų, 
kėdami duokles 
kos. S.umokčt i 
arba išmokami 
nurodyta. Tik
rystę, gerame stovyje ir tuo užtikrinti sau tas naudas, 
kurias Susivienijimas jam duoda.

Taigi, Susivienijimo nariai, mo- 
už savo apdraudų, neturi jokios rizi- 
pinigai visada sugrįžta pačiam nariui 
taip, kai]) apdraudos paliudijime yra 
pačiam nariui tenka išlaikyti savo na-
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Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.
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SLA Penktosios Apskrities Valdyba. 
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Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 40 metų sukaktis

Šiemet sukanka 40 metų 
kai Lietuvos laikinojoj sosti
nėj Kaune susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas valsty
bės santvarkai ir jos teisi
niams pagrindams nustatyti. 
Jis susirinko 1920 metais ge
gužės 15 dieną, tad šiais me
tais gegužės 15 dieną sueina 
40 metų. Tai reikšminga su
kaktis ir ji privalėtų būti tin
kamai paminėta visose dides
nėse ir gausiau lietuviais 
gyventose kolonijose.

Kur tik bus ruošiami 
nokio ar kitokio pobūdžio
rengimai tai istoriniai sukak
čiai paminėti, prie .jų priva
lėtų prisidėti Susivienijimo 
kuopos ir jų nariai juose da
lyvauti. Kuriose kolon i j o s e 
nebūtų ruošiami parengitai, 
tai kuopos privalėtų imti ini
ciatyvą ir suruošti kad ir 
kuklų parengimą ir vienokiu 
ar kitokiu budu paminėti lie
tuvių tautai svarbią sukak
tį.

®®
Pagerbkime Susivienijimo 
ilgamečius veikėjus

Mes gauname panėšimus 
iš kai kurių kuopų, kad jos 
suruošė ar ruošia pobūvius 
pagerbti ilgamečius Susivieni
jimo narius bei veikėjus. To
kios kuopos, pagerbdamos už
sitarnavusius veikėjus atlieka 
gražų ir girtiną darbą. Butų 
labai gerai, kad visos kuopos, 
kuriose randasi užsitarnavu
sių ilgamečių veikėjų, suruo
štų vienokio ar kitokio pobū
džio parengimą ir tinkamai 
pagerbtų tuos žmones, kurie 
per ilgus metus organizacijai 
nuoširdžiai dirbo ir ugdė ją 
nariais. Tik tokių žmonių pa
stangomis musų broliška or
ganizacija išaugo į didžiausią 
lietuvių organizaciją, kuria 
kiekvienas lietuvis gali pasi
didžiuoti.

©—★—® 
Netekome jauno ir 
energingo veikėjo

Kovo 19 dieną automobilio 
nelaimėje neteko gyvybės 
jaunas Amerikoje gimęs lie
tuvis Vitalis Bukšnaitis. Jis 
buvo pilnas energijos dirbti 
lietuvių tarpe, per ilgus me
tus priklausė Susivienijime, 
dalyvaudavo seimuose, kelis 
kartus buvo išrinktas į Jau
nuolių Komisiją, prieš keletą 
metų daug rašė Tėvynėje an
glų kalba ragindamas jaunuo
lius rašytis į Susivienijimą ir 
jam dirbti, dažnai dalyvauda
vo centrinės Susivie n i j i m o 
126 kuopos susirinkimuose, o 
praeitais metais buvo iždo 
globėju, bet netikėta mirtis 
išskyrė jį iš gyvųjų tarpo ant 
visados.

Gaila netekus energingo ir 
gabaus jaunuolio, kuris buvo !>

\

TĖVYNĖ

SLA Reikalai ir Veikla
SLA Penktosios Apskrities Metinis 

Suvažiavimas
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje penktosios apskrities* 

metinis suvažiavimas šaukiamas šių metų balandžio mėn. 24 
dieną, Susivienijimo centrinėse patalpose, 307 West 30-th St., 
New York, N. Y. Pradžia 3 valandą po pietų. Suvažiavimas 
bus svarbus, nes turėsime aptarti daug svarbių organizacijos 
rekalų, išklausyti valdybos narių raportus ir išrinkti naują 
apskrities valdybą.

Šiuo širdingai prašau Jūsų kuopą išrinkti delegatus ir pri
siųsti į suvažiavimą. Taipgi malonėkite padaryti atitinkamus 
įnešimus ir įduokite juos savo kuopos delegatams atvežti į 
važiavimą.

Kiekviena kuopa gali siųsti po vieną delegatą nuo 30 
rių ir po vieną nuo likusios dalies, nemažesnės 15 narių.

Jeigu Jūsų kuopa dar nėra nutarusi prie penktosios
skrities priklausyti, prašome tokį nutarimą padaryti susirin
kime, išrinkti delegatus ir prisiųsti į suvažiavimą.

Jokio įstojimo į apskritį nereikia mokėti. Metinės duok
lės—tik vienas centas nuo kiekvieno nario priklausančio kuo
poje.

J. Audėno Kalba Apie Susivienijimą |
Buvęs Lietuvos Žemės Ūkio 

ministeris, Juozas Audėnas, 
įkalbėjo į juostelę apie Susi
vienijimo atliktus ir dabar at
liekamus darbus. Jo kalba per 
Vliko radijo valandėlę Madri- 
ne perduota L’etuvoje gyve
nantiems žmonėms. Tą reikš
mingą kalbą čia ištisai paduo
dame Tėvynės skaitytojams.

----- o------ 
SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra šiame 
niausioji lietuvių 
ja. Ateinančiais 
kaks septyniasdešimts 
keri metai, kaip 
steigta.

Kaip pirmoji ir 
vienintelė lietuvių 
ja, Susivienijimas 
Amerikoje, užsitarnavo daug 
nuopelnų ne tik gyvenime A- 
merikoje, bet ir iš viso lietu
vių tautai.

Devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje ir dvide š i m t o j o 
šimtmečio pradžioje prieš pir
mąjį pasaulinį karą dideli lie
tuvių skaičiai 
riką.

Kiekvienam 
vykstančiam, 
svetimas kraštas. Bet kai at
vykėlis rasdavo Amerikoje ne 
tik savo brolį ar kaimyną, 
bet ir lietuvių organizaciją, 
kuri atvykusiam visokiariopai 
padėdavo, jis tuojau pasijus
davo atvykęs lyg į kitą tėvy
nę. Taip ir yra: Amerika lie
tuviams yra antroji tėvynė. 
Vieni į ją atvažiavo gyvenimo 
laimės jieškoti, kiti nuo rusų 
caro priespaudos pasitraukė, 
ypač nuo tarnavimo caro ka
riuomenėje, o dar kiti, po 
antrojo pasaulinio karo, bėg
dami nuo didžiausiojo Lietu
vos priešo-bolševiko.

Vienas iš šios organizacijos 
steigėjų buvo Lietuvos patri
archas daktaras Jonas Šliu
pas. Jis, caro žandarų perse
kiojamas, atvyko į Ameriką 
ir pradėjo lietuvius organi
zuoti.

Susivienijimo Lietuviij Ame
rikoje pagrindinis uždavinys 
yra 
galba. Kiekvienas narys, mo
kėdamas atitinkamą mokestį, 
save apsidraudžia nuo ligos. 
Reiškia, jei narys suserga jis 
iš organizacijos gauna atitin
kamą pašalpą, žiūrint kokiai 
sumai jis yra apsidraudęs.

naudingas Susivienijimui ir 
visiems lietuviams. Ateityje 
jis butų atlikęs daug gerų 
darbų.

Lai jam buria lengva ilsė
tis gimtojo krašto šaltoje že
mėje.

i I Kita apdrauda yra mirties 
, atvejo apdrauda. Nariui mi

rus,, jo šeima, iš organizacijos 
gauna atlyginimą, kokiai su- 

* mai narys buvo apsidraudęs.
Galimi ir kiti mažesnės svar
bos apsidraudimai.

Dabar Amerikoje nuo ligos 
yra valstybinė apdrauda. Ji 
įvesta tik prieš dvidešimts 
penkerius metus. Bet kai val
stybinės apdraudos nebuvo, 

I tai žmonės patys rūpinosi ap
sidrausti. Tatai, jau prieš 
septyniasdešimts penke r i u s 
metus lietuviai suprato apsi
draudimo reikalą ir įsisteigė 
šią organizaciją.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje turtas siekia iki pus
ketvirto milijono dolerių ver
tės. Narių skaičius siekia iki 
keturiolikos/ tūkstančių. Šie
met ypatingai prisirašė daug 
naujų narių, nes jaunimui iki 
dvidešimts penkerių metų am
žiaus, buvo sudarytos labai 
palankios sąlygos įstoti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje yra ne tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, bet ir 
Kanadoje plačiai išsišakojusi 
organizacija.

Kiekviename did e s n i a m e 
mieste, kur tik kiek nors yra 
gyvenančių lietuvių, visur yra 
ir šios organizacijos kuopa. 
Kituose miestuose yra net po 
kelias kuopas. Kuopų skaičius 
iš viso siekia per tris šimtus.

Čia visiems yra aišku, kad 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje turi didelės įtakos ir 
bendrai visame Amerikos lie
tuvių gyvenime. Vakarai, 
koncertai, susirinkimai, gegu
žinės, tautinių švenčių minė- 

| jimas, nusipelniusių asmenų 
pagerbimas ir visokios kito
kios pramogos bei parengi
mai, kiekvienu atveju sutrau
kia ne tik vietinės kuopos na
rius, bet ir platesnėje apylin
kėje gyvenančius lietuvius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimai renkasi kas an
tri metai. Į juos suvažiuoja 
organizacijos atstovai iš visų 
Amerikos kampų. Kiti keliau
ja net po 4000-5000 kilomet
rų. Amerikoje, prie nepapras
tai gerų kelių važiuojant 
tomobiliais ar 
sudaro jokių sunkumų, 
ypač dabar, kai orlaiviai 
žo visą kraštą skersai ir išil
gai. Seimai užtrunka po pen
kias šešias dienas, į juos pri
važiuoja po du tris šimtus 
delegatų. Šitie didieji seimai 
sudaro sąlygas, kad Ameri
kos lietuviai tarp savęs yra 
labai plačiai pažįstami.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje tam tikrais atvejais 
padeda lietuvių jaunimui ir 
aukštąjį mokslą eiti, nes tam 
reikalui būna duodama sti- 
K

pendijų. Prie leidžiamo sa
vaitraščio TĖVYNĖ leidžia 
ir jaunimui skiriamą laikraš
tėlį Atžalyną.

Šiais ir visa eile kitais kul
tūriniais darbais Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje daug 
prisideda prie lietuvių kultū
ros kėlimo ir prie pačios lie
tuvybės palaikymo.

To ne gana. 1919-1925 ir 
vėliasniais metais kuriantės 
ir stiprėjant nepriklausomai 
Lietuvai, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje Įabai akty
viai platino Laisves paskolos 
lakštus Amerikoje ir daug 
žygių padarė, kad Amerikos 
vyriausybė pripažintų Lietu
vos valstybės nepriklausomy
bę. Amerika pripažino Lietu
vos nepriklausomybę 1922 
metais. O dabar, nežiūrint 
bolševikų okupacijos ir lietu
vių tautos valios klastojimo, 
Lietuvos nepriklausomybė te
bėra pripažįstama.

Būdama autoritetinga or- 
j ganizacija, Susivienijimas Lie- 
| tuvių Amerikoje dabar taip 

pat labai daug prisideda prie 
iš bolševikų priespaudos Lie
tuvos laisvinimo vedamosios 
kovos. Organizacijos vadovy
bė, Lietuvoj laisvės reikalu 
yra daug žygių padariusi 
Amerikos valdžios įstaigose.

Organizacijos prezi d e n t u 
yra Povilas Dargis, o sekre
toriumi ir visų reikalų vedė
ju dr. Matas Vinikas.

Juozas Audėnas.

7-tos apskrities bus du pik
nikai, pirmas bus 15 dieną 
gegužės Sans Souci parke, o 
antras rugpiučio 28 dieną 
Rocky Glen parke su menine 
programa. Valdybos posėdyje 
paaukota $25.00 iš apskrities 
iždo Amerikos Lietuvių Ta
rybai, taipgi buvo surinkta 
aukų iš pirmiau. Aukojo se
kami asmens: A. Miliauskas 
ir Mrs. Kižis po du doleriu; 
po vieną dolerį aukojo — A. 
Ambrozaitis, E. Mikelionienė, 
Sam Chester, V. Tamulaitis, 
J. B. Balčiukonis,, J. Stanislo- 
vaitis; po 50 centų — J. 
Agurkis, K. Stanulis, J. Sku
čas, A. Muliolis; smulkių 25 
centai. Viso susidarė $40.00. 
Dar dadėjo šie valdybos na
riai: A. Ambrozaitis $1.00, 
A. Miliauskas $1.00, ir N. Ba- 
jorienė 75c.

ALT sekretoriaus pakvieti
mo laišką su P. Grigaičio pa
rašu perskaitė J. Maceina. 
Maceina linksmas, kad gali 
būti kartu apskrities suvažia
vime, nes jo sveikata pagerė
jus. Dar buvo laiškų iš Ame
rikos kongreso atstovų ir 
Jungtinių Tautų pranešimas, 
kad vis dirbama atgauti Lie
tuvai nepriklausomybę iš So
vietų Sąjungos.

Apskrities valdyba išdavė 
raportus, iš kurių pasirodė, 
kad visi atliko savo pareigas. 
Iždininko buvo raštiškas ra
portas, kuriame pasakyta, 
kad iki šiai dienai SLA 7-tos 
apskrities ižde pinigų randa
si daugiau vienuolikos šimtų 
dolerių.

Padaryti šie nutarimai:
Kad apskritis savo ribo

se ragintų kuopas siųsti įne
šimus SLA seimui, kad cen
tro pareigūnai butų renkami 
trims metams, o ne dviems, 
kaip iki šiol buvo daroma, ir 
kad seimai butų laikomi kas 
trys metai.

SLA 1 kuopa atsiuntė pa
siūlymą ir jis buvo priimtas, 
kad butų duofa organe vietok, 
kandidatams į centro valdy
bą išstatyti kandidatūrą įra
šant jo kuopos numerį ir mie
sto vardą su kandidato para
šu.

Nutarta duoti dešimts do
lerių delegatams, kurie daly
vaus SLA seime 1960 metais. 
Pinigus gaus 
gatai, kurios 
skrityje.

Sekančiam
žiavimui paskirs laiką ir vie
tą apskrities valdyba.

Užbaigus apskrities posė
džius, buvo gera vakarienė 
su įvairiais gėrimais. Susida
riusias išlaidas sumokės iš 
apskrities iždo.

J. V. Stanislovaitis.

I

t

Iš

Pittston, Pa.

ŠIA 7-tos Apskrities 
Suvažiavimo

tų kuopų dele- 
priklauso ap-

apskrities suva-

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 Kuopos Metųiė Tra
dicinė Išvyka-Gegužinė

Šių metų kovo 20 dieną 
Lietuvių Piliečių Salėje įvyko 
SLA 7-tos apskrities suvažia
vimas. Apskrities pirmininkas 
Adomas Miliauskas pradėjo 
suvažiavimą 2 valandą po pie
tų. ir paskyrė į mandatų ko
misiją šias veikėjas: N. Ba- 
jorienę, M. Greštaraitienę ir 
O. Miliauskienę. Komisijos 
vardu N. Bajorienė perskaitė 
kuopų atstovų vardus. Viso 
dalyvavo 41 asmuo, atstova
vo 9 kuopas. Ženkleliams pri
segti paskirtos šios atstovės: 
D. Ruzgienė, p. Tunkevičienė 
ir V. Lumbienė. Sekretoriaus 
pagelbininke paskirta M. D. 
Stanislovaitienė.

Pirmininkas pakvietė Joną 
Šiaučiuną pakalbėti SLA rei
kalais. Jis trumpai pasveikino 
visus dalyvius ir ragino rū
pintis organizacijos reikalais 
ir Lietuvos likimu.

Jurgis Ivanauskas ragino 
kuopų atstovus garsinti SLA 
7-tos apskrities rengiamus 
piknikus ir patiems dalyvau
ti, nes kuopos gauna pinigų I Susivienijimo Lietuvių Ame- 
iš pasekmingo parengimo. rikoje 115 kuopos laikytame

V. Kamarauskas pareiškė susirinkime šių metų kovo 13 
mintį, kad SLA seimai butų Į dieną buvo plačiai apkalbėta 
vykinami kas 4 metai, vieto
je1 
du 
ku 
lės 
pajėgios finansiniai ir negali I dieną, visiems gerai žinomoj 
pasiųsti delegatų į seimą. ir lengvai prieinamoj vietoj

P. Banelienė pareiškė, kad | Sans Souci Parke. Todėl kuo- 
mes negauname gana 
narių į SLA, tai ateitis 
geriausia.

Pirm. A. Miliauskas t 
vietė mandatų komisiją pa
teikti sutvarkytą raportą. Tai 
N. Bajorienė, komisijos var
du perskaitė ir apskrities val
dybos vardus. Visi valdybos Į limesnių miestų, 
nariai radosi’ vietoje. Tad vi- Į O kaip jus kada nors turė- 
so suvažiavime 49 dalyviai. Į site kokį parengimą ar gegu- 

Pirmininkas A. Miliauskas žinę, tai mes jums atsilyginsi- 
pakvietė sekretorių Juozą me dalyvaudami pas jus. 
Maceiną perskaityti užrašy- Į O kur gi kitur butų geriau 
tus tarimus iš praeito apskri- Į ir smagiau laiką praleisti, ne- 
ties suvažiavimo. Nutarimai Į gu tyrame pavasario ore gra- 
priimti kaip užrašyti. Taip- I žiame ir puikiame Sans Souci 
gi perskaityti ir apskrities Į Parke. Tai yra graži ir labai 
valdybos posėdžio nutarimai. I patogi vieta, visiems iš visur 
Tarimuose buvo įrašyta, kad 1 gerai ir lengvai pasiekiama.

dabar laikomų seimų kas 
metai, nes dabartiniu lai- 
delegatams pasidaro dide- 
išlaidos, o kuopos nėra

ir nutarta, kaip per daugelį 
praėjusių metų, taip šiemet 
ruošti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje* tradinę metinę ge
gužinę sekmadienį, birželio 12

<»

jaunų pos vardu prašau gerai visus 
nebus kuopos. narius ir visus geros 

valios lietuvius įsitėmyti 
pak- Į tą ir dieną.

Taipgi kviečiame visus 
vykti ir dalyvauti kartu 
mumis ne tik vietinius, bet ir 
iš plačios apylinkės ir iš to-

vie-

J

at-
su

t

I
■ , / 
s

Šaltas žiemos laikas visiems 
,’abai nusibodo, tad bus labai 
smagu ir malonu su daugeliu 
jau seniai nesimačius * 
kitam dešinę paspausti, 
timis pasidalinti ir 
kartu visiems 
gegužinėj laiką

Kiek vėliau' bus daugiau 
pranešta ir pagarsinta apie šį 
linksmą pavasarinį išvažiavi
mą.

Koresp.

. I

truputį, 
nariams 
daugiau

Rengiamas Pokylis Su
kakčiai Paminėti

Amerikos Lietuvių Klubo 
Veikimas

rengiamas po- 
šių metų gegužės mė- 
pirmą dieną, South Bo- 
Lietuvių Piliečių Drau- 
salėje, 368 West Broad-

Vladas Braziulis.

Balandžio l, 1960

vienas 
min- 

smagiai 
šioj /linksmoj 
praleisti.

V. Tamulaitis,
SLA 115 kuopos pirm.

Mt. Cormel, Pa

ŠIA 52 KUOPOS 
narių bertaininis susirinkimas 
šaukiamas šių metų balandžio 
mėn. 10 dieną, 2-rą valandą 
po pietų sekretoriaus namuo
se.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite pribūti į šį susi
rinkimą, užsimokėti 
nes duokles ir 
dalykus.

; Juozas
SLA 52

mėnesi- 
aptarti kitus

Paškevičius, 
kuopos sekr.

Toronto, Canada

Jaunimo Kuopos Arbatėlė

Balandžio mėn. 2 dieną, 
šetadienį, šv. Jono Krikšty
tojo parapijos salėje įvyks 
prie SLA 236 kuopos veikian
čios jaunimo kuopelės arbatė
lė. Šio pobūvio tikslas yra 
duoti progos daugiau vyres- 
niai ir jaunajai kartai suar
tėti. Atsilankę galės pasivai
šinti, o jaunimas žada duoti 
ir mažą programėlį.

Visi SLA ir Sporto Klubo 
“Vytis” 
loniai 
Pradžia

nariai ir bičiuliai ma- 
kviečiami atsilankyti. 
7:30 valandą vakare.

j. b.

Cleveland, Ohio
* \ TRUPUTI SUJUDOME

Gera, kad nors 
Pildomosios Tarybos 
rinkti atvyko kiek 
Susivienijimo 136 kuopos na
rių, negu paprastai. Tai buvo 
kovo 18 diena. Pasirodė vie
nas kitas ir tokių “svečių”, 
kurių jau ilgą laiką nesame 
matę susirinkimuose.

Iš kuopos pirmininko pra
nešimo išplaukusieji nauji bei 
seni klausimai aktyviai svar
styti ir broliška nuotaika iš
spręsti.

Maloniai konstatuota, kad 
kuopa nuoširdžiai prisidėjo 
prie savo energingo ir darbš
taus nario ats. majoro Asevi- 
čiaus pagerbimo ir išleistuvių 
jam žengiant per garbingą 
65-rių metų amžiaus slenkstį 
ir besikeliant iš Clevelando į 
Torontą. Kadangi šisai veikė
jas yra plačiai pasireiškęs ne 
tik fnusų kuopos ribose, tai 
iškilmė jo garbei buvo su
rengta net keturių įvairių or
ganizacijų drauge. Musų kuo
pos iniciatyva lengvai apsi
vainikavo imponuojančiomis 
pasekmėmis.

Vasario 16-sios minėjimo 
proga surankiojome aukų 
ALT-bai tiek iš kuopos iždo, 
tiek iš paskirų narių, nedaly
vavusių 'bendruose parengi
muose. ’

Beartėjant deimant i n i a m 
Susivienijimo seimui, vienu 
balsu priimtas mažas, bet 
reikšmingas musų konstituci
jos pataisymo siūlymas.

Pildomosios Tarybos narių 
rinkimai praėjo visai sklan
džiai, tiktai gaila, kad komi
sija dvi korteles atmetė dėl 
netaisyklingo balsavimo.

Valdybai pasiknai s i o j u s 
kuopos praeities pėdsakuose, 
jau aiškėja, kad tas lizdelis 
yra gana senas. Valdyba pa
sistengs nustatyti tikslią kuo
pos gimimo datą.

Gana darniam susirinkimui 
neperilgai teužtrukus, visi bu
vo pakviesti 
čioje salėje.

vaišių toje 
Jaukiai ir

* ■"'i ' ’ f ■■

. k * * 1 * e*' '

miškai praleidome dar porą 
atgajų valandėlių. Rūpestin
gai ir tikrai lietuviškai šeimi
ninkavo sesės Schillerienė ir 
Gaižutienė, visai vykusiai jų 
abejų vyrų padedamos.

O paslaugusis iždo globė
jas Mikeliunas “gaudė” įvai
rias posėdžio bei vaišių gru
pes ir... fotografavo. Jam ne 
mažiau, negu šeimininkėms 
su šeimininkais esame dėkin
gi.

i

South Boston, Mass.

Vietiniarų savaitraščiui “Ke
leiviui” suėjo 55 metai, kai 
jis pradėjo lankyti lietuvius 
gyvenančius Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir visame 
pasaulyje Tai didelis skaičius 
metų. Tai reikšmingai sukak
čiai atžymėti 
kylis 
nėšio 
stoto 
gijos 
way.

Per tuos 55 metus buvo 
pradėta leisti daug laikraščių, 
savaitinių ir mėnesinių žurna
lų, tačiau jie vieni ilgiau, kiti 
trumpiau pagyvavę pranyko 
nuo šio apvalaus žemės rytu- 
lio, bet savaitraštis “Kelei
vis”, kaip tas senas ąžuolas 
girioje, išgyvavo 55 metus ir 
ruošiasi tą reikšmingą sukak
tį iškilmingai atžymėti gegu- 
gužės 1 dieną.

Šiuo metu South Bostone 
yra tik vienas laikraštis “Ke
leivis” ir jis vaidina svarbią 
rolę. Jeigu jo nebūtų, tai vie
tinėms įvairioms organizaci
joms butų sunku suruošti ko
kį nors parengimą žiemos me
tu svetainėse, o vasaros metu 
išvykas į tyrą orą. Jis nepra
leidžia nė vieno parengimo 
nepaminėjęs, todėl vietiniai ir 
apylinkėse gyvenanti lietuviai 
privalėtų dalyvauti pokylije 
ir nors kiek atsilyginti šiam 
populiariam savaitraščiui už 
gerą ir nuoširdų patarnavimą 
organizacijoms ir pavieniams 
asmenims. Tas priduos laik
raščio leidėjams daugiau 
e n e r g i jos patarnauti vieti- 
vietinėms organizacijoms ir 
visiems lietuviams.

Nors gegužės pirmoji dar 
toli, bet jau dabar savo ka
lendoriuje pasižymėkite gegu
žės 1 dieną ir dalyvaukite po
kylije, suruoštam geram tiks
lui.

St. Petersburg, 
Florida

Kovo 13 dieną įvyko Ame
rikos Lietuvių Klubo susirin
kimas p. šeštoko viloje. Nu
tarta užmokėti Amer. Assoc. 
for United Nations (AAUN) 
$15.00 nario mokestį.

Klubas per eilę metų reng
davo Lietuvos nepriklausomy
bės sukakties minėjimus mu
sų mieste. Bet šiais metais, 
ne dėl klubo kaltės, minėjime 
nebuvo galima dalyvauti, bet 
klubas nutarė paaukoti iš iž
do $25.00 per Altą, Lietuvos 
vadavimo reikalams. Klubas 
nutarė ateityje aktyviai daly
vauti minėjime ir abelnai tau
tiškame darbe.

Baigiant susirinkimą klubo 
nariai išklausė dr. S. Naike- 
lio paskaitą apie širdies prie
puolį. Prelegentas naudoda
mas savo braižinius vaizdžiai 
aiškino širdies ligų rūšis, 
simptomus, pirmą pagalbą ir 
tt. Nariai ramiai ir atydžiai 
išklausė paskaitos ir palydėjo 
gausiu delnų plojimu.

Kitame susirinkime dr. D. 
Jasaitis duos paskaitų apie 
džiovą ir jos gydymą.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Klubo Koresp
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 3-čio Bertainio, 1959 Metų

{eigos Liepos, Rugpiučio ir Rugsėjo Mėnesių

pasko
los 238500 85000 132500
Atmo
kėti
bond
sai
Ins de-
posit

500000

2245

Atlyginimas Daktarams

M. Klimas, Linden, N. J.
J. Monstavičius, Chicago,

Iii...................L.........................
S. Biežis, Chicago, Iii.
M. Klimaitė, East Gary,

Ind................................................

$23.00

15.00
146.00

3.00

Kuopa
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
66
68
70
73
74
75
76
77
78
79
82
85
86
87
88
89
90
92
95
97
98

100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
112
113
114

Liepos
8743

31448
5218
7618

17118
3246
2922

12549

51395

2454
8908
1290
3555

33417
1268 

11310
1260
6312
5595

7594

14235
5269

25276
1812

43222

7710

9438
20314
5362
3525
506

8660 
23467
8123
6963

15987

30481

11262
1684

14627
35530
22035
54708
3629

1724

3626
38402

1847
2663
4415

24503
6069

6186
5530
1983
2258

13763

Rugpiučio
10049

7851
3990
3507
5426

15195

18680
23210
23802
35851

12015
4661

10911

3207
22815

10807

5214

4988
5522

8358
20540

93675
8574

10207
50

14625
61075

506

21352
4719

50

1144

4303
43995
12558

5459
3158

9929
40173
4809

11391

1406

7714
24822
2796
7197
8032
3654

4750

15214
6269
2694

13517
4210

4998 
22039
4804
5634 

10438
3462

5420

Rugsėjo
6956
7575

22835
3650
5171
6667

14541

5832
19725
12250

54159
6660
6026

11322
4888

1735
26624

1973

2678

24297

18887
23794

4025
12916
18471
22248

4236
506

15425
438

9336
7263
4704

65999

12258

3581 
69558 
11978 
27753
7828

20101
1842

3045

2016
4187
2931

18156

2547

2224
6698

2237

27644

115 18382 — 31934
116 3704 — 5199
118 983 983 673
119 2121 — — —
122 34674 11594 22441
123 11512 — 33364
124 144 — — —
125 — — 19663 — —
126 19679 8498 15107
Pav. 30280 21415 25347
127 — — 9696
128 6333 2806 —
129 12188 — 6471
131 — — 10033 —
133 1716 — —
134 3035 10293 62653
135 29811 — 28054
136 14443 6651 31875
137
138
140
141 

.142
143
144
146
147
149
151
153
155
156
157 
t58
159
164
165

960 
14058 

4851 
1685

2844
8394

9338 
10918
3000
8412
3155
2761

2456

1957 1867
26065

15582

4467

6719

3446
1749
8918
3680 
4012 
3369

15606
1459
8729

1781
5270
2456

166
167
168
170
171
173
175
179
180
181
183
185
187
192
194
196
198
199
200
203
204
205

I 207
208
210

I 211
212
214
215
216
217
219
221
224
225
226
227
230
232
233
234
235
236
238
242
245
246
247
248
250
251
252
254
257
258
259
260
261
262
264
265
267
270
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
284
285
286
290
292
293
294
295
297
299
300
301
303
304
305
306
308
309
310
311
315
316
317
321
322
326
327
329
331
332
334
341
342
345
347
349
352
353
354
359
362
363
365
367
368
369
371
373
374 
Adm. 
Rents 
Nuošim
čiais 1805780 
Atmo
kėtos

*

1787 1334 Viso $187.00

9193
1826
462

9857
2712 100

3794
928

6047

48144
9883

10874

17358
9838
4483

6367
3044
7344 
7766 
6584

33754 
10149
7945
3810 

17149 
20132
4977
730

1348

4800

5046

19116
3844 

70164
4382
3999

7590

2574
1746
3414

1163
15216
2100

3260
3165 

11580
9212
8607

7420 
27091

2226
7250
5853 

13907 
22313

4014
2136 

16224
3903
1600

20728

31724

614
4746

37950
3213

5486

16292

11206

19976
6333
2571

11132
10753

4147

2337
46890
3143

18303

1775 
10074
4908
4554

3488
1168

84304

4483

2507
1163

16802

7088

4463
1152
4636

6055
4062

4

7989
38396
7574
5447

2370

8791
7459
2190
4974

5005
6517

462
30870

1963

2751
33231
13144
5924

18468
31341 >

8799
4332

10894
14456
3222

20105
17231

30982
6269
3500

17463
16602

354

23037
3904
6504
3577

3870
32178

6286
8900
7801

2864

7032

1502

1163
32717
2100

1572
3260
6447
2104
4824
7404

4122
1191

15087
1652
2664
2190

9274
3927

1600
19124

45054

31713
4020

6046

Atlyginimas Sekretoriams

M. Misčikas, Cleveland,
Ohio _____ ______ _____

M. Žitkus, Jolliet, TU.
$71.69

2 43

Viso $39,590.42 $21,417.07 $26,244.36
----- - - - t

Išmokėjimai Liepos Mėnesį, 
1959 Metais

Viso .
Pomirtinių

Liepos 3, 1959 _____ ____ $1,800.00
Liepos 11, 1959 ____ -......... 2,150.00
Liepos 18, 1959 __________ 3,816.00
Liepos 25, 1959 ..........._____  850.00

$8,616.00Viso

Pašalpos(Ligoje

ILiepos 
(Liepos 
ILiepos 
ILiepos

3, 1959
11, 1959
18, 1959
25, 1-959

$737.77
619.51
721.88
29739

Viso $2,376.55

Algos

SLA raštines 
tarnautojams _________

SLA spaustuvės 
tarnautojams . .................

J. Maceina, Pittston,
Pa. ...................... ...............

Dr. S. Biežis, Chicago,
III. . ........... r.............]........

N. Gugis, Chicago, III
P. P. Dargis. .Pittsburgh,

Pa. ..................................... .

$74.12

$2,753.60

622.00

240.00

240.00
180.00

120.00

Atšauktoji Apdrauda

M. S. Zizniauskas, 
Cleveland, Ohio —......... —

A. Vitkauskas, Detroit, 
Mich.........................-................

J. J. Kapel, EI. Monte, 
Calif. ........................................

A. Kapel, EI. Monte,
Calif. —.........J......... —...........

G. Maskelienė, New
Britain, Conn. __________

A. Žemaitienė, New Britain, 
Conn. -----------------------------

A. Travis, Binghamton, v
N. Y. ......................................

Viso ........................................

Vaikų Atkauktoji Apdrauda

M. Norvaišas, Cicero, III.

Viso

20

A. 
J.

$99.93

81.14

132.72

107.50

260.37

89.26

74.69

$845.61

$152.85

$152 85

Metų Taupomoji Apdrauda

Peslis, Detroit, Mich.
M. šiurmaičiutė,

East Carnegie, Pa. ____
N. Walent, Hashua, N. H.
J. Scheer, Nashua, N H. 
J. Starson, Port Chester,

N. Y.......................................

Viso

Viso $4,155.60

$500.00

500.00
250.00
250.00

1,000.00

$2,500.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittston, 
Pa. .......................... .................

R. Bartašiunienė,
Brooklyn, N. Y. . ........... ..

V. Klimavičienė, Grand
Rapids, Mich __________

F. Žilionis, Pittsburgh,
Pa.................................................

O. Kuprienė, Wilkes Barre,
Pa.............................................

P. Keslerienė, Springfield,
III. ..............._......................... .

A. Zegley, Mahanoy City. 
s Pa. ............................................
A Slazas, Springfield, III. 
A. Sutkus, McKees Rocks, 

Pa. .......................................... .

Įvairus Išmokėjimai

Literatūra
Parama Lietuvių

kams, Chicago,
Parama Lietuvių

Boston, Mass.
Sočiai Security
L. Goodfarb, Philadelphia, 

Pa. ________ ________ ____
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y. C. 
Reinhold Gould Ine.,

New York, N. Y. . .............
Paštas
New York Telephone Co.,

New York, N. Y. _______
C P. Yurgelun, Brockton,

Mass. _______________________
Commonwealth of Mass.

Society’s ------------ --------- -
N. Y. Statė Unemployment

Fund ____ _______________
Raštines išlaidos 
J. Petrėnas, Brooklyn,

N. Y. ...................... ............u—
Economy Photo Engr. Co.,

New York/ N. Y. _______
Macy’s, New York, N. Y. 
The Stato Insurance Fund 
Committee on Valuation

of Vec., N. Y. C. ------------
The Gotham Bank, N. Y. C. 
Standard and Porr’s Corp.,

New

sportinin- 
111. _____
Skautams,

York, N. Y. _

Viso

$23.73

100.00

100.00
212.53

172.50

49.59

17.05
66.46

72.84

450.00\

220.00

141.42
17.80

50.00

11.95
2.62

61.61

25.00
S-.35

18L50

$1,987.95

$5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00
10.00

10.00

Viso .......................

Tėvynės Reikalai

Marš Printing Co.,
New York, N. Y. ............. $450.64

Postmaster, New York,
N. Y. .................................. .

H. Rice, New York, N. Y.
M. L.

New

$65.00

36.80
110 00 

Vasil (bendradarbiams), 
York, N. Y.................. . 50.00

Viso liepos mėn. ____  $22,397.22
M. J. Vinikas, 

SLA Sekretorius.

Miami, Florida
Vasario šešioliktosios Minėji
mas ir Aukos Lietuvos lais

vinimo Reikalams

Florida, Vincas ir Leokadija 
Matusevičiai iš Hollywood, 
Fla., B. Pivarunienė iš Chica
go, UI., Jennie Goodwill iš 
Hollywood, Fla., R. Pupkie- 
nė iš Philadelphia, Petronėlė 
Stulgaitienė iš Philadelphia, 
Pa., Antanas ir ponia Kads- 
sel«iš Miami, Fla., adv. A. N. 
ir ponia Perry iš Miami, Fla., 
Pauline Paul iš Miami, Fla., 
dr. Antanas ir ponia Juozai
čiai, Jonas ir ponia Lukai iš 
Chicago, III., Ignas ir ponia 
Kuodis iš Miami Beach, Fla 
William 
iš West 
Stasys 
Chicago, 
nas iš Norvvood, Mass., Sta
sys Zavinskas iš Rodney, 
Ont., Canada, Antanas Baro
nas iš Chicago, III., Ona Na
vickienė iš Miami Beach, Fla., 
Antanas Noris ir ponia Lie
tuvninkai iš Orlendo, Fla., 
pp. Simavičiai, p. Drake iš 
Miami, Fla., Vincas Cukrus 
iš Miami, Fla., Buksniai iš 
Miami, Fla., Šturmas, Paks- 
tys, F. Rogers, Zofia Druzi- 
lauskienė iš Miami Beach, 
Fla., Antanas Stogus iš Det
roit, Mich., Juozas Miškinis 
iš Detroit, Mich., Vincas ir 
ponia Valaičiai iš Miami, Fla., 
Antanas Ir ponia Linkai iš 
Ft. Lauderd, Fla.

Po 3 dol. aukojo: Bartkus 
iš Chicago, III., pp. Neviai iš 
Miami, Fla., ir Zigmas Jr. 
Kaulakis iš Miami, Fla.

Po 2 dol. aukojo: P. ir po
nia Rastikai iš Fort Lauder
dale, Fla., 
vičiai 
Fla., 
Kath 
Cleo 
Vincas Jankus iš Miami, Fla., 
ponia Jasbutienė iš Miami 
Beach, Fla., p. Tamusevičius, 
L. Stasiulis, p. Alekna, B. 
Jakštas, Jonas ir Juozafina 
Bendikai, Dania, Fla., V. Šle
žienė iš Miami, Fla., Ona Rač- 
kus ir P. Desrys iš Philadel
phia, Pa.

Po $1.50 aukojo: pp. Kas- 
per ir Jonas Jonikas iš Chi
cago, III. i

Po 1‘dol. aukojo: Skyriaus 
pirm. A. Zdanys, C. K. Braze, 
p* Budreckis, Harry Hurst, 
p. Velikis, p. Belman, A. Sku- 
dzinskienė, p. Briedis, p. 
Svadis, Juozas Swolskinas, 
Petras Sagatas, p. Tutorius, 
Onutė Stankevičius, Ch. Tru- 
sis, Ed. Sipelis, A. Kamins
kas, Wm. Adomskis, St. Ba- 
letunas, p. Skikunas, J. Gu
das, p. Šimkus, J. Petraitis, 
p. Gagas, M. Ratkus, E. Ger- 
cienė, E. Gelminienė, Kriau- 
čialis, Julia Styles, Rev. Na- 

Velykis, p. La- 
Rakauskienė, p.

Adomskis, p. 
p. Arlauskienė,

ir Stella Liulevičiai 
Palm Beach Florida, 
ir ponia Mankus iš 
III., Antanas Mačiu

P. ir ponia Jaka
is Fort Lauderdale, 

Steller Banis, Jonas ir 
Jackai iš Miami, Fla., 

Kelly iš Miami, Fla.,

• v

Sovietiškam Rojui

visiems aukotojams, 
ir didelį 

Skyriaus valdyba

Veik pamišo jau žmonija, 
Brolis brolio tenai bijo, 
Mažai vietos jiems ant svieto— 
Tai užsigeidė planetų...
Jau mėnulio neužtenka, 
Greit ir saulė bus permenka! 
O už saulės—kas ten yra? 
Kokį nori klausk tu vyrą-— 
Niekas nieko neišmano, . 
Nors prie knygų ir paseno. 
Gal už saulės kitas svietas, 
Gal tokios derlingos vietos, 
Keptą duoną tenai gauna, , 
Nors nesėja ir nepjauna. 
Prisivalgys duonos, blynų, 
Nereiks vargti prie “čelynų”, 
Upės “vodkos” tenai plaukia, 
Nematytų svečių laukia.

Pilėnas.

Viso aukų surinkta $652.00. 
Visos aukos perduotos Alto 
Vykdomajam Komitetui.

Pastaba: Tenka manyti, 
. kad paduotame aukotojų są
raše kai kurių aukotojų pa
vardės yra iškraipytos. Prie
žastis tame, kad kai kurios 
aukų' rinkėfjos, per didelį sku
bėjimą neužrašė pilnos pavar
dės, arba užrašė s neišskaito
mai. Daug pavardžių buvo 
priduota neminint pirmųjų 
vardų. Kuriuos aukščiau mi
nėtas netikslumas liečia, la
bai atsiprašome. Be1 to, jums 
reikalaujant, su malonumu 
klaidą atitaisysime.

Ne tik savo, bet ir skyriaus 
vardu
tariame nuoširdų 
AČIŪ!
džiaugiasi, kad vietos lietuvių, 
o ypač svečių iš kitų koloni
jų skaitlingu dalyvavimu mi
nėjime.

Didelė skyriaus padėka pri
klauso Dan Kuraičiui, kuris 
savo kalboje, jautriais žo
džiai palietė ne vieno musų 
tautiečio širdį. Savo kalboje 
p. Dan Kuraitis prisiminė ir 
tuos musų tautiečius gyve
nančius laisvajame pasauly
je, kurie dar iki šiol nesupra
to ir nepažino, kas yra komu
nizmas, ir kam jie pasitar
nauja priklausydami tai gru
pei, kuri dirba už musų tė
vynės ir tautos sunaikinimą. 
Be to p. Kuraitis labai gra
žiai ir vaizdžiai sulygino esa
mąją padėtį tarp rytų ir va
karų, kurią kalbėtojas pats 
savo akimis patyrė. Kuraitis 
sutiko parodyti filmus, kurie 
buvo padaryti jo paties besi
lankant po rytų ir vakarų 
pasaulį. Jeigu ta proga susi-

i

darytų kokios nors finansinės 
paramos, jos bus perleistos 
Lietuvos laisvinimo reika- 
reikalams.

dalį, bet ir už atliktą 
aukų rinkime. Tuo pat 
dėkojame solistui p. 

už jo prisidėjimą me-

Tikrą pareigą (jaučiame pa
dėkoti: solistei Anitai Kam 
(Navickaitei), akomp. p. T. 
Peterson, Miamio Lietuvių 
Chorui, ne tik už atliktą me
ninę 
darbą 
kartu 
Gudui
ninės dalies išpildymui. Taip
gi dėkojame adv. A. Perry 
už jo žodį ir pasitarnavimą 
programoje. Tenka padėkoti 
Miamio Lietuvių Klubui už 
patalpas Alto posėdžiams ir 
minėjimui, ir visiems kitiems, 
kurių vardų gal nesuminėsiu, 
vienokiu ar kitokiu budu pri
sidėjo prie minėjimo suren
gimo ir nemažai pasidarbavo.

V. Skupeika,
Skyriaus iždininkas ir 

rengimo kom. narys.

LIETUViy RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va~ 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 1. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 2:30 iki 3:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laistės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai! 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien’o iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nuo 10:30 iki 114os; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė. 
6755 S. Westem Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WP0P—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Štokas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAve?ly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4t00-5:00 v. p. f

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:80 
— 1:00 vai. po pietų.

sių metų Vasario šešiolik
tosios minėjimo proga, Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
stambiausią auką paskyrė Jo
nas ir Brg. Bacinskai 
ami Beach, Florida — 
lerių.

Miamio Lietuvių 
aukojo 35 dolerius.

Po 25 dolerius aukojo: S. 
L. A. 44-ta kuopa, Miamio 
Lietuvių Moterų Sočiai Club, 
Dan ir ponia Kuraičiai iš Chi- 
cogo, 111. '

PO 20 dol. aukojo: Petras 
ir Izabelė Satinskai iš Holly- 
wood, Florida, pp. Gružaus
kai iš Detroit, Mich. ir Matas 
Zizas iš Chicago, III.

ALT Sandaros 52 kuopa 
aukojo 15 dol.

Po 10 dol. aukojo: Miamio 
Lietuvių Choras, Adomas ir 
ponia Noreikai, p. Matuzas 
iš Detroit, Mich., Jonas ir 
Elena Verbilai iš Dania, Flo- 
lida, A. B. ir Ona Kaulakiai 
iš M5ami, Florida, A. J. ir 
ponia Mickus iš Miami, Flo
rida, Zigmas Kaulakis Sr iš 
Miami, Florida, Ona ir Vincas 
Skupeikai ir šeima iš Holly- 
wood, Florida, A. B. Einorie
nė iš Palm Beach, Florida, ir 
Antanas Kakanauskas iš Det
roit, Mich.

Po 5 dol. aukojo: Ted Da- 
vid iš Hollywood, Florida 
(kandidatas į Floridos valsti
jos gubernatorius sekančiam 
terminui, Anita Kam (Na
vickaitėj, pp. Aleksynai iš 
Miami, Florida, Jokūbas Stu- 
bas, kun. J. Razutis iš Miami,

iš Mi-
50 do-

Klubas
gy, Juozas 
paskas, p., 
Swilow, p. 
Adomskytė,
p. Sharp, p. Budrikas, B. J. 
VVjalace, p. Viggardas, Pau
line Druktenis, B. Rappe, An- 
na Nemunas, Zofija Welicka, 
P. Jonaitis, Chenewsky, Paul 
Ragers, A. Mockus, T. Peter- 
sonį Juozas ir Ona Jasaus- 
kai, L. Paksanis, A. Aušrie- 
nė, Zofia Bartas, W. Stapy, 
p. Brauklis, B. Želvis, A. 
Chancis, p. Shults ir p. Ab- 
lan.

P. Svilaitis aukojo 5 dole
rius, pp. Zik 3 dolerius.

$647.44Viso ......... .........

SLA Nuosavybės

307 W. 30-th Street,
New York, N. Y. ............. $449.44

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N J.

I

29.39
2462

3384

39385 11458 — Viso .................   $
8724 —. — _ —

, -- —~ 592 — Atlyginimas Organizatoriams
1088 1088 1088 N. N., Brooklyn, N. Y.

25041 Z. Jankauskas,
1120 1165 ■ ■1 ’r Philadelphia, Pa. _______
8022

— — 7944 M. Klimaitis, East Gairy, 
Ind. _______________________

3473 5936 11311 J. Vaičaitis, So. Boston,
— _ — 8778 Mass _______________________

2150
1974

1830
1376 P. Gribas, St. Petersburg, 

Florida ___________ _____
59316 76076 67383 J. Sarapnickas, St.

9570 Catharines, Canada .............
6982 2840 7488 A. Amber, Wllkes— 10056 6676 Barre, Pa.
9756 — L. Šmulkštys, Chicago, III
— —— 6769 K. J. Mačiukas, Chicago,

8523 — — III......................................................
— — 2526 J. Šermukšnis, Omaha,
10271 30778 25531 Nfihraska _ ... ..........

2529 1050 — A. V. Braziulis, Cleveland,

$19.41

100.30

4.49

3.18

35.95

15.66

3.16

16.45

3372

.83

52.95
12.60

■ •

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

XX.-.

11792
16645

6664
16645

10400
17088
7591

93045

619150 72765

Ohio ........... ..................... .........
A. Tomkevičius, Pittsburgh,

Pa. .......... . ............................
A. Marmokas, Pittsburgh, 

Pa ...................-.......................
M. Aftukas, Los Angeles, 

Calif. ........................................

12.67

9.25

8.20

16.00

Viso $310.27

g
f

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681

\ BOwling Green 9-6992
*Per musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musu Įstaigose. *Prle firmos įstaigų yra krautuvės.
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto ild 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. 7 
78 Second Avė. 
ORegon 4-1540

832 North 7th St 
PHILADELPHIA 23, Pa.

W Alnu t 8-1747
ZZXK

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 14, Calif.
DUnkirk 5-6550

XKL.,-..XK=XK

♦Siuntinių pristatymas garan- 
6 vai. vakaro kasdien. Seštadie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

UHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvinsend 8-0298

4

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

''WCT----w----------------------- VU--------- vw--------- MK-——■w—
X



♦ tėvynė

Amerikos Lietuviu Veikla
Staiga mirus

Vitaliui Bukšnaičiui
gilią užuojautą savo bendradarbiui 
šilaičiui, velionio tėvui ir jo šeimai

gerb. Pijui Buk- 
reiškia

Sekretorius

New York, N. Y.

Susivienijimo Centre Lan
kėsi P. Labanauskas

Praeitos savaitės pirmadie
nį Susivienijimo Centre lan
kėsi P. Labanauskas, Voice of 
America radijo transliacijų 
lietuvių skyriaus redaktorius. 
Atitinkami valdžios pareigū
nai jį atsiuntė į Susivienijimo 
Centrą gauti žinių apie Susi
vienijimą ir jo leidžiamą or
ganą Tėvynę, kad oro bango
mis galėtų jas perduoti į Lie
tuvą. Apie Susivienijimą ži
nias suteikė įkalbėdamas į 
juostelę sekretorius dr. M. J. 
Vinikas, o apie organą Tėvy
nę redaktorius M. L. Vasil.

Tą pat dieną Centre lankėsi 
prof. J. Žilevičius iš Eliza- 
beth, N. J. Jis buvo susitaręs 
su P. Labanausku susitikti 
SLA Centre ir atlikti turimus 
reikalus, tai ta proga Profe
sorius aplankė ir 
Iš prof. žiževičiaus 
sinoti, kad jis per 
ėjęs vargonininko
kovo mėnesį iš tų pareigų pa
sitraukia, tūlą laiką gyvens 
Elizabethe ir rašys Lietuvių 
Enciklopedijai muzikos sky
riui, o vėliau persikels gy
venti pas dukterį, kur) gyve
na tolokai nuo Elizabetho.

redakciją, 
teko su-

31 metus 
pareigas,

SLA 
ir Tarnautojai.

Worcester, Mass

Sandaros 16 Kuopa Ruošiasi
Atžymėti 45 Metų Sukaktį

čių ‘turėsime ir iš kitų kolo- 
nij. Bostoniečių didelis būrys 
tikrai bus. Iš Brocktono po
nai Jurgeliunai jau turi ’ir 
korteles.

Butų maionu mums matyti 
musų tarpe ir iš tolimesnių 
kolonijų veikėjus. Worceste- 
riečiai svečius bandys paten
kinti kaip galint geriausiai.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
lietuviai ir iš visur.

J. Krasinskas.

gražius siekimus, jų patrioti
nius darbus išeiviniame gy
venime ir gausiau atsilanky
kime į susirinkimą musų jau
nimo rėmimo klausimams ap
tarti. Koresp.

P* v g • • •a i e s k o j i m a i

Irena Šukienė Prašo 
ma Atsiliepti

Raitelaitienė Zosė, Jono Laury- 
naičio duktė, gim. Striupų km., ša
kių vals.

Raškauskas Aleksandras ir Pra
nas, Raškauskienė Marijona, ir 
Raškauskaitė Aldona.

Serbentą Stasys-Vaidevutis, Sta
sio sūnūs, gimęs 1923 m.

Šeškevičius Jeronimas, Vlado sū
nūs, iš Kriuklių km , Kaniavos vai- 
sčiaus, Lydos apskr.

Usonis Mykolos, Igno sūnūs, gy
venęs Dumblių km., Taujėnų vai.

Vitkauskas Aleksandras, kilęs iš 
Kražių vals., Raseinių apskr. ir jo 
sūnus Jonas ir Petras, gimę Ame
rikoje.

Gasiunas, žmona Gražina, ir duk
tė, atvykę į JAV iš Australijos.

Gavėnas Boleslovas, iš Baisoga
los.

Janavičienė-Kurilavičiutė Ona, 
ir šeima, gyveno Indianoje.

Janušauskas Albertas, Alsonsas, 
Jonas ir Juozas, Adomo sūnus, gy
veno Melrose Park, Illinois.

Jeruševičius Juozas, Prano sū
nūs, ir jo duktė Sarapinavičiutė 

M  ........................................— ——— •  

Monika, iš Purvelių km., Nedzin
gės vals., Alytaus apskr.

IieSkomiejl arba apie Juos tinau 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA,

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

pinigų

drau- 
skam-

y ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 
r savybę, sąžiningam ir 
r giškam patarnavimui 
Į binkite: 
0 WO 5-5890
t Taip pat patarnavime 
Į! ir siuntinių persiuntimui į 
į Lietuvą ir kitus kraštus, 

n J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

9

l

SHALINS
(Shalinskas)

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yųrke paleAkoml asmenys:

Jasiukaitis Juozas, Myklo sūnūs, 
gim. Panevėžyje 1922 m gruodžio 
mėn.

Jesinskienė Stepanija.
Kursonis Boleslovas, Jono sūnūs, 
batonas Juozas, Martyno sūnūs. 
Macijauskas Julius, Henriko 

nūs, kil. iš Švėkšnos, Kretingos 
skrities.

Markevičius Juozas, Martyno 
nūs, gyveno Philadelphia, Pa.

Packakunas Jonas-Juozas, gyve
nęs Kaune, ir Schwandorfe, Vokie
tijoje.

su- 
ap-

su-

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

Tel. STagg 2-5043 
^atthew P. Baltas

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

Al*. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC
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IIrena Šukienė, gyvenanti 
Chicagoje, prašoma atsiliepti. 
Pajieško jos artimieji gyve
nantieji Lietuvoje: Kazimie
ra Danilevičienė, Panevėžys, 
Upytės gatvė 12-2, arba V. 
Danilevičius, gyv. 474 Lori- 
mer Street, Brooklyn 6, N. Y. 
Irena Šukienė, arba žinantie
ji kur ji gyvena, prašome 
atsiliepti aukščiau nurodytu 
adresu.

tSandaros 16 kuopos 45 me
tų gyvavimo sukakčiai atžy
mėti rengia banketą. Jis įvyks 
Š. m. balandžio 24 dieną, 1 
valandą po pietų, Lietuvių 
Karo Veteranų sveta i n ė j e, 
206 Quinsigamont Avenue, 
Shrewsbury, Mass., prie gra
žaus Quinsigamont ežero.

Worcestery lietuviškoje dir
voje ši kuopa yra daug nuvei
kusi, daug aukavusi įvairiems 
tikslams, o daugiausiai Lietu
vos laisvinimui. Šios kuopos 
nariai įvairiose vietos organi
zacijose užima įvairias virši
ninkų vietas. Šios kuopos na
riai didžiumoje yra SLA 57 
kuopos nariai. Pavyzdžiui ga
lima paminėti šiuos: J. Dva
reckas, M. Žemaitaitis, K. 
Zurlis, J. Pupka, J. Krasins
kas, A. Kriaučialis, V. Mitri- 
kas, V. Jankauskas, D. Ma
žeika, K. P. Šimkonis, J. K. 
Šalaviejus, A. Tomkus ir 
daug kitų, kurių po ranka ne
turint užrašuose, sunku ir 
prisiminti.

Šiame bankete programoje, 
Moterų Choro grupei, vado
vaus Marijona Jablonskytė- 
Meškienė. Tai buvusi pirmu
tinė Sandaros 16 kuopos sek
retorė prieš 45 metus. Pirmi
ninkė ir finansų sekretorė 
buvo dr. Birutė Bernotaitė- 
Stowe, žinomo pasaulinio žur
nalisto diplomato Lelland 
Stowe žmona, kuri šiuo metu 
gyvena Pavyžiuje. Šiam ban
ketui bilietai sėkmingai plati
nami.

Pilnai tikiu, kad daug sve-

Brooklyn, N. Y.

Visi Kviečiami į Svarbų 
Susirin kimą

sekma- 
tuoj po 
parapi-

Balandžio 3 dieną, 
dienį, 12:30 valandą, 
pamaldų, Apreiškimo 
jos salėje, Brooklyne įvyks
Lietuvių Skautams Remti or- 
ganazacijos susirinkimas.

Vadovaująs šiai organizaci
jai Komitetas nuoš i r d ž i a i 
kviečia į šį susirinkimą ne tik 
skautų tėvus, bet ir visus pat
riotiniai nusiteikusius lietu
vius, kuriems rupi lietuvybės 
išlaikymas musų priaugančio
je kartoje. Įvertinkim ,skautų

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti
Kovo 26, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės »
DOMININKAS IVOŠKA, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs 

liepos 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 8, 1937 m. Mirė kovo 1, 1960 m. Velio
nio podukrai Helen Skrinak pomirtinės šmokėta

JIEVA STANYNAS, 39 kp., Gilberton, Pa., gimusi 
gruodžio 23, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 9, 1923 m. Mirė vasario 27, 1960 m. 
Velionės vaikams William ir Edmond Stanaičiams 
pomirtinės išmokėta ________________________

VERONIKA PAZERIENE, 82 kp., Pana, III., gimusi 
rugsėjo 26, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė rugsėjo 7, 1915 m. Mirė sausio 11, 1960 m. 
Velionės dukteriai Julei Pazeriutei-Chuchman po
mirtinės išmokėta ----------------------------------------

KAZYS PAŽĖRA, 82 kp., Pana, III., gimęs kovo 4, 
1887 m., Lietuvoje. Priė SLA prisirašė kovo 17, 
1912 m. Mirė vasario 18, 1960 m. Velionio dukte
riai Leonai Marie Chuchman pomirtinės išmokėta

VERONIKA LUKŠIENE, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimusi kovo 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 7, 1930 m. Mirė gegužės 8, 
1959 m. Velionės pomirtinė palaidojimo išlai
doms padengti išmokėta Josephine Kašėta--------

MATEUŠAS KULIEŠIUS, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimęs rugsėjo 7, 1888 m., Leipalingio mieste, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 1, 1928 m. Mirė 
Rugsėjo 22, 1959 m. Velionio vaikams John Ku- 
liesh ir Bertha Pettingill pomirtinės išmokėta __ :

JUOZAS DALYTA, 110 kp., Plains, Pa., gimęs rugpiu
čio 26, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 9, 1918 m. Mirė kovo 14, 1960 m. Velio
nio dukteriai Antoinette S. Balita pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

MARE ŪSIENE, 158 kp., Springfield, III., gimusi bir
želio 15, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 8, 1921 m. Mirė vasario 27, __960 m. 
Velionės vyrui Pranui Ūsui pomirtinės išmokėta

ELZBIETA MARTIN-GLASS, 212 kp., Kenosha, Wis., 
gimusi balandžio 1, 1891 m., Marijampolės apskr., 
Lietuvoje. (Prie SLA prisirašė rugsėjo 1, 1915 m. 
Mirė vasario 13, 1960 m. Velionės seseriai Patri- 
cia Gečas pomirtines išmokėta______ ________

IGNAS CESNA, 242 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs ba
landžio 4, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 28, 1911 m. Mirė lapkričio 10, 1959 m. 
Velionio broliui Charles Chesna pomirtinės išmo
kėta __ ____________________________________

ONA SEFEiRIENE, 274 kp., Spring Valley, III., gimusi 
birželio 0, 1895 m., Spring Valley, III. Prie SLA 
prisirašė vasario 6, 1921 m. Marė sausio 5, 1960

1 m. Velionės vyrui Antanui Seteriui pomirtines 
išmokėta _________________________ _____

AGNIEŠKA SAPER, 275 kp., Springfield, III., gimusi 
sausio 21, 1909 m., Springfield, III. Prie SLA pri
sirašė kovo 11, 1928 m. Mirė sausio 30, 1960 m. 
Velionės vyrui Albert Casper pomirtinės išmokėta

VIKTORAS KULBOKAS, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
męs rugpiučio 2, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 13, 1934 m. Mirė vasario 4, 
1960 m. Velionio pomirtinė išmokėta Wlliam Mc- 
dinauskui ______________________________

$300.00

300.00

150.00
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PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

!
■H

Y

i
z"'

I
iiST. KARVELIS

188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.

O-UHV-OUHUOSMS-IKUUOO

HITLERIS IR MUSSOL1NI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdoniųs, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

9

600.00

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

300.00 HCH>O00 oo oW O OCJ o i><1O 000*0 OO O O O O OO OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOH

1,000.00

SKANAUS! 1,000.00

300.00

I

Kasdien

v

Visada reikalaukit KUMPIO IŠ LENKIJOS

i

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

Viso __ ____ T_____ __________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

O KULTUVE VIS TIEK
IŠEINA VELYKOMS...

tarpą.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Palaikydama daugiau trijų 
dešimtmečių tradiciją Kultu
vė ir šiemet pasirodo. Gausit 
Kultuvę į namus, jeigu atsių- 
sit 25 c. pašto stempais tokiu 
adresu: KULTO VE, 373 So. 
2-nd St., Brooklyn 11, N. Y.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVI." tur" daug rimtų bendradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’*,

[MFfpII U S., 1 1

jus galite turėti savo namuose
tikrą šventę SENOS TĖVYNĖS stiliuje patiekdami 
IMPORTUOTĄ iš LENKIJOS KUMPĮ įvairiais budais ...

* Pagarsėjęs visame pasaulyje, KUMPIS iš LENKIJOS su
teikia maloniausi pasitenkinimą—nes jis yra be kaulų, turi 
labai maža riebalų ir drebučių, skalsus, {atkankamai liesas, 
minkštas, sultingas, parengtas valgyti. KUMPIS iš LENKI
JOS nepalyginamas savo SKONIU, geru kvapsniu ir EKONO
MIŠKAS.

* IMPORTUOTAS iš LENKIJOS KUMPIS dabar gaunamas 
mažose šeiniai pritaikytose dėžutėse, trijų, keturių ir penkių sva
rų dydžio. Atminkit—kai darysit pirkinius—pasirūpinkit nusi
pirkt atsargai importuoto KUMPIO iš IaENKIJOS, tokiu budu 
jūsų namai bus aprūpinti tikru IMPORTUOTU SKANĖSTU.

TIKRIEJI produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
užrašais 

ATALANTA—KRAKUS—TALA-—POM 
Produktai iš Lenkijos

106.00

600.00

300.00 s

300.00

-$5,406.00
$50,209.67

Viso __ !_________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso______ _

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. ŠIMAITIENĖ. 77 kp., Rockford, UI., sirgo 6 savaites 
T. BALKUS, 173: kp„ Lovvell, Mass., sirgo 12 savaičių _
E. VVEYLONIS, ’199 kp., Shaft, Pa., sirgo 7 savaites 5 dienas_____

RAKUS, 199 kp„ Sihaft, Pa., sirgo 5 savaites 6 dienas _________
DIMSIENfi, 217 kp., Chicago, Iii., sirgo 12 savaičių_______ _____
LICKUS,_ 322 kp., Chicago, III., sirgo 1 savaitę 2 dienas _______
NASLENIEN®, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 9 savaites 3 dienas 
ZIMNIGKAS, 852 kp., Detroit, Mich., sirgo 12 savaičių _________

D. A1AUSKAS, 871 kp., Cambridge, Mass., sijgo 1 savaitę 5 dienas

$19.50
67.50
84.50
36.75
67.50
16.00
28.50
60.00

5.50

........................................$385.75
•......................... $6,835.01
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

Parašyta 8. 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; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis Lr 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 knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus lr pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

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 polemikas * 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje 
$18,00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausit®, jai pasiųsite čeki arba Money
\

NAUJIENOS 
/

NAUJIENOS

irtu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soatb Hulutrd Street AUraji’* S

Orderi to

llhn<M
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Prezidento Eisenho werio ir Macmillano 
Planas Atominių Ginklų Reikalu 

Įteiktas Sovietams

Susivienijimo Prezidentas Lankėsi Centre '

Sovietų Nuomone, Esanti Padaryta Žymi 
Pažanga Nusiginklavimo Klausimu

i

Genevoje Jungtinių Valstybių ir Anglijos atstovai 
patiekė atominių ginklų gamybos sustabdymo reikalu 
Camp David išdirbtą planą. Sovietų atstovas Carap- 
kinas, pavadinęs šį planą pozityviu pasistūmėjimu nu
siginklavimo byloje, paprašė kai kurių papildomų pa
aiškinimų.

Šio plano esmė yra tokia: Vakarų Sąjungininkai 
priims sovietų pasiūlymą atsisakyti nuo požeminių ban
dymų su atominiais ginklais, jeigu sovietai palankiai 
priims sąjungininkų siūlomą kontrolės sistemą, kol ne 
bus pasiekta galutino susitarimo dėl atominių ginklų 
bandymų sustabdymo.

Amerika ir Anglija atsisako daryti atominius ban
dymus, bet kviečia visas suinteresuotas šalis, tame skai
čiuje ir Sovietus, rūpintis surasti budus, kaip galima 
butų išaiškinti slaptai daromus atominius bandymus.

Politinių komentatorių nuomone, tačiau negalima 
tikėtis lengvo susitarimo, nes .sovietai kontrolės atžvil
giu vis dar laikosi neigiamai. Ne bus lengva susitarti 
ir dėl kontrolinių komisijų sudėties kiekvienoje šalyle. 
O pagaliau ar bus pozityvus kontrolinės komisijos vei
kimas Rusijoje, kur vakarų 
judėjimo?
APIE Kft EINA KALBA

Dabartiniu metu pasaulio politikų dėmesio centre 
yra nusiginklavimo, o ypatingai atominių ginklų ga
mybos sustabdymas. Apie tai kalba parlamentai, dip
lomatų tai svarsto tarpvalstybinės konferencijos.

Genevos konferencijoje sovietai padarė atominių 
ginklų reikalu pasiūlymų, kurį dabar svarsto Ameri- 

Šiuo tikslu buvo atvykęs Anglijos vy
riausybes galva Macmillanas ir pagarsėjusiame Camp 
David buvo dedamos pastangos išdirbti bendrų nuomo
nę šiuo reikalu.

Tad pravartu trumpai išsiaiškinti kokioje būtent 
padėtyje 
mas.

Šeštadienį, balandžio 2 die
ną į SLA Centrą buvo atvy
kęs prezidentas Povilas P. 
Dargis ir prabuvo iki sekma
dienio, balandžio 3 dienos po
piečio. Deimantiniam Susivie
nijimo seimui artėjant ir ei
nant vajui telkimui naujų na
rių į organizaciją, jis buda- 
damas prezidentu ir Vajaus 
Komisijos nariu, atvyko į cen
trą tais svarbiais reikalais 
pasitarti, kad prie seimo tin
kamai prisiruošus ir kad iki 
seimo padidinti musų brolišką 
organizaciją nariais.

Šeštadienį visą dieną pre
zidentas praleido posėdžiau
damas su sekretorium 'dr. M. 
J. Viniku ir keliais centro 
tarnautojais, kurie dirba prie 
vajaus svarstydamas vajaus 
reikalus, ypač jaunuolių pri
rašymą. Po plataus ir išsa
maus apkalbėjimo, nutarta 
jaunuolių vajų, kuris buvo 
paskelbtas trumpam laikui su 
prizais ir pasibaigė su praei
tų metų gruodžio mėnesio pa
skutine diena, atnaujinti ir 
tęsti iki busimam deimanti
niam seimui. Po seimui bus 
pradėtas naujas deimantinis

vajus naujų narių telkimui, 
kuris tęsis ilgesnį laiką.

Plačiai svarstyta ir busi
mas deimantinis seimas, ku
ris prasidės liepos 11 dieną 
Pittsbunghe. Prezidentas Dar- 
gis paaiškino, kad seimas bus 
suruoštas iškilming&i. Seimo 
pirmos dienos vakare visi de
legatai ir svečiai bus pavai
šinti, kad galėtų tarp savęs 
geriau susipažinti. Trečiadie
nio popietį posėdžių nebus, 
kad delegatai galėtų aplanky
ti Pittsburgho Universitetą, 
kuriame yra įrengtas Lietu
vių Kambarys, jį pamatyti ir 
apžiūrėti kitų tautų kamba
rius, kurių yra keliolika. Tos 
pat dienos vakare bus šeimi
nis banketas Roosevelsto vie
šbutyje.

Sekmadienį, balandžio 3 
dieną prezidentas su sekreto
rium aptarė daug kitų svar
bių reikalų ir pasirašė ant do
kumentų, reikalingų jo para- 
v so.

Prezidentas prabuvęs dvi 
dienas centre ir atlikęs daug 
svarbių reikalų, tos pat die
nos popietį 5 valandą išvyko 
į namus.

kolchozinio ūkininkavimo...
Maskvai, suprantama, sate

litinėse šalyse pagrečiui kol
chozų buvimas ir privataus 
ūkio yra neparankus dėl to, 
kadangi, neatsižvelgiant į ve
damą propagandą už kolcho
zinio ūkio pranašumus, tikro
vėje ryškiu pranašumu pasi
žymi ne kolchozai, bet indivi
dualiai žemdirbių tvarkomas 
ūkis. Dėl to ir turime tikslo 
privatų ūkį pašalinti, kad ne
būtų kliuvinių vesti propagan
dai už kolchoninį ūkį.

Budinga tai, kad po mas- 
kvinio pasitarimo Chruščevafc 
priėmė ir atskirai kalbėjo su 
Vengrijos, Bulgarijos ir 
kijos delegacijomis. Po 
kalbėjimų paskelbtuose 
nešimuose nurodoma,
“pokalbis vyko draugiškai ir 
nuoširdžiai”. Tuose pasikalbė
jimuose, be politinių klausi- 

greičiausiai buvo palies- 
kolchozinio ūkio klau- 
minėtose trijose šaly- 
šiol galutinai neišsprę-

Len- 
pasi- 
pra- 
jog

mų, 
tas ir 
simas, 
se ligi 
stas.

Baltijos Valstybių 
Laisvės Taryba

(

ka ir Anglija.

diplomatai neturi laisves

dabar yra atsidūręs nusiginklavimo klausi-

Sovietų
esmėje reikalauja sustabdyti 
visus atominių ginklų bandy, 
mus, kuriuos galima išaiškin- 

atsisakyti 
kurių ne
išaiškinti, 
bandymai

pasiūlymas savo

savanoriškai

Jeigu per tuos bandomuo
sius metus nepavyktų suras
ti priemones atominių bombų 
bandymus išaiškinti, tai vė
liau suinteresuotoms valsty
bėms paliekamos laisvos 
kos.

ran-

Maskva Reikalauja Sukolchozinti 
Satelitinius Kraštus

Elta rašo, kad šių metų va
sario 2-3 dienomis Maskvoje 
įvyko Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslavakijos, Lenkijos, Ru
munijos, Sovietų Sąjungos, 
Korėjos ir Mongolijos komu
nistų partijų (kai kuriose tų 
šalių vadinančių darbininkų 
partijoms) atstovų pasitari
mas ūkio klausimais.

Po pasitarimo paskelbtaja
me komunikate pažymima, 
jog tartasi “Europos socialis
tinių šalių” žemės ūkio vys
tymo klausimais. Tatai reiš-

ne- 
ku- 
pa- pre- 

rado

Besiartinančio Deimantinio Seimo didžioji 
reikšmė Susivienijimui ir jo svarba bendroje 
lietuviškoje veikloje. - Pagrindinis reikalas - 
išjudinti kuopas, kad jos tinkamai pasirengtų 
deimantiniam seimui, įvykstančiam liepos 11

♦

U ir 
nuo tokių bandymų, 
galima patirti bei 
Pastarosibs rūšies
yra daugiausia įvykdomi po 
žeme, nedidelės apimties, 
daugiau kaip 20 kilo tonų, 
rių negalima atskirti nuo 
prastų požeminių smūgių.

Anglai linkę priimti sovie
tinį pasiūlymą, tuo budu da
rydami nuolaidas sovietams. 
Iki šio laiko Jungtinės Val
stybės buvo linkusios toliau 
vykdyti mažųjų, iš didesnio 
nuotolio nepastebimų, bombų 
bandymus. Svarbiausias to 
tikslas duoti progos moksli
ninkams surasti budus, kaip 
tokius bandymus atpažinti.

Galutina nuomonė išryškės 
kiek vėliau, bet dabar kalba
ma, kad Amerika buvo nu
sistačius pasiūlyti mažųjų 
atominių bombų bandymus 
sustabdyti ne 5 metams, kaip 
reikalauja sovietai, bet tiktai 
metams. Per tą laiką, girdi, 
suinteresuotų šalių — Ameri
kos, Rusijos ir Anglijos eks<- 
pertai turėtų surasti meto
dus, kaip tokių bombų bandy
mus patirti. Projektuojama, 
kad kiekvienoje valstybėje 
reziduos specialių inspektorių 
grupės, kdrių pareiga bus 
sekti, kad tarpvalstybinis su
sitarimas nebūtų pažeidžia
mas.

l

Neramumai Afrikoje 
kelia susirūpinimą

Spaudos konferencijoje 
zidentas Eisenhoweris
reikalinga pastebėti, kad įvy
kiai Pietų Afrikoje kelia di
delį susirūpinimą. Jau ta ap
linkybė, kad riaušių pasėkoje 
buvo nemažas kiekis negrų 
iššaudyta gatvių demonstraci
jose, kad didelis skaičius įta
riamų riaušių sukėlime padė
ta į kalėjimus, yra labai skau
dus reiškinys. Bet tuo blo
giau, kad priėjo prie to, jog 
pavyzdžiui Capetown mieste 
net 30,000 negrų atvykusių 
iš plačių apylinkių, surengė 
eisenas, tuo padidindami pa
vojų, kad riaušės gali ne ma
žėti, bet plėstis ir persimesti 
į kitas sritis. Vietinė adminis
tracija iki šiol tebėra atkak
li ir stengiasi ugnimi numal
šinti bruzdėjimą. Yra politi
nių avantiūristų sluoksnių, 
kurie džiaugiasi dėl tų apgai
lėtinų reikškinių, nes kiekvie
ną sunkumą stengiasi savo 
naudai pakreipti. Pasireiškę 
žiaurumai, žudymai ir neapy
kantos įsisiūbavimas nepraei
na be pėdsakų ir ateičiai niei- 
ko gero nežada rasių santy
kiuose.

Vice Prezidentas R. Nixon 
atpalaiduojamas savo rin
kiminėje kompanijoje nuo 
šiandieninės politikos pa
laikymo

Prezidentas Eisenhovv e r i s 
atvirai paremdamas R. Nixo- 
no kandidatūrą į busimus 
Jungtinių Valstijų preziden
tus, vienkart pareiškė, kad 
savo rinkiminėje kompanijoje 
jis yra laisvas nuo būtinumo 
šiandieninės politikos prisilai
kyti, ir turi pilną teisę sava
rankiai planuoti ateičiai. O 
New Yorko gubernatorius 
Rockfeller prezidento nuomo
ne butų priimtinas kandida
tas į vice prezidentus.

— Jungtinių Valstijų Senė
to komisija vis nemažėjantį 
bedarbių skaičių pavadino 
grėsminga problema, kuriai 
pašalinti neatidėliotinai reikia 
įspėjamųjų priemonių.

— Prancūzai išsporg d i n o 
savo antrą atominę bombą 
Sacharoje kaip tik tuo metu, 
kai De Gaulle su Chruščevu 
tarėsi nusiginklavimo reika
lais.

— Prancūzijos vyriausybes 
nuosavybėje esąs Renault au
tomobilių fabrikas padovano
jo Chruščevui automobilį.

— Sovietų Sąjungos atsa
kingi pareigūnai įspėjo Vaka
rų Sąjungininkus, kad tuo 
atveju, jeigu nusiginklavimo 
reikalu bus pasiekta susitari
mo, tai jį pasirašyti turėsian
ti į Komunistinė Kinija.

kia, kad Šiaurinės Korėjos ir 
Mongolijos atstovai tedalyva
vo stebėtojais. Koiyunistinčs 
Kinijos atstovai kalbamame 
pasitarime iš viso nedalyva
vo.

Komunikate pažymima, jog 
“Darbo valstiečiai praktiškai 
vis akivaizdžiau įsitikina 
lektyvinių ūkininkavimo 
mų pranašumais”.

Nors ir gana i 
ma užakcentavimas kolchozi
nio ūkio klausimo rodo, jog 
Maskvoje vykusiame pasita
rime buvo keltas klausimas 
už greitesnį žemės ūkio su- 
kolchozinimą tose satelitinėse 
šalyse1, kur ligi šiol žemės 
ūkio tvarkymas neišspręstas 
Maskvai pageidaujama pras
me. Tokių šalių tarpe pirmo
je vietoje stovi Lenkija, kur 
po gomulkinės 1956 spalio re
voliucijos žymi dalis valstie
čių pasitraukė iš kolchozų ir 
pradėjo individualiai tvarkyti 
savo turėtus ukius ar ūke
lius. Ir Vengrijoje, po 1956 
sukilimo, nemaža žemdirbių 
pasitraukė iš prievartinėmis 
priemonėmis įsteigtų kolcho
zų.

Praėjusių metų vasarą lan
kydamasis Lenkijoje Nikita 
Chruščevas pabrėžė, jog rei
kia žemdirbius įtikinti kolcho
zinio ūkio pranešumais.

Gi 1959 lapkričio 27-30 
dienomis vykusiame Lenkijos 
Ūkininkų Partijos kongrese 
Gomulka aiškiai davė supras
ti, jog nors ir nebus imama
si administracinio spaudimo 
priemonių, tačiau “tautos ir 
atskirų asmenų labui” Lenki
joje busią einama prie socia
listinio ūkio (reiškia, kolcho
zų) formų.

Vengrijos komunistų parti
joj VII suvažiavime, kuriame 
dalyvavo ir Chruščevas, Ka
daras taip pat pareiškė, jog 
busią neišvengiamai einama 
prie kolchozų steigimo, ta
čiau busią vengiama kolcho
zus steigti klasinės kovos ke
liu. Vietoje to, Vengrijos ko
munistu partija imsis įtiki
namųjų priemonių eiti prie

»• •
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Visa Susivienijimo stiprybė gludi kaip tik musų kuopose. 
Kiek veiklios ir aktyvios yra kuopos, tiek galutiname rezultate 
yra pajėgus musų Susivienijimas. Tad kiekvienas musų pla
čiausios lietuvių gyvenime organizacijos žygis būna sėkmingas 
per kuopų ir jų veikėjų paramą, per jų aktyvų ir nuoširdų 
prisidėjimą prie bendro darbo. Susivienijimo vadovybes pa
reiga tinkamai parengti ir reikalinga kryptim nustatyti musų 
organizacijos darbus, bet patį darbą, tą praktišką veiklą jau 
atlieka kuopa su savo veikėjais, kurie daugumoje yra pasiau
koję lietuviškam darbui ir jį varo pasigėrėtinu pasišventimu.

Giliai suprasdami busimo Deimantinio SLA Seimo, kurs 
įvyks šių metų LIEPOS 11 DIENĄ PITTSBURGH, PA., reik
šmę, todėl stengiamės čia atkreipti kuopų veikėjų žvilgsnį, kad 
jau dabar pats geriausias metas pradėti seimui rengtis kuo
pose.

Jau buvo šiuose puslapiuose kalbėta, kaip svarbu parinkti 
pilnai tinkamus delegatus, kurie artimai pažintų dabar jau 
pakankamai komplikuotus Susivienijimo darbus, sugebėtų susi
daryti sau aiškią nuomonę, apie reikalingus patobulinimus ir 
prisidėtų prie sveikų ir pozityvės reikšmės turinčių sprendimų.

SIuA Seimo delegato pasirengimas ,

Bet kuopos veikėjai išleisdami savo delegatą ar delegatus 
į seimą privalo juos tinkamai nuteikti, kad jie seime būdami 
ne tik savo asmeninę nuomonę galėtų pasakyti, bet ir pareikš
tų savo kuopos daugumos narių pageidavimus ir nuotaikas.

Viena brangiausių Susivienijimo narių privilegijų, tai jų 
teisė SLA Konstitucijos nustatytu budu dalyvauti savo orga
nizacijos savivaldoje, nustatant pagrindinius dėsnius, kuriais 
remiantis Susivienijimas dirba savo narių naudai, kartu at
likdamas didelį patarnavimą visai šios šalies lietuvių visuome
nei, nes stiprina jos organizuotas pajėgas.

Ir taip pat įsidėmėtina tai, kad šia savivaldos teisę Susi
vienijimo nariai turi pilnumoje, ją gali išnaudoti netrukdomai 
ir tinkamai pasirengus. SLA Konstitucijoje yra pasakyta: 
“Kiekviena kuopa, o taip pat atskiras narys, jei tik jie yra ge
rame stovyje, turi teisę pasiūlyti Susivienijimo Konstitucijos, 
įstatų bei nuostatų pataisymus, pakeitimus ir panaikinimus tų 
dalių, kurios, jų nuomone, yra taisytinos”. y

Tokie pataisymai, SLA Konstitucijos

Nesijaudinkite, tai nėra 
koks naujas laisvinimo veik
snys. Tai tik specialus darbo 
sambūris specialiam uždavi
niui. Kaip žinote, okupuotoje 
Lietuvoje sovietinės marione
tės ir bolševikiniai garsiakal
biai pavergtajam lietuviui, o 
Maskvos galingas propagan
dos aparatas ir laisvajam pa
sauliui kalte kala, kad anais 
1940 negando metais ne rau
donosios armijos tankai su
trempė Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, o pati lietuvių 
tauta savanoriškai prisiėmė 
sovietinę vergiją, kurios vai
siai esą konogeriausi. Šitam 
sovietinio melo potvyniui pa- I Tokie pataisymai, SLA Konstitucijos tiksliai nusakomi, 
sipriešinti ir padėtį teisingai Į kad turi būti patiekti Įstatų Komisijai ne vėliau, kaip 90 dienų 
nušviesti New Yorke Estijos, 
Latvijos, 
sudarė 
Baltijos 
Tarybą, 
rinktas 
pavergtųjų seime pirm. V. Si
dzikauskas. Be to, Lietuvai 
Taryboje atstovauja prel. J. 
Balkunas, J. Šlepetys ir dr.
A. Trimakas.

Taryba ruošia sovietinės 
agresijos prieš Baltijos val
stybes dvidešimtmečio atžy- 
mėjimo programą. Šios pro
gramos globėjais numatyti 
kviesti kitų valstybių politi
nio, visuomeninio, kultūrinio 
ir religinio gyvenimo įžymus 
veikėjai. Netrukus išeis Tary
bos manifestas. Kor.

, Lietuvos atstovai 
specialų organą — 
Valstybių Laisvės 
Jos pirmininku iš- 

Lietuvos delegacijos

v •

Latvijoje Latvių Tik
62 Nuošimčiai

neseniai paskelbtos so- 
statistikos aiškėja,

karą bu- 
tautybės 

■Latvijoje 
1,475,000,

Iš 
vietinės 
kad dabartinėje Latvijoje lat
vių tautybės žmonių beliko 
jau tik 62% (prieš 
vo 75,5%). Latvių 
piliečių skaičius 
1935 metais buvo
o per paskutinį gyventojų su- 
skaitymą (1959 m.) buvo jau 
tik 1,298,000. Tuo tarpu rusų 
padaugėjo nuo 233,366 iki 
556,000, gudų nuo 26,867 iki 
61,000, ukrainiečių anksčiau 
Latvijoje visai nebuvo, dabar 
yra 29,000. Lenkų skaičius 
paaugęs nuo 48,949 iki 60,000, 
o Latvijos lietuvių skaičius 
nuo 22,913 iki 32,0C0. Dar 
įdomi smulkmena: Iš tų, ku-
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prieš seimo pradžią. Tai padaryta suprantamu tikslu, kad 
kiekvienas svarbus narių ir kuopų noras butų visiems nariams 
žinomas, apsvarstytas ir pritaikytas visų narių naudai.

SLA darbai sudėtingi, reikia juos gerai pažinti

Susivienijimas, kaip musų visi nariai turi progos stebėti, 
yra itin gyva organizacija, kuri nuolat plečia savo darbus, pri
taikydama juos gyvenimo praktiniams reikalavimams. Tad 
didesnio narių ir kuopų skaičiaus dalyvavimas aktualių reika
lų svarstymuos, mums duoda garantiją, kad nauji įnešimai ir 
sumanymai bus priimti pagal daugumos narių nusistatymus.

Šiais metais turim atsiminti, kad SLA nariai ir kuopos 
savo pasiūlymus ir įnešimus turi padaryti ne vėliau, kaip ge
gužės 11 dieną. Tik gauti Centre iki tai dienai įnešimai bus 
atėję laiku, kiti įnešimai, nuo tos dienos .gauti, jau bus laiko
mi pavėluoti.

Deimantinis SiLA Seimas turi būti įspūdingas ir našus

Busimas Deimantinis Susivienijimo Seimas yra didėlis įvy- 
šios šalies lietuvių gyvenime. Musų visų, veikliųjų SLAkis

narių, tikslas daryti viską, kad šis seimas butų iš vienos pusės 
įspūdingas, nes jame darysime nuveiktų žygių apžvalgą, pasi
džiaugsime jau įvykdytais laimėjimais ir turėsim nutiesti gai
res ateities darbams. Svarbu yra išjudinti lietuvių visuome
nės aktingumą, svarbu sustiprinti musų lietuvišką pasiryžimą 
išlaikyti tautinę sąmonę. Juk šiandien šios šalies lietuviai ant 
savo pečių jaučia didesnę atsakomybės naštą, jie rūpinasi ne 
tik savo tarpe lietuvybę palaikyti, bet ir teikti pagalbą bei mo
ralinę paramą senojoje tėvynėje likusiems.

Antroji ypatingai svarbi šio Deimantinio Seimo darbų da
lis,tai grynai praktiškai, apdairiai ir tiksliai aptarti ir nusta
tyti busimus musų organizacijos darbus, kad musų Susivieni
jimas sustiprėtų ir dar naudingesnis butų visiems tauriems lie- 
tuviams-patriotams.

rie per gyventijų surašymą 
pasisakė esą latvių tautybės, 
tik 95,1% kalba namie lat
viškai, kiti svetimom kalbom.

Plečiamas Petrašiūnų po
pieriaus fabrikas. — Sekan
čiais keliais metais numaty
ta pastatyti dvi naujas popie
riaus gamybos mašinas. Fab>

riko praplėtimui numatyta 20 
milijonų rublių.

----- o-----
Kiek pagamina Panevėžio 

konservų fabrikas. — Iš Vil
niaus radijo pranešimo maty
ti, kad Panevėžio konservų 
fabrikas per 10 dienų paga
minęs 208,000 dėžučių kon
servų. Cs*

t

«

/'

/ /



3 T B V Y N B
r.u Balandžio 8, 1960i

I

TORONTO, CANADA. Vyčio” krepšininkes laimė
jusios Kanados lietuvių pirmenybes ir taurę. Komandai va
dovauja SLA jaunimo kuopos narys Juozas Balys. Dalis šių 
merginų yra ŠIA narės. j. b.

SLA Reikalai ir Veikla

pra-
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MUSŲ REIKALAI

Neteisingi aiškinimai 
kuopų susirinkimuose

Susivienijimo konstituc i j a 
patvarko, kad renkant Pildo
mosios Tarybos narius kuo
pų susirinkimuose, kandidatų 
tinkamumas vienoms ar ki
toms pareigoms gali būti ap
kalbėtas, bet tokis apkalbėji
mas turi būti broliškoje dva
sioje, ne niekinant ar užgau- 
liojant kandidatuojančių as
menų.

Tokio konstitucijos patvar
kymo dauguma musų organi
zacijos narių prisilaiko ren
kant Pildomosios Tarybos na
rius, tačiau kai kurių kuopų 
rinkiminiuose susirinkimuose 
buvo daromos ir neteisingos 
išvados dėl nepilno skaičiaus 
kandidatų į Pildomąją Tary
bą. Vienos kuopos korespon
dentas mums rašo, kad dis
kutuojant kandidatų tinka
mumą buvo pareikšta ir to
kių nuomonių, kad Susivieni
jime daroma kaip pavergtuo
se kraštuose, kai kurioms pa
reigoms yra tik po vieną kan
didatą ir nėra pasirinkimo, 
nori ar nenori, turi už jį bal
suoti.

Tokie kai kurių kuopų na
rių pareiškimai yra klaidingi 
ir neatitinka tikrenybei. Pa
vergtuose kraštuose kandida
tus paskiria tų kraštų valdo
vai ir piliečiai nori ar nenori 
turi už juoe balsuoti. Tačiau 
Susivienijime yra kitaip, kan
didatus Pildomosios Tarybos 
narių pareigoms ne Pildomoji 
Taryba paskiria, kaip daroma 
pavergtuose kraštuose, bet 
patys nariai kuopų susirinki
muose parenka slaptu balsa
vimu.

Jeigu nariai neparinko dau
giau kandidatų vienoms ar ki
toms pareigoms, kaip^ tik po 
vieną, už tai negalima ką 
nors kaltinti, todėl lyginti Su
sivienijimo kandidatų parinki
mą su pavergtų kraštų valdo
vų paskirtais kandi d a t a i s, 
yra neapgalvotas ir ne broliš
kos dvasios elgęsis. Reikia at
skirti pavergtų kraštų valdo
vų kandidatų paskyrimą nuo 
Susivienijimo pačių narių pa
sirinktus kandidatus. Nariai 
nominacijų metu galėjo bal
suoti už ką norėjo, bet jie 
balsavo už dabartinius Pildo
mosios Tarybos narius, tuo- 
mi pareikšdami jiems 
kėjimą.

x—0—x 
Susivienijimo kuopų 
pavasariniai parengimai

Jau prasidėjo pavasaris 
visai nepajusime kai 
vasara su
darbui oru Butų labai gerai, 
kad kuopos nepraleistų tylo
mis patogaus parengimams 
pavasarinio meto ir suruoštų 
kokį nors pobūvį svetainėse 
kuopų naudai. Tiesa, kai ku
rios kuopol jau pradėjo ru-

paati-

ir 
ateis 

šiltu ir nepatogiu

SLA Pirmos Apskrities Ribose Gyvuo 
jančioms Kuopoms Pranešimas

Šiomis dienomis buvo išsiųsta visoms prie SLA 
pirmos apskrities priklausančioms kuopoms praneši- 
mas-pakvietimas, kad apskrities suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, šių 1960 metų gegužes mėnesio 15-tą dieną, 
Lith’s Klubo patalpose*, 215 N. Main St.3 Shenandoah, 
Pa. Suvažiavimas prasidės pirmą valandą po pietų. 
Tariaus jei dėl kokios nors priežasties bpnt kuri kuopa 
ar kuopos tokio pranešimo-pakvietimo negavo, tai pra
šau ši viešą pranešimą-pakvietimą laikyti oficijaliu. 

delegatų, įteikite .jiems 
nu-

si viešą pranešimą-pakviotimą 
Išlinkite atitinkama skaičių 
mandatus ir prisiuskite į suvažiavimą kaip viršuj 
rodvta.v

Suvažiavimas buvo nukeltas j gegužes menesį 
.to, kad tuom laiku, kuomet apskrities suvažiavimas 
rojo įvykti, tai nebuvo galima 
buvo teirautasi keliose vietose.
UOS

jau

dėl 
tu- 

gauti svetaines, nors ir 
Bet gal bus dar geriau, 

apie vidurį gegužes menesio oras jau bus šiltesnis,
net ir gėlės pradės žydėti.
Susiriukiin skaitlingai, aptartom apskrities reika- 
o -taipgi nepamirškim, kad šių metų liepos tnūnesį 

organizacijos .seimas. Kaip mes tą seimą 
, ko mes iš to seimo pageidausi m ? ir tt.

lūs,
įvvks musu 
pasveikinsim

Dar kartą prašau visas kuopas dalyvauti.
Su gilia pagarba,

J. (lEGUŽYTR-ŽALONTENĖ,
SLA pirmos apskr. .sekretorė.

Susivienijimo 135 Kuopos Atsiliepimai

Philadelphia, Pa. — Suži
nojau, kad yra susirgęs ilgus 
metus buvęs musų kuopos 
pirmininkas Jonas Griganavi
čius, nutariau jį aplankyti. 
Nuvažiavau į jo namus, mane 
įleido ponia Griganavičienė. 
Po pasisveikinimo, maloni ir 
gražaus apsiėjimo moteris, 
pagal lietuvišką paprotį, pa
ėmė mano paltą, skrybėlę ir 
padėjo į vietą. Paaiškinau jai 
apsilankymo priežastį, ji ma
ne tuoj pristatė savo vyrui, 
tai yra Jonui Griganavičiui, 
kurį radau sėdintį kedėje. 
Jis mane pamatęs su šypsan
čiu veidu tiesė savo ranką. 
Pasisveikinę susėdome visi ir 
turėjome draugišką pasikal
bėjimą. Jonas Griganavičius, 
prisimindamas iš savo gyve
nimo praeities man daug ką 
papasakojo, todėl čia aš nors 
dalį jo pasakojimo noriu pa
rašyti.

Jonas Griganavičius yra gi
męs Lietuvoje 1888 metais 
vasario mėn. 4 dieną, Pamū
šiu kaime, Taujėnų valsčiui, Į 
Ukmergės apskrity. Jono tė
vai Pranas ir Darata Grigą- | 
navičiai buvo gerai 
ti ūkininkai. Jonas 
brolius Vaclovą ir 
vieną seserį Juzę. 
Praną Griganavičių 
staigi liga ir tuoj mirė, moti
na liko našlė, todėl Jonas Gri
ganavičius dar jaunas būda
mas turėjo daug dirbti, kad 
tėvo ūkį ir toliau palaikyti.

Jonas Griganavičius baigė 
Taujėnų pradžios mokyklą ir 
pradėjo mokslą tęsti toliau, 
bet čia nelaimė, 1905 metais 
kilus neramumams, Jonas 
Griganavičius su daugeliu ki
tų vyrų buvo paskirtas sau
goti sodžių, kas jam trukdė 
mokslą. Dėl tos priežasties

pasiturin- 
turėjo du 
Juozą, ir 
Jų tėvą 

ištiko

pintis išvykoms į tyrą orą. 
Tas gerai, nes ir sena lietu
vių patarlė sako, kad niekad 
nėra peranksti bile darbą pra
dėti. Bet daugelio kuopų iš
vykos įt tyrą orą bus po Su
sivienijimo deimantinio seimo, 
kuris įvyks liepos 
Pittsburghe. Butų 
kuopos pasistengtų 
pobūvį suruošti
prieš seimą ir juos gerai iš
garsintų, tai nuo jų liktų kiek 
pelno delegatų kelionėms ir 
kitoms išlaidoms apmokėti. 
Pagalvokite apie tai ir, jeigu 
sąlygos leidžia, pradėkite rū
pintis parengimais.

pradžioje 
gerai, kad 
kokį nors 
svetainėse

šalį Ameri- 
Philadelphi-

sunku dar-

Bedirb- 
žmogui 

blogiau, 
siuvėjo 
Nors iš

Jo- 
pat 

tau-

1906 metais balandžio mėne
sio 15 dieną Jonas Grigana- 
vičius apleido Lietuvą ir at
važiavo į laisvės 
ką ir apsigyveno 
joj.

Tuo laiku buvo
bą gauti, bet Jonas gavo dar
bą cukraus fabrike, 
damas pamatė, kad 
be amato yra kiek 
todėl nutarė mokytis 
amato, taip ir padarė,
karto buvo kiek sunkiau, bet 
toliau įsidirbo ir buvo gerai, 
darbas lengvesnis ir uždarbis 
1uo laiku buvo geresnis.

Lietuviškame veikime 
nas Griganavičius taip 
neatsiliko, tuoj įstojo į
tinę lietuvišką draugystę, čia 
buvo išrinktas į valdybą. Tuo 
laiku Philadelphijoj veikė 12 
lietuviškų draugysčių, 6 baž
nytinės ir 6 tautinės, jų tar
pe ir Lietuvos Pašalpinis Klu
bas. Šitos visos draugystės 
sudėjo savo sutaupąs ir pir- 

I ko šėrus Pašalpinio Klubo 
1 vardu, nupirko sklypą žemės 

ant Mazamensing Avenue ir 
pastatė sau namą, kuriam 
vardą davė Lietuvių Pašalpi
nis Klubas. Šiame kliube Jo
no Griganavičiaus ir daugelio 
kitų lietuvių pastangomis 
1915 metai3 įsteigė SLA 10 
kuopą. Kadangi klubo namui 
užbaigti truko pinigų, tai šios 
draugystės kreipėsi į SLA 
Centrą prašydamos 13,000.00 
dolerių paskolos dėl namo už
baigimo, SLA paskolą 13,000 
suteikė ir buvo užbaigtas ir 
įrengtas Pašalpinio Klubo 
namas, kuris tuo laiku padarė* 
Philadelphijos lietuviams di
delį. džiaugsmą. Namas davė 
pelną ir tuo buvo išmokėta 
SLA Centrui $13,000 pasko
la.

Tuo laiku ėjo pirmasis pa
saulinis karas, Jonas Griga
navičius buvo pašauktas ir 
paimtas į kariuomenę, bet jo 
laimė buvo tame, kad jis buvo 
paskirtas prie laivininkystės I 
darbų ir tą darbą gerai su
gebėjo atlikti, tad jį paliko 
prie to darbo ilgesniam lai
kui ir tokiu budu nepapuolė 
į karo frontą.

Pirmam pasauliniam karui 
pasibaigus, Jonas Griganavi
čius dalyvavo pirmam lietu
viškam seime, atstovavo tau
tinę srovę. Toliau 
rinktas lietuviško 
rektorium, kur išdirbo 22 me
tus. 1925 metais Jonas Gri
ganavičius apsivedė su panele, 

i

buvo iš- 
banko di-

Griganavičius 
parengime1.
Griganavičius 
Lietuvių Mu- 
prezidentu ir

Marijona Venskaite, su kuria 
ir šiandien laimingai gyvena.

1943 metais Jonas Griga
navičius įsirašė į musų SLA 
135 kuopą, 1944 metais Phi- 
ladephijoje įvykusiam SLA 
seime Jonas Griganavičius 
buvo išrinktas delegatu į sei
mo Rengimo Komisiją, ir tuo 
laiku buvo išrinktas SLA 
135 kuopos pirmininku ir tose 
pareigose išbuvo iki 1957 me
tų, jis tose pareigose išbuvo 
13 metų.

Antro pasaulinio karo me
tu Philadelphijoj lankėsi bu
vęs Lietuvos prezidentas An
tanas Smetona, kurį Lietuvių 
Piliečių Ryšys iškilmiilgai 
priėmė Lietuvių Muzikaliam 
Klube, Jonas 
dalyvavo vaišių

Vėliau Jonas 
buvo išrinktas 
zikalinio Klubo
tose pareigose išbuvo 10 me
tų.

Šiuo laiku Jono Griganavi
čiaus sveikata yra kiek pa
blogėjus ir dėl to jis turėjo 
susilaikyti nuo bet kokio vei
kimo, jis jau yra sulaukęs 72 
metus amžiaus.

Po šių pasikalbėjimų ponia 
Griganavičienė skaniai pavai
šino, tarp kitko buvo ir ska
naus lietuviško kugelio, o 
troškulį malšino skanus vy
nas.

Linkiu musų nenuilstamam 
darbuotojui gerai ir greitai 
susveikti, gyventi dar ilgus 
metus.

Philadelphijos lietuviai, ku
rie norite ir galite, o ypatin
gai SLA 135 kuopos nariai, 
aplankykite savo ilgametį vei
kėją Joną Griganavičių, nes 
jis Jus visų yra pasiilgęs. Jo 
Adresas: 605 Emerson Street, 
Philadelphia 11, Pa.

Gust. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Aš, žemiau pasirašęs, išgu
lėjau ligoninėje 9 savaites ir 
su giltine kovojau per visą 
laiką. Visai nemaniau, kad 
man teks daugiau rašyti Tė
vynėje. Nors ir dabar dar ne
šiu visiškai sveikas, bet ne
galiu pamiršti tų savo bičiu
lių, kurie mane lankė ligoni
nėje.

D i d ž i a u s ia padėka pri
klauso mano dukrai ir žentui 
Lenktaičiams, kurie mane ap
lankė ligoninėje kiekvieną 
dieną. Antri mano pricteliai 
buvo ponai Mitrikai. Vincas 
yra Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 57 kuopos pirmi
ninkas.

Taipgi širdingai dėkoju vi
siems, kurių vardų čia nega
liu suminėti už dovanas, laiš
kais prisiųstus sveikinimus, 
kurių gavau net iš Chicagos 
nuo ponios N. Gugienės, iš 
New Yorko nuo dr. M. J. Vi- 
niko ir iš šiltosios Floridos 
nuo savo brolių, kurie ten 
maudosi drauge su žmonomis. 
Vienam jų laiške gavau svei
kinimą nuo ponios Mockienės 
iš Botetono ir Julia Stiles iš 
Floridos, ir daugelio kitų, ku
rių vardus neprisimenu.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
už gėles Susivienijimo 57 kuo
pai ir Senij Žmonių Draugi
jai ir visiems geriems priete- 
liams. Jeigu pavyks visiškai 
sustiprėti ir pasiekti draugijų 
susirinkimus, tai bus proga 
visiems asmeniškai kiekvie
nam padėkoti atskirai, bet 
šiuo sykiu dar kartą visiems 
tariu širdingai AČIŪ!

Laikinai apsigyvenau pas 
dukterį ir žentą, 7 Woodland 
Drive, Laicester, Mass. Čia 
su broliu Mitriku ir dukra 
Helen tvarkome SLA 57 kuo
pos reikalus.

A. Kriaučialis.
f

Pittston, Pa.

Geri eilėraščiai

Man patinka p. Sofijos Am
brazevičienės eilėraščiai tel
panti Tėvynėje. Tuos eilėraš
čius aš iškerpu ir įklijuoju į 
savo albumą, nes aš renku 
eilėraščius ir paveikslus. Tu
riu du albumus, kurie yra po 
160 puslapių didumo, jų ilgis 

colių pločio ir 2'/o colių 
storio. Ponas S. Michelsonas 
man sakė, kaip numirsi vai
kai išmes, tai palik 
jam atsakiau, kad 
vieną Naujienoms, 
Keleiviui.

Miami, 
Verbila yra se- 
yra dalyvavęs 
seimuose, gerai 
J. Viniką. Jo

Klubo

Gražus parengimas

kam, aš 
paliksiu 
o antrą

Susivienijimas

SLA 44 kuopos, 
Florida Jonas 
nas narys, 
keliuose SLA 
pažįsta p. M.
žmona buvj Lietuvių 
finansų sekretorė, dėl nežino
mos priežasties rezignavo, ji 
yra gabi moteris. Dabar po
nia Helėna Verbilienė išrink
ta svetimtaučių Moos organi
zacijai viršininke. Linkime 
jai ir jos vyrui geriausio pa
sisekimo.

C. K. Braze.

Iš SLA 75 Kuopos
Susirinkimo

Miami Lietuvių Choras su
ruošė parengimą kovo 20 die
ną 5 valandą vakare. Dalyvių 
buvo apie 200 ir visi buvo pa
tenkinti. Buvo graži progra
ma, kurią išpildė Anita Na
vickaitė — lietuvė, Ancilija 
Peterson
— estė. Jos visos kartu su
dainavo keletą dainelių, ku
rios publikai patiko ir jos 
gausiu delnų plojimu buvo iš
šauktos kelis kartus daugiau 
dainuoti.

Jubiliejinis SLA Toronto 
236 Kuopos Kalendorius 

1960 Metams 
NUPIGINTAS

SLALos Angeles, Calif.
75 kuopos narių susirinkimas, 
sukviestas specialiai atvirutė- 
mos, įvyko kovo mėn. 13 die
ną, sekmadienį, 1 valandą po 
pietų, šv. Kazimiero parapi
jos patalpose. Į susirinkimą 
iš 140 narių turinčių teisę bal
suoti, atsilankė tik 19.

Prieš rinkimus į Pildomąją 
Tarybą buvo iškilusios disku
sijos, kuriose rimtai buvo pa
sisakyta dėl kandidatų tinka
mumo. Savo nuomones pareiš
kė dzūkai, kalakutai ir žemai- 

dauguma, 
O viski 
kad nėra 
kaip vię- 

žemaiti's 
nedemo-

kandidatų 
atkaklesnis 
kad taip 

Dar gerai, kad kiti
žemaičiai gerai

lietuvė, 
latvė, Meeta Seep

*-< 4 ..

reiškinys musų 
nelabai malo- 
kurie ir seni

čiai, kurių buvo 
tai jie ir laimėjo, 
daug kam nepatiko, 
daugiau 
vienas, 
pasisakė, 
kratiška.
nuoseklesni 
paaiškino ir prieita žemaitiš
kos išvados, tad ir baigtos 
buvo diskusijos ir balsuota 
taip kaip kuriems geriausia 
patiko.

Dar vienas 
organizacijoj 
nūs, kad kai
kuopos nariai pasilieka su na
rio mokesčiu, tai finansų se
kretoriui sudaro bereikalingo 
rūpesčio ir sutrukdo darbą. 
Tokie nariai patys rizikuoja^ 

Į jei į centrą laike 90 dienų ne- 
pasiunčiami mokesčiai, tokie 
nariai palieka supenduoti. 
Taigi kiekvienam nariui yra 
daug naudingiau susimokėti 
savo mokesčius antram mė
nesyje, o nelaukti trečio pa
baigos.

Sekantis SLA 75 kuopos 
narių susirinkimas įvyks ge
gužės mėn. 14 dieną, šeštadie
nį, 7 valandą vakare^ parapi
jos patalpose, 2716 St. George 
Street, L. A.

Kuopos Korespondentas.,
t

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių . metų balandžio mėn. 10 
dieną, 2-rą valandą po pietų, 
Lietuvių Piliečių Klubo sve
tainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą, kuriame bus svar
bių pranešimų ir raportų, ku
riuos turėsime apsvarstyti ir 
išpręsti, tad kiekvieno nario 
ir narės būtina pareiga būti | ilgiausių metų ir sykiu su ju- 
susirinkime.

S. Norkus,
ŠIA 7 kuopos sekr.

50 mėty sukaktis

Sukako 50 metų vedybinio 
gyvenimo, kai apsivedė auto
rius ‘'Siaurinoriu Takeliu” K. 
B. Kriaučiūnas. <Ta sukaktis 
buvo atžymėta sykiu su cho
ru parengime. P-lė Anita Na
vickaitė, laikydama tris stik
lus vyno rankose nudainavo

ir kas 
Lietu- 
Kodėl 
narių

jiem

įvairios Žinios iš Sau€
lėtos Floridos

p-lei

Miami, Florida. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 44 
kuopos narių susirinkimas į- 
vyko kovo mėn. 11 dieną, 8 
valandą vakare Lietuvių Klu- 
vo (salėje. Nors susirinkimas 
buvo garsintas Tėvynėje ir 
nariai kviečiami atvirukais 
dalyvauti susirinkime, bet at
silankė tik 16 asmenų ir vie
na garbės narė p. C. Kęlly.

Į Šusivienijimo seimą, ku
ris įvyks šiais metais Pitts- 
burgh, Pa., 44 kuopa išrinko 
delegatais P. Rodgers ir p. V. 
Skupeiką.

Atlikti Pildomosios Tary
bos rinkimai. Rinkimuose da
lyvavo 16 asmenų. Neku- 
riems nariams nepatiko, kad 
svarbiausioms pareigoms ne
pilnas kandidatų sąrašas ir 
nėra pasirinkimo.
Lietuvių Klubo veikla

Miamės Lietuvių Klubas 
nutarė paplatinti 60 $ėdų plo
čio, kad nebūtų tokis susi
kimšimas. Butų gerai kad ir 
barą pailgintų nors 10 pėdų. 
Musų klubo pirmininkas yra 
pilnais energijos ir gabus 
žmogus P. Satinsky, jis sten
giasi kiek galėdamas viską 
įvykdyti.

1 \

hilijatais išgėrė. Publika 
gausiai glojo. /

Choras, vadovaujant 
Anitai Navickaitei, padainavo
keletą dainelių, kurios pub
likai labai patiko, ką liudija 
gausus delnų plojimas. Pro
gramą vedė p. S. J. Swalkin.,

Toliau buvo šokiai

Po to prasidėjo šokiai, ku- 
| rie tęsėsi iki vėlybai nakčiai. 

Baras darė gerą biznį, nes 
visi besilinksmindami ištroš
ko. Man einant iš salės prie 
baro, išgirdau kas tai šaukia, 
atsisukęs pamačiau, kad tai 
yra ponai Ųgianskiai iš Šit- 
vidiškių kaimo. Jie klausia ar 
aš juos pažįstu ir ar atsime
nu, kaip aš 1930 metais ten 
buvau, o kaip ponas Bagdo
nas? užklausiau jų. Jis jau 
du metai kai yra miręs — at
sakė. Aš būdamas Lietuvoje 
tuos ponus nepažinojau, bet 
jie1 mane pažinojo. Jie džiau
giasi susitikę šaukčniškį, ku
ris jaunu būdamas apleido Lie
tuvą 1906 metais, bet ponai 
Ųgianskiai mane pažino. Ačiū 
iiems už tai.
v

Toronto SLA 236 kuopa^ 
minėdama savo 25 metų veik
los kelią išleido gražų su 
gausia iliustracija 60 puslapių 
1960 metų kalendorių.

Jame telpa katalikiški ir 
tautiški vardai. Jame aprašy
ta ne tik Toronto SLA kuo
pas darbai ir reikšmė Toronto 
lietuvių gy^nime, bet 
tai yra Susivienijimas 
vių Amerikoje iš viso, 
jis turi 12 tūkstančių
apie keturius šimtus kuopų, 
arti 4 milionus dolerių kapi
talo. Ką jis duoda savo na
riams ir bendrai lietuviams. 
Kais, kur ir kaip galima į jį 
įstoti. Yra ir kitų informaci
jų-

Kalendoriaus jau nedaug 
beliko. Norima jo platinimo 
darbą užbaigti, todėl įvykęs 
susirinkimas kovo 13 dieną 
nutarė kalendoriaus kainą nu
mažinti iki 50 centų. -

Prašome tą gražų leidinėlį 
įsigyti kol jo dar yra. Jį ga
lima gauti: Toronte p. Ber- 
žinsko prekybos įstaigoje, lie
tuvių namuoise pas bibliote
kos vedėją Augustiną Kuolą, 
valdybos narius, organizato
rius ir pas kiekvieną veikles
nį kuopos narį. Kalendorius 
platinamas dar ir kituose mie
stuose: Montrealyje, Hamilto
ne, Londone, St. Catharines, 
Wast Lorne, Delhi apylinkėje 
Paul’s Corner Z. Paulionio 
General Store, Detroite ir ki
tur.

Kalendoriaus plati n t o j a i 
prašomi už iki šiol parduotus 
atsiskaityti sena kaina, o nuo 
dabar platinti po 50 centų už 
kalendorių.

Pinigus siųsti šiuo adresu:
J. Novoli (Novogrodskas), 

87 VVindermere Avenue, 
Toronto 3, Ont., Canada..

Pageidauja rašyti

Labai daug vietinių ir chi- 
cagiečių pageidauja, kad ra
šyčiau, ypač chicagiečiai Nau
jienų draugai. Aš jiems atsa
kiau, kad rašau, bet laikraš
čiai neskuba įdėti. Atsiprašau, 
r.e mano kaltė.
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 3-čio Bertainio, 1959 Metų

limokėjimai Rugpiučio ir Rugsėjo Mėn., 1959 Metais
RUGPIUČIO MftNESIO Atlyginimas Sekretoriams

Pomirtinių

Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio

Viso

1,
8,
15,
22,
29,

1959 ._
1959 _.
1959 _
1959 _

1959 __

$2,672.00
3,950.00
3,950.00
2,050.00
2,542.00

$14,826.00

Ligoje Pašalpos
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio 
Rugpiučio

1, 1959
8, 1959
15,
22,
29, 1959

1959
1959

$829.25
446.00
351.00
302.58
572.38

V. Vitkauskas, New Britain, 
Conn. ___________________

, Parulis, Kingston, Pa.
. A. Urbonas, Dayton, Ohio
. Kubilius, New
Philadelphia, Pa. --------------

A. Simanavičius, St..
Loti i.s, Mo. _______________

P. Svetka, Maspeth, JN. Y.
J. Stockunas, Springfield,

III. ..............................................
J. Laigonis, Coaldale, Pa. 
V. Bankauskas, Providence,

J.
J.
S.

Viso

Viso $2,501.21
Sugrąžinti Mokesčiai

$11.87
4.11

14.87

9.15

15.68
3.91

16.97
6.12

3,98

$86.77

M. J. Vinikas, New York,
N. Y. ..........................

N. Gugis, Chicago, III.
S. Gegužis, Mahanoy City,

Pa. ............................................
J. Maceina, Pittston, Pa.
S. Bredes, Jr., Brooklyn,

N. Y...........................................
A. Trečiokas, Newark, N. J. 
Dr. S. Biežis, Chicago, III, 
E. Mikužis, Chicago, III.
J. Arlauskas, So. Boston,

Mass. ....... .___............. ...........
P. Dagys, Brooklyn, N. Y.

Viso
Z

SlaA Nuosavybės

307 W. 30-th Street,
New York, N. Y. ___ 

128 So. Maino Avenue,
Atlantic City, N. J. 

H. F. Folesy, Mtg.

Viso

Tėvynės Reikalai

553.44
402.00

193.84
196.40

192.28
87.60

544.60
443.00

42.00
36.54

$3,381.68

$1,177.99

76.36
18.00

$1,572.35

Atlyginimas Daktarams
K. Gaižutis, Cleveland, Ohio $6.00
123 kuopa, Montreal,

Canada _____________............ 13.00

Viso ------------------------ ____ $19.00

$2,772.00

Algos
SLA raštinės 

tarnautojams' --------------
SLA spaustuvės 

tarnautojams ---------------
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. _____________________
N. Gugis, Chicago, Iii.
S. Bredes, Brooklyn,

N. Y. --------------- ------------

Mo.cn

240.00
360.00

240.00

Viso $4,252.60

e
Hartford, Conn.

GRAŽI SUKAKTIS

Atšauktoji Apdrauda ,
B. Navickas, Kenosha,

Wis. ........................................
A. W. Kvedaras, Scranton, 

Pa. ................. i.......................
P. Burneikis, VVaukegan,

III............................ 1.....................
V. Burneikis, VVaukegan, 
m....... ....................................

P. Alisauskas, Brooklyn,
N. Y. ...................................

Laugudas, Aurora, III, 
Kiaunė, Brooklyn, N. Y. 
Milius, Duryea, Pa.
S. Dillis, Jamaica Plain,

$102.50

436.44

61.47

66.80

Apdraudos Fondas
Mišrus Fondas
Lėšų Fondas ____

$9.44
10
75

Viso $10.29

Algos

Marš Printing Co.,
New York, N. Y. ________

Standart Type Metai Corp.,
Brooklyn, N. Y. --------------

V. Virbickas, Brooklyn,
N. Y. ........................................

A. Valatka, Paterson, N. J.

501.24

17.50

36.00
60.00

p. 
J.
o. 
R.

Mass.

239.09
317.34

54.57
149.18

SLA raštinės
tarnautojams 

SLA spaustuvės
tarnautojams

$4,158.00

933.00

49.28

Viso 614.74

Viso $5,091.00

Viso $1,476.67

Valkų Atšauktoji Apdrauda
M. Zujus, Nevvark, N. J.
R. 8. Dillis, Jamaica

Plain, Mass. ____________
R. S. Dillis, Jamaica Plain,

Mass. ___________________
R. S. Dillis, Jamaica Plain,

Mass. ____________________

$36.70

40.80

40.09

39.89

Viso $157.48

20 Metą Taupomoji Apdrauda

Ch. Lenkutis, Herrin, III. $1,000.00 
Z. Brazaitis, Dorchester,

Mass. 250.00

Viso $1,250.00

Pu»ė Pomirtinėm

M. Matonienė, Haverhijl,
Mass. ....... _________ $500.00

Viso $500.00

Įvairus Išmokėjimai

Reinhold Gould Ine.,
New York, N. Y. _____

Sočiai Security 
New York Telephone Co.,

New York, N. Y. ......... .
Schalit Printing and 
Stationary Co., New

York, N. Y. ........................
Paštas
Raštinės išlaidos
Economy Piloto Engraving

Co., New York, N. Y. _
Smulkios išlaidos
B. J. Shegaus, Jamaica,

N. Y. .......................... .........
The Statė Insurance Fund 
The Gotham Bank, N. Y. C.

$317.50
279.05

44.93

89.83
118.00

13.00

___ 2.60
12.58

5.00
1.00
3.00

Viso $886.49

Viso rugpiučio mėn. $28,311.92

RUGSĖJO MENESIO

Sugrąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas
Ligoje Pašalpos Fondas
Mišrus Fondas ________
Vaikų Fondas ________
Lėšų Fondas __________

$211.44
64.50
3.22

56.30
35.00

Viso $370.46

Atlyginimas Sekretoriams
L. Valkevičius, Hudson, 

Mass. _____________________
Kartens, Charleroi, Pa. 
Lenkutienė, Herrin, III. 

Klim, E. Norwalk, Conn. 
Miliauskas, McKees Rocks,

A. 
U. 
J. 
J.

Pa.

$1.15
1.99
2.05
6.74

Viso

1.83

$13.76

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittston,
Pa. —.......................... ............

V. Klimavičienė, Grand
Rapids, Mich............................

F. Žilionis, Pittsburgh, Pa. 
K. Rumbauskienė, Du Bois,

Pa. ..............................................
A. Zegley, Mahanoy City,

Pa. ..........................................
S. Waiksner, Virden, III.
A. Slazas, Springfield, III.
A. Butkus, McKees Rocks,

Pa. ..............................................

$5.00

10.00
10.00

10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

Vteo __ $75.00

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. $100.00

Viso $100.00

Reikalai

Marš Printing, New

York, N. Y.........................
H. Rice, New York, N. Y.
Reilly

New
Electrotype, 
York, N. Y.

Viso

SLA Nuosavybės

307 W. 30-th Street,
New York, N. Y.

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J.

Viso

(563.30
110.00

2.18

$675.48

$330.25

66.67

$396.48

Atlyginimas Organizatoriams

P. S. Rindokas, E. Chicago, 
Ind. ........................................... $87.17

B. Keblaitienė, Detroit, 
Mich. 120.88

Viso $208.05

Atlyginimą* Daktarams

P. S. Rindokas, E. Chicago, 
Ind. ..........................................

B. Keblaitienė, Detroit,
Mich. ...........................J............

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
V. Ploplys, Rockford, III. 
A. J. Hagovsky, New

York, N. Y. ..............
S. J. Jusaitis, Boston, Mass. 
h. Kasperavičius, Ansonia,

Conn. ------ -------------

$13.00

10.00
15.00
3.00

4.00
23.00

3.00

Vi»o $71.00

$53.94
172.25

34.80

25.00
212.64Security ___________

Goodfarb, Philadelphia, 
......... .......................   165.00
Nark, Brooklyn,

34.76

Įvairus Išmokėjimai
New York Telephone Co.,

New Yark, N. Y.
Paštas
Joyce Brothers, Chicago,

III. ..... .................................... .
A. Kaladzinskas, Rumford, 

Me.
Sočiai
L. E.

Pa.
R. F.

N. Y. ................ . .....................
Smith-Corona, Syracuse,

N. Y. .................................. .
Raštinės išlaidos 
The Gotham Bank, New

York, N. Y. . ..........................
Nekilnojamojo turto 

įkainavimas ---------------------
New Jersey Bell Tel. Co.
A. Zubkus, Brooklyn, N. Y.
Admiral Photo Printing Co,

New York, N. Y. .............
Statler-Hilton, Chicago, III. 
Economy Pholo Engr. Co.,

New York, N. Y. ________
Parama Pirmyn” Chicago

III. .............-...............................
Lietuvių Tyrimo Institutas,

New York, N. Y. .............. ’ 100.00
Literatūra 48.00

971.20
10.00

2.41

20.00
33.98
80.00

12.05
20.00

23.80

25.00

Viso $2,044.83

Viso rugsėjo mėn. ____ $27,002.71
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.

Kaip Atpažinti Cenzo Valdininką?

CENZO
VALDININKO

RUREAU OF THF CENSUS

Pomirtinių

Rugsėjo 5, 1959
Rugsėjo 12, 1959
Rugsėjo 19, 1959
Rugsėjo 26, 1959

Viso

Ligoje Pašalpos

Rugsėjo 5, 1959
Rugsėjo 12, 1959
Rugsėjo 19, 1959
Rugsėjo 26, 1959

Viso

Atšauktoji Apdrauda

M. Ukstinas, Brooklyn, 
N. Y. .............................

M. Andruškevičienė, 
Shenantoah, Pa. ------

J. Ruzinskas, Alliance, 
Ohio ------------------------

O. Žemaitienė, Chicago,
III. ________ ____ _____

J. Pocienė, Dės Moines, 
Iowa ------------------------

.__ $3,100.00
____ 1,303.00

5,986.00
1,680.00

KORTELES

PAVYZDYS

$11,169.00

$746.95
779.61
504.00
605.32

$2,635.88

$3.72

182.65

158.58

145.68

55.00

X '

CENSUS/E&MERATOR; •*i* ; y?
r
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J. Benavitch, Buffalo, 
N. Y. __________ ______

A. Dobienė, Easthampton,
N. Y. . .................................

34.56

61.51

Viso $641.70

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

O. Alekna, Brooklyn, 
N. Y. ........................ $119.20

Viso $119.20

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

O. Kupstienė, Shenandoah, 
Pa. ................................ ...........

M. Aleknienė, Jeannette,
Ph. ................ ............. .............

M. Frankienė, Nanticoke,
Pa. ................................. ->.........

A. Levickienė. Pittston, Pa. 
V. Klimavičienė, Grand

Rapids, Mich. ....................
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa. 
K. Rumbausklene, Du

Bois, Pa. ______________
A. Zegley, Mahanoy City,

Pa. ............................................
S. Waiksner, Vird-en, III. 
A. Slazas, Springfield, III. 
A Sutkus, McKees Rocks

$35.00

16.56

40.95
5.00

10.00
10.00

10.00

10.00
10.00
10.00
10.00

Penktadienį, balandžio 1 die
ną, ar sekančių dviejų ar tri
jų savaičių bėgyje vienas iš 
Dėdės Šamo 160,000 cenzo 
valdininkų paklafoens į jūsų 
duris ir surašys faktus šio 
tautinio mąsto gyventojų su
rašymo metu.

Cenzo valdininku gali būti 
ir moteris (daugiau moterų 
gali apsiimti atlikti šį trumpą 
darbą, kuris vyksta tik vieną 
kartą į dešimt metų). Vyras 
ar moteris — cenzo valdinin
kas — turės su savim pažy
mėjimą, kuris įrodys, kad jis 
ar ji yra JAV-bių valdžios 
pareigūnai.

1960 metais cenzo valdi
ninkas turės ant savo drabu
žio viešai užsegtą raudoną- 
baltą-mėlyną kortelę, maž
daug 3l/2 ir 2*4 colių plo
čio. Kortelės priekyje bus 
JAV-bįų Komercijos Departa
mento (United Statės De- 
partmet of Commerce) ant
spaudas su žodžiais “Census 
Enumerator”, išspausdi n t u s 
skersai kortelę. Kitoje korte
lės pusėje bus įrašytas leidi
mas dirbti cenze su Cenzo 
Direktoriaus, tRobert W. Bur
gess, parašu. Valdininko pa
rašas taip pat bus randamas 
kitoje kortelės pusėje.

Šalia oficialios kortelės, ku
rią valdininkais turės prisegti 
prie savo rūbų aiškiai mato
moje vietoje, jis 
taip pat turės 
“1960 Census of 
Statės” leidiniu,
pat rasis oficialios cenzo ra
portų formos.

Cenzo Direktorius, Robert 
W. Burgess, skatina, kad 
žmonės pilnai bendradarbiau
tų suteikiant informaciją cen- 
įso valdininkui per šį tautinį

18-tą kasdešimtmetinį gyven
tojų surašymą. Surinkti fak
tai apie kiekvieną gyvenamą 
vienetą ir paskirą asmenį yra 
naudojami naudingos infor
macijos surinkimui apie ben
druomenes, miestus, kaimus 
ir tautą, bet jie niekad nebus 
naudojami tam, kad kuri nors 
šeima ar individas butų vie
šai paskelbtas.

v

“Jūsų suteikiama informa
cija yra pagal įstatymą pas
laptyje. Jūsų raportas cenzui 
negali būti naudojamas mo
kesčių investigacijos ar pot
varkių tikslams”, patvirtino 
direktorius Burgess.

American Council.

Viso $167.51

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

P P. Dargia, Pittsburgh,
Pa............................................... $689.98

su savim 
portfelį su 
the United
Jame taip

Š.
Lietuvių Radio Valanda 
vynčs Garsai” Hartforde mi
nėjo trijų metų gyvavimo su
kaktį. Ji kiekvieną sekmadie
nį 11:30—12:30 valandą tran- 
siliuoja savo programą iš 
stoties WPOP Hartforde, ban
ga 141CE Tai graži ir reikš
minga sukaktis, nes tris me
tus išlaikyti lietuvišką radio 
valandą yra didelis dalykas. 
Juo labiau, kad prieš tai čia 
buvę programos pusvalandžio 
negalėdavo išlaikyti. Per tą 
laiką Lietuvių Radio valanda 
yra daug pasidarbavusi lietu
vybės sustiprinimui ir jos iš
laikymui. Juk ji kas , sekma
dienį duoda tokią gražią kul
tūrinę progiamą. Čia išgirs
tame gražių lietuviškų dainų, 
malonios muzikos ir mielą 
lietuvišką žodį. Be to, kas 
sekmiedienį programa yra 
paįvairinama paskaitomis, ku
rias atlieka musų kultūrinin
kai

m. kovo mėn. 21 dieną
“Tė-

Bronius Vedeikis, kuris prieš 
tris metus buvo vienas išak- 
tyviausių programos steigėjų 
ir nuo jos įsteigimo iki šiol 
yra Radio Valandos Valdybos 
Pirmininkas. Jis savo suma
numu. ir energija iš daug sun
kumų programą išgelbėjo.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad mums hartfordiečiams 
yra didelė garbė turėti tokią 
gražią artimą ir savą lietu
višką programą. Mes turėtu
me ne tik šios programos pa
siklausyti, bet šios gražios 
sukakties proga jai pasiųsti 
piniginę auką (J. Petkaitis, 
60 Lincoln St., Hartford), nes 
jos išlaikymas kiek man yra 
žinoma labai daug kainuoja. 
Tad teskamba lietuviška dai-,

na ir tegaudžia lietuviški 
maršai ilgus metus per Hart
fordo Lietuvių radio progra
mą “Tėvynės Garsai”.

Klausytojas.

Jonui Krikščiunui-Jova r u i 
80 metų. — Sausio 12 dieną 
senesnės kartos poetui Jonui 
Krikščiunui-Jovarui suėjo 80 
metų. Šiaulių Pedagoginio in
stituto studentų literatų bū
relis suruošė jo sukakties mi
nėjimą ir pasveikino jį, .per
skaitydami jo kai kuriuos ei
lėraščius. Institute bus su
rengta |jo knygų, rankraščių 
ir nuotraukų parodėlė. Su
kaktį paminėjo ir spauda ir 
radijas.

intelektai.

Dar nebuvo nei vienos tau
tinės šventės, kurias radio 
programa butų nepaminėjusi. 
Ji nežiūrint didelių radio va
landos išlaikymo išlaidų, to
kioms šventėms, kaip vasario 
16, rugsėjo 8, ir kariuomenės 
šventei lapkričio 23 dieną pa
ruošia pritaikytus montažus 
ir tas šventes per radio 
pamini. Maža to, Liet. Radio 
valanda yra suruošusi gražių 
meniškų koncertų ir kitokių 
pramogų. Pati radio valandos 
programa, kaip minėjau yra 
daugiai kultūrinio pobūdžio. 
Stengiamasi duoti tai, kas 
lietuvio sielą gaivintų gyve
nant toli nuo savo gimtosios 
žemės. Kad ta programa taip 
ištobulėjo ir pasidarė graži, 
tai didelis nuopelnas nuolati
nio jos pranešėjo muziko Jur
gio Petkaičio, kuris su pilnu 
atsidavimu ir savo meniškais 
gabumais ją pastatė pilnoje 
aukštumoje. Jis nesigaili nei 
laiko, nei darbo kiekvieną 
sekmadienį kruopščiai paruo
šdamas programos turinį. 
Taip pat šios programos išlai
kymui daug nusipelnęs yra

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
. AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass. 
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniajf 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien:o iki 
penktadienio; šeštadieno ^ytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph:e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė.
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programoii 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WP0P—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4?00-5:00 v. p. p

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, OAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, Gal 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.

Kasdien

$3.00, 
rengė- 
vietas.

prieš

Sandaros Ketvirtoji Apskritis 
Ruošiasi Banketui

Bilietai banketui tik 
juos galima gauti pas 
jus ir užtikrinti sau 
Paskutinėmis dienomis
banketą bilietų gali pritrukti, 
nes daugelis vietinių ir apy
linkėse gyvenančių lietuvių 
rengiasi bankete dalyvauti.

Vienas Rengėjų.

SKANAUS!

New Haven, Conn

t

t

«

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros ketvirtoji ap
skritis, gyvuojanti Connecti- 
eut valstijoj, ruošiasi banke- 
tui-pietams, kurie įvyks šių 
metų gegužės mėn. 22 dieną, 
Lietuvių Svetainėje. Nors 
banketas dar toli ir yra laiko 
prie jo gerai prisirengti ir iš
garsinti, 'bet banketo ruošė
jams svarbu pranešti kitoms 
draugijoms, kad jos tą dieną 
neruoštų parengimų, nepa
kenktų sau ir Sandaros ban
ketui.

Vartei®1

jus galite turėti savo namuose
tikrą šventę SENOS TĖVYNĖS stiliuje patiekdami 
IMPORTUOTA iš LENKIJOS KUMPI įvairiais budais ...

* Pagarsėjęs visame pasaulyje, KUMPIS iš LENKIJOS su
teikia maloniausi pasitenkinimą—nes jis .yra be kauly, turi 
labai maža riebalų ir drebučių, skalsus, pakankamai liesas, 
minkštas, sultingas, parengtas valgyti. KUMPIS iš LENKI
JOS nepalyginamas savo SKONIU, geru kvapsniu ir EKONO
MIKAS.

* IMPORTUOTAS iš LENKIJOS KUMPIS dabar gaunamas 
mažose šeimai pritaikytose dėžutėse, trijų, keturių ir penkių sva
rų dydžio. Atminkit—kai darysit pirkinius—pasirūpinkit nusi
pirkt atsargai importuoto KUMPIO iš LENKIJOS, tokiu budu 
jūsų namai bus aprūpinti tikru IMPORTUOTU SKANĖSTU.

Visada reikalaukit KUMPIO IŠ LENKIJOS

TIKRIEJI produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
užrašais '

ATALANTA—KRAKUS—■TAIA—POM 
Produktai iš Lenkijos
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Pirmadieni, balandžio 4 die
ną Tėvynės redakcijoj lankė
si retas svečias Valeris Ci
bulskas iš Port William, Ca
nada. Jis pavasarinių atosto
gų metu atvyko paviešėti pas 
brolius ir seserį, gyvenančius 
Conn. valstijoj: Susivienijimo 
žymų veikėją Simaną Cibuls
ku, gyvenantį Stamforde, ki
tą brolį gyvenantį New Have- 
ne ir seserį gyvenančią Hart
forde, tai būdamas SLA nariu 
aplankė ir savo organizacijos 
organo redakciją.

Brolis Valeris Cibulskas 
Ford William, Canada, gyve
na nuo 1928 metų ir dirba 
miškuose, daubų ir tenaitiniu 
gyvenimu patenkintas. Pagal 
jo pareiškimą, miškuose dar
bas nėra sunkus, maistas ge
ras, gyvenimui namai gerai į- 
taisyti ir švarus, uždirbama 
nuo 400 iki 700 dolerių į mė
nesį.

kumpis iš Lenkijos yra eko
nomiškas, maistingas ir ska
nus. Jis visada yra švelnus, 
sultingas ir šviežias. Kiekvie
nos šeimos patogumui kum
pis iš Lenkijos dabar gauna
mas 3, 4 ir 5 svarų dėžutėse.

Jus galit būti tikri, kad kas 
tik paragaus šio puikaus Ata
lanta, Tala, Krakus ar Pom 
ženklais pažymėto kumpio iš 
Lenkijos švenčių metu, buta
nai pajus, kad turėjo links
mas šventes.

South Boston, Mass.

RADIO ŽINIOS
—--------- —

Seniausia lietuviška radio 
programa Naujoj Anglijoj, 
vedama Stepono ir Valenti
nos Minkų, praneša, kad pra
dedant su balandžio 10 diena 
(Verbų sekmadieniu), progra
mos bus girdimos kas sekme- 
dienį viena valanda anksčiau, 
būtent: nuo 1:30 iki 2:00 va
landą po pietų, per tą pačią 
radio stotį WLYN, 1360 ban
gos.

Taipgi primenam, kad šių 
programų metinis, didelis, 
linksmas piknikas įvyks rug
piučio mėn. 7 dieną, lietuviš
kam Romuvos Parke, Brock- 
ton-Montello.
Steponas ir Valentina Minkai.

Detroit, Michigan

B. Visuotinas Susirinkimas

Š. m. balandžio mėn. 2 d. 
4 valandą po pietų Hispanos 
Unidos salėje įvyks JAV Lie
tuvių Bendruomenės Detroito 
apylinkės visuotinis susirinki
mas, kuriame bus dabartinės 
apylinkės valdybos ir revizi
jos komisijos pranešimai ir 
naujos valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai. Dabartinė 
valdyba tarp kitų darbų yra 
išsiuntusi daugiau 3200 ir ga
vusi virš 500 raštų, laiškų, 
telegramų ir kt. Jos apyvar
ta siekia beveik 11,000 dol. 
Daugiau smulkių informacijų 
išgirsite susirinkime. Prieš 
pradedant darbotvarkę bus 
rodomi filmai iš Detroito ir 
visos Amerikos lietuvių gyve
nimo. V. Kutkus.

šiandieh kiekvienas žino, 
kad iš Lenkijos importuo
tas kumpis yra skanėstas, 
puikesnis už kitus skanėstus. 
Gera šeimininkė rengdamosi 
šventėms ir svečių priėmi
mams, bus tikra sulaukti gra
žaus įvertinimo ir dėkingumo 
savo svečių, jeigu ji turės 
vaišėms puikų, tikrą ir malo
nų kumpį iš Lenkijos, kurį 
visur galima gauti pirkti ži
nomais vardais — Atalanta, 
Kr akus, Tala ir POM.

Todėl šeimininkės, pirki
nius atlikdamos šventėms, 
reikalaukit tiktai puikaus, pa
rengto valgyti, iš Lenkijos 
importuoto kumpio, kuris su
daro visada pageidaujamą 
patiekalą šventėms. Jus galit 
jį duoti į stalą šaltame sto
vyje* kaipo apetito sužadinto- 
ją arba prie Saločių. Kokiu 
budu Jus jį tieksite, visada 
busit užtikrinta, kad patenkin- 
sit labiausia išlepintą draugų 
ir namiškių skonį.

Taip pat atsiminkit, kad

Los Angeles, Calif.

Tautinių šokių grupė 
pasirodys didžiuliame 
amerikiečių susirinkime

I
Lietuvių tautinių šokių gru

pė, vadovaujama Liudo Rei- 
vydo, pašoks keletą šokių 
kongresmano Glenard Lips- 
comb pagerbime, kuris įvyks 
šių metų balandžio 14 dieną, 
ketvirtadienį, 7:30 valandą 
vakare L03 Angeles Break- 
fast Club patalpose, 3201 Los 
Feliz Blvd., Los Augeles mie
ste. Šį pagerbimą ruošia to 
kongresinio distrikto Respub
likonų partijos vadovybė. 
Kongresmano Glen Lipscomb 
pagerbime (Homecoming of 
Congressman Glen Lipscomb) 
dalyvaus virš 1,500 asmenų; 
programai vadovaus filmų 
aktorius George Murphy. 
Šiais metais kongresmanas 
Glen Lipscomb yra Kaliforni
joj respublikonų delegacijos 
JAV-bių Kongreso pirminin
kas. Be to, jis yra jau visai 
eilei lietuvių padėjęs vienuose 
ar kituose reikaluose; eilę 
kartų kėlęs ir gynęs Lietuvos 
bylą Kongrese. Lietuviai kvie
čiami šiame pagerbime daly
vauti.

Pavergtųjų Tautų Komiteto 
ruošiami šokiai

Pavergtų Tautų Komitetas 
(American Committee for 
Freedom of Enslaved Na- 
tionj), kurio veikloje daly
vauja ir lietuviai, 1960 metų 
balandžio 30 dieną, šeštadie
nį, 8 vai. vakare ruošia šo
kius su programa, kurie į- 
vyks Polonia salėje, 1312 W. 
3-rd Street, Los Angeles mie
ste. Lietuviams šiame komite
te atstovauja ALT-bos vietos 
skyrius. Šio komiteto veiklo
je dalyvauja šios tautinės 
grupės: suomiai, estai, latviai, 
lietuviai, lenkai, čekai, rumu
nai, ukrainiečiai ir Vengrai.
Lietuviai aktyviai dalyvauja 
LACRANC veikloje

Respublikonų tautinių gru
pių komitetas (Los Angeles 
County Republican All-Ame- 
rican Nationality Council), 
sutrumpintai vadinamas 
LACRANC, labai aktyviai 
reiškiasi politinėje veikloje. 
Šio komiteto, suorganizuoto 
prieš ketvertą metų, veikloje 
dalyvauja virš dvidešimties 
tautybių. Lietuviams šiame 
komitete atstovauja: Antanas 
Skirius, Kazys Lukšis, dr. 
Petras Pamataitis ir Leonar
das Valiukas. Šiais metais šio 
komiteto pirmuoju vicepirmi
ninku išrinktas L. Valiukas. 
Komiteto pirmininku yra Ivan 
Bourdine.

Rūta Kilmonytė įsijungė | 
California Republican 
Assembly veiklą

Filmų ir televizijos aktorė 
Rūta Kilmonytė įstojo nare 
į California Republican As
sembly, — rašo tos organiza
cijos mėnesinis biuletenis 
(California Republican As
sembly News), siuntinėjamas 
visiems nariams Kalifornijo
je. To biuletenio vasario-kovo 
mėnesių numeryje yra įdėta 
Rūtos Kilmonytės nuotrauka 
ir straipsniukas apie ją, kur 
pažymima, kad ji įstojo nare 
į minėtą respublikonų organi
zaciją, esanti lietuvių kilmės,

gimusi Kanadoje, iki šiol da
lyvavusi beveik visose žymes
nėse televizijos programose.

Pradedamas leisti naujas 
tautybių laikraštis

Amerikietis Robert Angew, 
kuris labai artimai bendra
darbiauja su visomis tauty
bėmis pietinėje Kolifornijoje, 
pradeda leisti mėnesinį laik
raštį, kuris bus skiriamas 
tautinėms grupėms. Šio laik
raščio ‘(Political Reporter) 
didesnė dalis bus skiriama 
tautinių grupių politinei veik
lai nagrinėti ir atžymėti. 
Anot Robert Angew, skirsiąs 
vietos tame laikraštyje tau
tinių grupių kultūrinei ir ki
tai veiklai. Robert Agnew ad
resas yra šis: 11812 South 
Cimorron Avenue, Los Ange
les 47, California. Jis yra ki
lęs iš Cleveland, Ohio; jo mo
tina buvo vengrė; yra vedęs 
italų kilmės amerikietę.

Lietuvių Namų komitetas 
energingai veikią

Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės pastango
mis suorganizuotas Lietuvių 
Namų Statymo Komitetas jau 
sutvarkė visus teisinius rei
kalus. Formalumus atlikti, 
įkorporuojant šį vienetą, pa
dėjo adv. Raymond Rimd- 
žius, kuris pats nupirko šėrų. 
Lietuvių Namų Statymo Ko
mitetas įporporuotas šiuo 
vardu — “Lithuanian Com- 
munity Center, Ine”. Vieno 
šėro kaina — 25 doleriai. Še
rai jau platinami, eilė • lietu
vių jau yra nupirkę po* kele
tą ar net kelioliką šėrų. Šis 
Lietuvių Namų Komitetas, 
apjungęs beveik visas lietu
vių grupes (išskiriant dalį 
tautininkų), susideda iš šių 
asmenų: pirm. J. Uždavinys, 
vicepirmininkai — A. Skirius 
ir J. Kojelis, sekr. J. And
rius, kasin. V. Sakalauskas ir 
nariai — J. Truškauskas ir 
M. Aftukienė. Tikimasi, kad 
metų bėgyje pavyks lietu
viams įsigyti savus namus.

N \ CC.

Lawrence, Mass.

Perrinkta ALT Vietinio 
Skyriaus Valdyba

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinis skyrius laikytame su
sirinkime' kovo mėn. 13 die
ną perrinko valdybą 1960 me
tams. Dabar valdybą sudaro 
sekami veikėjai: pirmininkas 
J. A. Stundza, vice pirminin
kas J. Piesliakas, sekretorius 
M. Stonie, iždininkas E. Pet
kevičius. Valdybą sudaro 
veiklus žmonės, tai reikia ti
kėtis, kad jie šiais metais at
liks daug gerų darbų.

Geriausios sėkmės naujai 
valdybai. Koresp.

Detroit, Michigan

Mirė Stasys Paurazas, 
Žymios Veikėjos Elenos 

Paprazienės Vyras

Šių metų kovo mėn. 10 iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė Sta
sys Paurazas, sulaukęs 64 
metus amžiaus, žymios ir 
energingos veikėjos lietuviš
kose organizacijose Elenos 
Paurazietės vyras. Velionis 
Stasys visuomet gerai atrodė 
ir niekad nesiskundė kokiu 
nors negalavimu. Jis tik visai 
neseniai pradėjo nesijausti 
gerai ir dėl tos priežasties 
buvo pasitraukęs iš darbo. 
Jis buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur (jam buvo padaryta vidu
rių operacija, po kurios iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo ant 
visados, palikdamas didelia
me nuliudime žmoną Eleną ir 
sūnūs.

Pašarvotas buvo prafoo- 
riaus Stepanaucko laidotuvių 
įstaigoje. Prie velionio karsto

buvo daug gėlių vainikų nuo 
giminių, draugų ir kaimynų, 
kurių jis nemažai turėjo. Šer
menis aplankė daug žmonių 
su juo atsisveikinti ir atiduo
ti paskutinę pagarbą, taipgi 
ir į kapus palydėjo gausus 
būrys žmonių. Lai jam būna 
lengva ilsėtis laisvoje Dėdės 
Šamo žemėje. Draugas.

Linden, N. J.
*

LIETUVIŲ VEIKLA

Iš pobūvio ruošėjų man te
ko nugirsti, kad iš šio gražiai 
praėjusio parengimo liko ne
mažai pelno. Pobūvis praėjo 
tikrai gražioje nuotaikoje, už 
ką didžiausia padėka priklau
so moterims, kurios nuošir
džiai dirbo iki priruošė ska
nius užkandžius ir visus da
lyvius patenkino. Butų gerai, 
kad dažniau panašus pobūviai 
butų suruošti musų mieste.

Vietinis.

SHALINS

Nors musų kolonija nėra 
gausiai lietuviais apgyventa, 
bet mes kartas nuo karto kai 
ką surengiame. Vietinė ALB 
apylinkė, artėjant Užgavė
nėms, sumanė suruošti Užga
vėnių pobūvį ir, reikia pasa
kyti, jog pobūvis buvo sėk
mingas ir sumatytojai paten
kinti.

Pobūvis įvyko Liberty Park 
svetainėje vasario 20 dieną. 
Be užkandžių ir kitų skanu
mynų, buvo ir kalbų progra- 
mėlis, kuriam vadovavo vie
tinės apylinkės pirmininkas 
S. Vaičiūnas. Taipgi buvo ir 
meninė dalis, kurią išpildė so
listė C. Zubavičienė, pianu jai 
pritarė muz. Stankūnas. Bu
vo skaitytas specialiai tam 
vakarui priruoštas neilgas 
raštas, kuris panašus į feljeto
ną. Linksmieji broliai padai
navo kelias savo daineles, ku
rios publikai labai patiko ir 
ji gausiu delnų plojimu rei
kalavo daugiau dainuoti. To
liau buvo skaitytas humoris
tinio pobūdžio raštas, bet aš 
autoriaus vardo nesužinojau 
ir negaliu jį paminėti.

P* v g • • •aiesko j imai
Lietuvos GenemHnlo Konsulo 

New Yęrke paieškomi asmenys:

Jasmontas Izidorius ir Jonas, ir 
Jasmontaitė Bronė.

Jurkšas Kazys, gyveno Kanado
je, St. VValburg, Sask.

Kasakaitis Jonas, žmona Semele- 
vičiutė-Kasakaitienė Rožė, kilusi iš 
Gudžiūnų vals., Pociūnėlių par., 
Kėdainių apskr., gyveno Montevi- 
deo, Urugvajuje.

Morkis Vincas, gyveno Avella- 
neda, Buenos Aires, Argentinoje.

Remanauskas (Remanowski) Al
fredas, kilęs gal iš Kėdainių apskr.

Rupšys Vincas, Prano ir Bar
boros Abromavičiūtės Rupšių sū
nūs.

* ■ f J

Sarapinavičienė Monika, ir jos 
tėvas Jeruševičius Juozas, Prano 
sūnūs, iš Purvelių km., Nedzingės 
vals., Alytaus apskr.

Du Namai Pardavimui
Abudu su visais patogumais, 
abudu turi skiepus. Vienas 7 
kambarių, Kitas 4 kambarių. 
Vanduo ir elektra. Esu naš
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

B. Goush
504 Johnson Street 

Hart, Mieli.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti Ir Pasiųsti £tasivieni£mo Lietuviu Amerikoje 

Paridentai ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 2, 1960 Metais■ y .r ■ . • ■ ♦

Išmokėtos pomirtinės
JIEVA LUKOŠEVIČIENE, 1 kp., Kingston, Pa.-, gi- 

muši liepos 15, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio B, 1917 m. Mirė vasario 28, 1960' 
m. Velionės vyrui Juozui Lukoševičiui pomirti
nės išmokėta __________ ______________ _____

JONAS DUSEVIČIUS, 57 kp., Worcdster, Mass., gi-
* męs rugpiučio 15, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 

prisirašė gegužės 3, 1925 m. Mirė kovo 11, 1960 
m. Velionio sunui Michael J. Desavage pomirti
nės išmokėta _______________________________ 1,000.00

JONAS VASILIAUSKAS, 57 kp., Worcester, Mass., 
gimęs birželio 15, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 1, 1917 m. Mirė sausio 1, 1959 
m. Petrui Bacevičia palaidojimo išlaidoms pa
dengti pomirtinės išmokėta__________________

VINCAS TAMULEVIČIUS, 113 kp., Thompsonville, 
Conn., gimęs balandžio 5, 1886 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė vasario 3, 1929 m. Mirė sau
sio 26, 1960 m. Velionio vaikams Jonui ir An- 
tosei Tamulevičiams pomirtinės išmokėta___ __

SOFIJA MARKUS, 134 kp., Chicago, III., gimusi rug
piučio 18, 1894 m., Aleknaičių kaime, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 10, 1953 m. Mirė sau
sio 26, 1960 m. Velionės dukteriai Helen Keval

i pomirtinės išmokėta ------------- -------------------
VACLOVAS MĮBKELIONIS, 204 kp., Tamaųua, Pa., 

gimęs sausio 3, 1897 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 4, 1917 m. Mirė vasario 15, 1960 
m. Velionio žmonai Anelei Miikelionienei pomirti
nės išmokėta ________ _____________________

MiATHEW CYBUL, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs 
rugsėjo 21, 1893 m., Simnas, Lietuva. Prie SLA 
prisirašė kovo <3, 1940 m. Mirė vasario 2, 1960 m. 
Velionio sunui Bernard Peter Cybul pomirtinės 
išmokėta1—------------------------------------------------

$300.00

150.00

187.00

500.00

300.00

1,000.00
k 4

Viso ______________ ____
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. BRAŠKIEN®, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 3 savaites --------------
M. MARDOSA, 30 kpv., Saranton, Pa., sirgo 2 sav. 1 d. ——..................
J. KUBILIUS, 105 kp., Dayton, Ohio. sirio 6 savaites —-....................
S. VAŠKIENE, 112 kp., Scattle, Wash., sirgo 9 sav. 1 d........................
S. DZVIRKALIEN®, 113 kp., Thompsonville, Conn., sirgo 6 savaites 
M. PiREYTIEN®, 127 kp., Lynn, Mass., sirgo 5 sav. 6 d. . .................
R. BARTKUS, 232 kp., Thomas, W. Va., sirgo 12 savaičių ...................
S. KALUZA, 236. kp., Toronto, Canada, sirgo 12 savaičių _________
M. SCOTT, 247 kp., Ąliųuippa, Pa., sirgo 9 sav. 4 d. ........... . .................
A. CASPER, 275 kp., Springfield, III., sirgo 11 sav. 1 d..........................
A. VAIGĄUSKAŠ, 294 kp., Carlinville, III., sirgo 6 savaites ...............
P. KiRIAUCIUNAS, 297 kp., Greenfield, Mass., sirgo 6 savaites —

1

Viso — -r-i——r—--------------------
pradžios šių motų bendrai viso

s t
Nuo

J

-$3,437.00
$53,646.67

$18.00
26.00
18.00
41.25
27.00
42.25
85.50

246.00
95.75
78.01
22.50

'36.00

$736.26 
$7,571.27 

' M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

»

t

»<:

(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Foreet Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VLrjrinia 7-4499

Steponavičius Bernardas, gyveno 
Rockford, III.

Heškomiejl arba apie juos tinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF MTHUANIA,

- 41 WEST 82-ND STREET.
NEW YORK 24. N. Y

pinigų

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

ROCKFORD, ILK
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

f WO 5-5890
t Taip pat patarnavime
| ir siuntinių persiuntimui į 
į Lietuvą ir kitus kraštus.
į J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
I 114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AI*. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 1, N. Y.

i

I
i
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tarpą.

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

<>•

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 LIETUVturi daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug kinių Iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

1
.0 NAUJA KNYGA 

AMERIKOS ĮDOMYBES

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 imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS” '

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

I
NAUJIENOS

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

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 polemikos1 ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
H41N) metams, $7.00 — pusei metų. Chlcagoje - 
118.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite ėekj arba Money Orderi to* 
Hu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soutii Halsted Street. Ckicayo 8. IUin«N>
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SLA DEIMANTINIS SEIMAS 
PITTSBURGHE

Sveiki Sulaukę Pavasarinių Švenčių

Šiais Metais, Liepos-July 11-tą Dieną 
Įvyks Susivienijimo Seimas

Šis seimas yra nepaprastas, .nes šiame seime mes at
žymėsime mush SUSIVIENIJIMO 75-kių metų gyva
vimo sukaktuves. Kad tinkamai jį atžymėjus, pitts- 
burghiečiai, SLA nariai visapusiai prie jo rengiasi.

Seimo rengimui vadovauja SLA 3-čioji apskritis, į 
kuria įeina visos Pittsburgho apylinkės kuopos.

Seimui yra parinktas geras viešbutis — ROOSE- 
VElLT HOTEL, esantis pačiame Pittsburgho miesto 
centre. Kainos už kambarius prieinamos visiems. Jau 
dabar yra numatyta, seimo laiku, trečiadienio vakare, 
liepos 13-tą dienų surengti iškilmingų banketų. Taip 
pat numatoma suteikti progų visiems delegatams ap
lankyti ir savo akimis pamatyti LIETUVIŲ TAUTI
NĮ KAMBARĮ, Pittsburgho Upiversitete.

Plačiau apie šeiminius parengimus, apie viešbutį, 
kambarių kainas ir bendrai apie visa tai kas yra suriš
ta su SEIMO rengimu, pranešime vėliau.

LA DEIMANTINIO SEIMO 
RENGIMO KOMISIJA:

S. E. B ūkanas,' pirmininkas
421 Forbes Streot, 
Bridgeville, Pa.
G. Žilinskas, sekretorius
716 Maryland Avenue, 
Pittsburgli 32, Pa.
Mrs. Bertlia iždininke
3631 Brighton Road, 
Pittsburgh 12, Pa.

SLA Nariai Visuotinu Balsavimu 
Išrinko Organizacijos Vadovybę organo bendradarbius, visus TĖVY

Pilną Raportą Paskelbsim Tėvynėj Vėliau

1960 metais kovo mėnesį įvykusių rinkimų balsus 
suskaičiuoti Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Viiii- 
kas, pasitaręs su prezidentu Povilu P. Dargiu, pakvietė 
Stasį Gegužį, Stasį Michelsonų ir Albinų S. Trečiokų. 
Komisija jai pavestų darbų baigė balandžio 7 dienų ir 
jos pilnas raportas tilps Tėvynėje vėliau. Iš komisijos 
raporto čia pateikiame Susivienijimo narių žiniai tik 
bendrus balsų skaičius, asmenų vardus, kiek kuris kan
didatas balsų gavo ir kurioms pareigoms.' Duomenys 
yra sekami:

PREZIDENTO PAREIGOMS:
P.

t

VIGE

P. Daigia 1,940

J.

P11EZ1DEK T O PA U EI G O M S:
Maceina 1,909

NĖS skaitytojus, 
torius, visus musų
visas kuopų 
šventėmis ir 
nio Lietuvių

Susivienijimo Vajaus organiza- 
brojiškos organizacijos veikėjus,

valdybas su pavasarinėmis Velykų 
linkime geriausios sekinės Susivieniji- 
Amerikoje ir lietuviškuose darbuose.

TĖVYNĖS REDAKCIJA
ADMINISTRACIJA
SLA CENTRO TARNAUTOJAI

JUOZAS MIKUCKIS

DIEMEDIS IR RADASTA
I

Išaugo diemedis tarpe gėlių
Ir radasta šalia su rožėm.
Jie gėrė džiaugsmų saulės spindulių,— 
Sapnavosi jiems laimė, grožis...

SEKRETO RIA U S PAREIGOMS:
D r. M. J . Vinikas ...................... 1,911

IŽDININKO PAREIGOMS:
N; G.ugienč ............................. 1,875

IŽDO GLOBĖJŲ PAREIGOMS:
E. Mikužiutė......... .................
S. Briedis ...............................
J. Arlauskas .........................................
L. Šmulkštys .........................

1,532
1,301

625
448

c

Prie diemedžio nelinko radasta, 
Nesveikinos kiekviena rytų.

€ V <*

Ir radasta pasviro išdidi—. 
Jėga jos nyko paskutine...
Ir ryžtas kilo diemedžio širdy, 
Radastai s vyrus prie krutinės.

DAKTARO KVOTĖJO PAREIGOMS:
D r. S. Biežis ......................................
Dr. P. Zalatorius ...............................

IŠRINKTI ŠIE:

Prezidentas .P. P. Dalgis, 
Vice prezidentas J. Maceina, 
Sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
Iždininkė Nora Gug’ienė, 
Iždo globėja E. Mikužiutė, 
Iždo globėjas adv. S. Briedis, 
Daktaras kvotėjas dr. S. Biežis.

I

1,551
445

Jų priglaudė. Ir nebaisL audra 
Jiems rodės. Jie'kovoj nekrito. 
Ir radasta- po žydinčia skara 
Šypsojos diemedžiui kas rytas.

Pavergtąją Tauią Klausimas Kongrese

Kovo 21 dieną senatorius
Paul H. Douglas pateikė J. 
A. V. Senatui svarbią, pa
vergtąsias tautas liečiančią, 
rezoliuciją, kurios oficialus 
pavadinimas yra: S. CON. 
RES. 95. Rezoliucija siūlo J. 
A. V. Kongresui dar kartą 
pareikšti savo nusistatymą 
remti pavergtųjų tautų išsi

laisvinimo pastangas ir ragin
ti, kad JAV prezidentas šio 
nusistatymo laikytųsi busimo
joje Viršunią Konferencijoje. 
Tą pačią rezoliuciją Atstovų 
Rūmuose pateikė kongresma- 
nas M. A. Feighan. Šios ofi
cialus pavadinimas yra: H. 
CON. RES. 636.

Panašaus turinio, tik skir

tingai suformuotas, rezoliuci
jas Atstovų Rūmuose įteikė 
dar šie kongresmanai:

Addonizio — H. Con. Res.
621, Anfuso — H. Con. Res.
622, Bentley — H. Con. Res.
623, Celler — H. Con. Res.
624, Daddario — H. Con. 
Res. 625, Darounian — H. 
Con. Res. 626, Flood — H. 
Con. Res. 627, Judd — H. 
Con. Res. 628, McDowell — 
H. Con. Res. 629, Pucinski — 
H. Con. Res. 630, Rodino — 
H. Con. Res. 631, Rostankow- 
ski — H. Con. Res. 632, Zab- 
locki — H. Con. Res. 633, 
Zelenko — H. Con. Res. 634, 
Mrs. Churcii — H. Con. Res. 
637, Santangelo — H. Con. 
Ros. 638.

Visi lietuviai raginami ne
atidėliojant rašyti laiškus ir 
siųsti telegramas savo kon- 
gresmanams bei senatoriams 
ir prašyti, kad jie paremtų 
minėtąsias rezoliucijas.

ALT Vykdomasis
Komitetas.

Kuboje Vykdomas 
Komunizmas

Vadovaujant Fidel Castro, 
1959 metais Kuboje įvykin
tas perversmas. Tuoj po per
versmo spaudoje buvo pa
reikšta įvaikių nuomonių, kur 
link Kubos nauji valdovai 
pasuks ir su kuriomis valsty
bėmis bendradarbiaus. Po į- 
vykinto perversmo jo vadas 
Fidel Castro buvo atvykęs į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, čia buvo draugiškai, kaip 
ir kitų valstybių atvykę žy
mesnieji vadai, priimtas. Jis 
čia važinėdamas sakė kalbas, 
tačiau tose kalbose nieko aiš
kaus nepasakė, kur link Ku
ba pasuks ir su kuriomis val
stybėmis bendradarbiaus ir 
palaikys glaudžius santykius.

Bet dabar, Fidel Castro ta
pus ministeriu pirmininku ir 
sudarius savo valdžią aiškėja, 
kad Kuboje vykinama komu
nistinė tvarka, atiminėjama 
nuosavybės, panašiai kaip da
roma Lietuvoje ir kituose ko
munistų pagrobtuose kraš
tuose. Visai neseniai Kuba 
nusavino 168,837 akrus žemės 
Amerikos kompanijos. Tokis 
Kubos elgęsis labai patinka 
komunistams, praeitą savaitę 
į Havaną suvažiavo apie ke
turi tūkstančiai komunistų iš 
penkiolikos valstybių konfe
rencijai. Konferencijoj pra
nešta apie aukščiau paminėtų 
didelių plotų žemės nusavini
mą Amerikos kompanijos, 
tai jie iš džiaugsmo kėlė di
džiausias ovacijas ir šaukė: 
“Šalin amerikiečių imperializ
mas”. Kalbėtojai irgi nesigai
lėjo šiurkščių žodžių prieš 
Jungtines Amerikos Valsty
bes.

Čia suminėti ir kiti faktai 
aiškiai rodo, kad Kuboje vyk
domas komunizmas ir smer
kiama Amerikos demokratinė 
santvarka.

Sporto Laimėjimai 
Lietuvos Garbei

Vliko Pereinamoji Taurė

Lietuvių sportininkų veikla 
siekti išeivijoje sportinės dva
sios pakėlimo jaunųjų tarpe, 
o taip pat jų ryžtas kovoti už 
laimėjimus sportinėse varžy
bose su kitais, tuo pačiu gar
sinant Lietuvos ir lietuvių 
vardą, yra teikiami įnašai,

Musų Organizacijos Vadovybę Išrinkus
Pildomosios Tarybos Rinkimai Parodė, 

Kokia Yra Balsuotoją Valia

Susivienijimo Pildomosios Tarybos rinkimai jau praėjo. 
Balsų Skaičiavimo Komisija, kurią sudarė žymus visuomenės 
veikėjai Stasys Gegužis, Stasys Michelsonas ir Albinas S. Tre
čiokas suskaičiavo balsus ir iš jų suvestų duomenų paaiškėjo, 
kad į Pildomąją Tarybą yra išrinkti tie patys asmenys, kurie 
iki šiol buvo musų broliškosios organizacijos vadovybėje. Jie 
yra daugumai narių gerai pažįstami ir visuomenei žinomi as-‘ 
menys. Dabar, rinkimams praėjus, įdomu pažiūrėti, kokius 
nusiteikimus parodė balsavimas.

Didelis pasitikėjimas vadovybe

Kiekvieni balsavimai, taigi ir šie, parodo pačių rinkėjų 
nuotaikas. Iš to, (jog SLA nariai atiduodami daugumą balsų ' 
už asmenis jau nuo seniau dirbančius Susivienijimo pirmose ei
lėse, galima suprasti, kad tuo buvo parodyta jiems nepapras
tas pasitikėjimas. Nėra abejonės, kad tokio pasitikėjimo SLA 
Pildomoji Taryba užsitarnavo visai pagrįstai. Kaip žinome 
Susivienijimas pastaraisiais metais žymiai padidino savo jėgas 
tiek naujais nariais tiek finansne prasme. Taip pat daugelis 
gerai žino, ypač dalyvaują visuomeniniame darbe, kad lietuvy
bės išlaikymas išeivijoje yra visų susipratusių lietuvių vienas 
svarbiųjų ir didžiųjų uždavinių. Susivienijimas, kaip patrio
tinė organizacija, tąja kryptimi rodo didelį rūpestį ir deda žy
mias pastangas, siekdamas pasitarnauti savo tautai, ypač da
bar jos sunkiuoju laikotarpiu. Todėl ir SLA nariai, suprasda
mi musų organizacijos uždavinių svarbumą ir įvertindami sa
vo vadovybės nuopelnus, vėl patikėjo aukštas pareigas organi- 
zacijai nusipelnusiems ir patyrusiems asmenims.

Rinkimų įvairumai

Bet kokius musų organizacijos rinkimus, taigi ir Pildomo
sios Tarybos, tvarko ir prižiuti SLA nutstatai, pagrįsti demo
kratiniais rinkimų dėsniais. Kiekvienam nariui, esančiam ge
rame stovyje, garantuojama teisė rinkti ir būti renkamam. Be 
to, kiekvienas narys turi galimumą ne tik rinkti, bet ir parink
ti kandidatus į Pildomąją Tarybą, atseit, dalyvauti nominaci
jose. Iš praėjusių nominacijų duomenų, matyti, kad tąja tei
se nariai plačiai naudojosi. Tik septyniems Pildomosios Tary
boms nariams išrinkti, nariai nominacijose padavė balsų veik 
už 200 įvairių kandidatų. Suprantama, kad ne visi galėjo bli- 
ti nominuoti, nes tik 17 asmenų surinko po pakankamą skaičių 
balsų, reikalingų kandidatavimui arba patekimui į balsavimo 
balotus. Iš jų tik dešimt davė savo sutikimą kandidatuoti į 
Pildomąją Tarybą. Jų visų pavardės ir buvo įrašytos į balo
tus. Kiti patys, dėl įvairių priežasčių, kurių tarpe butą gry
nai asmeninių ir formalinių, iš kandidatų sąrašo išsibraukč. 
Todėl septynis Pildomosios Tarybos viršininkus balsuotojams 
teko rinkti iš likusių dašimties kandidatų.

Galimas dalykas, jog vieno kito kandidato pasitraukimu 
nusivylė tie nariai, kurie nominacijose už juos buvo atidavę sa
vo balsus. Tačiau dėlto niekas negali dalintis bet kokia atsa 
komybe prieš narius, nes kandidato apsisprendimas dalyvauti 
balotuose ar išsibraukti, priklausė nuo jo paties valios.

Praėjusieji rinkimai parodė balsuotojų valią ir šiandien 
Pildomoje Taryboje turime tuos asmenis, kuriems teko daugu- 
ma ir žymi persvara balsų. Parodytas Pildomosios Tarybai 
nariams didelis pasitikėjimas ne tik suteikė jiems teisę ir to
liau tęsti savo pąreigas, bet kartu jiems buvo suteikta stipri 
moralinė parama. Tuo parodyta pilnas pritarimas Pildomo
sios Tarybos darbams, kuriuos ji atliko ir atlieka. Po šių rin
kimų taip pat turime pagrindą laukti, kad SLA vadovybė, tu
rėdama narių moralinę paramą ir pasitikėjimą, dar didesniu 
ryžtu atliks darbus pačios organizacijos, jos narių ir musų 
tautos naudai. Tokie linkėjimai, reiškiami Pildomą jai Tarybai 
pradedant jai naują porinkiminį laikotarpį.

lygiai į lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje, lygiai ir į Lietuvos 
laisvinimo pastangas.

Didžiai vertindamas lietu
vių sportininkų norą grūdin
tis ir tobulėti, o |aip pat pui
kiai suprasdamas reikšmę, 
kurią jų veikla turi laisvaja
me pasaulyje, Lietuvos bylai 
ir jos tautines spalvas ginant 
ir norėdamas lietuvius spor
tininkus, ypač pačius jaunuo
sius, paskatinti, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas įsigijo pereinamąją tau
rę. Taurė bus įteikiama kas 
žaidynės, kaip pereinamoji 
dovana, žaidynes laimėjusiai 
krepšinio jaunių komandai. 
Taurė turi tokį įrašą: “L. S. 
Žaidynių Krepšinio Jaunių 
N u g alėtojui — Pereinamoji

Taurė — 1960 m., New Yor- 
kas. — Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas”.

Pirmą kartą taurė bus į- 
teikta krepšinio žaidynes lai
mėjusiai jaunių komantai š. 
m. balandžio 30 dieną New 
Yorke. Vik,

Rusas dailininkas nutapė 
Gedimino pa veikslui — Be
viešėdamas praeitais metais 
Vilkijos rajone, rusų dailinin
kas Vlad. Kasaekinas susido
mėjo lietuvių praeitim ir jų 
kovomis su kryžiuočiais. Tą
ją proga nutapė kunigaikščio 
Gedimino paveikslą ir jį pa
dovanojo Veliuonos vidurinės 
mokyklos kraštotyros muzie-• •
JU1. .
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levųne SLA Reikalai ir Veikla
Balandžio 15, 1960.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”.

M. LEO VASIL 
E d i t o r

DR. M. J. VINIKAS 
• M a n a g e r

MUSŲ REIKALAI

Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

The Lithuanian Weekly
Published Every Friday 
By tbt Lithuanian Alliance 

of America

Yearly Subscription Rates
In the United Statės ____ $4.00 
To Foreign Countries___ $5.00

307 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529

Susivienijimo 75 Kuopos Jaunuoliai

Susivienijimo 75 kuopos organizatorius P. Žilinskas, (pa
veikslas pirmas iš dešinės) su jaunuoliais, susirinkusiais 
Jono ir Onos Macėnų namuose.

' ' '

■■r s S ‘
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pinigų įsteigti namus 
amžiaus žmonėms 

Sumanymas neblo- 
kas tuos pinigų tu-

Sveikatos Skyrius
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. 
S D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

sukakties atžy- 
dabar laikas pra- 
kad ta sukaktis 
atžymėta.

ruošėjai jau seniai

Šie metai yra svarbus 
musų organizacijai

Susivienijimui Lietuvių Ame
rikoje — dieniausiai lietuvių 
bendruomenei, kurioj kiekvie
nas lietuvis, nežiūrint jo as
meninių įsitikinimų, gali apsi
drausti, veikti ir lietuvybę pa
laikyti, šie matai yra svarbus. 
Šios ilgametės lietuvių ben
druomenės šiais metais įvyks 
seimas, Pittsburgh, Pa., ku
riame bus atžymėta 75 metų 
gyvavimo sukaktis. Prie šios 
reikšmingos 
mėjimo jau 
dėt ruoštis, 
butų gražiai

Seimo
pradėjo darbą ir ryž tingai 
dirba, kad viskas, kas nuo 
seimo ruošėjų priklauso, bu
tų tinkamai atlikta ir kad 
kuopų delegatai, suvažiavę iš 
plačiosios Amerikos ir Kana
dos butų patenkinti.

Bet tinkamas reikšmingos 
75 metų gyvavimo sukakties 
a t ž y m ė jimas priklauso ne 
vien nuo seimo ruošėjų, jis 
priklauso ir nuo kuopų gy
vuojančių įvairiose vietovėse, 
kiek jos prisius delegatų jas 
atstovauti seime ir reikšmin
game atžymėjime. Todėl kuo
pos, nuo kurių priklauso isto- 
torinės sukakties atžymėjimo 
pavykimas, privalo ryžtingai 
prie seimo ruoštis ir iškilmė
se dalyvauti, šiame seime pri
valėtų būti atstovaujamos vi
sos kuopos, neatsižvelgiant į 
jų narių skaičiaus gausumą. 
Turime nepamiršti, kad kitos 
tokios progos musų bendruo
menėje nebus, deimantinė su
kaktis būna tik vieną kartą, 
tad prie jos privalome iš ank
sto gerai prisiruošti, joje da
lyvauti ir ją iškilmingai atžy
mėti.

Per praeitus 75 metus buvo 
suorganizuota daug įvairių 
draugijėlių, kurios pagyvavę 
vienos ilgiau, kitos trumpiau, 
pranyko nuo šio apvalaus že
mės rytulio; tačiau musų se
noji bendruomenė, kaip tas 
senas ąžuolas miške, pergy
venus visokias audras, su 
kiekviena diena žengia pir
myn, daugėja nariais ir artė
ja prie užbaigimo ketvirto mi
lijono dolerių.

Kad musų senoji bendruo
menė, išgyvavus 75 metus, 
minėdama tą reikšmingą su
kaktį, galėtų pasidžiaugti dar 
didesniu skaičium narių, visų 
kuopų organizatorių ir visų 
narių būtina pareiga iki busi
mam seimui ryžtingai padir
bėti ir padauginti jos narių 
skaičių. Tas nesunku padary
ti, tik reikia daugiau laiko pa
švęsti pajieškojimui tokių lie
tuvių, kurie dar nepriklauso 
šioje senoje lietuvių bendruo
menėje, o jų lengvai galima 
surasti, paaiškinti svarbą ap
sidraudimo patriotinėje lietu
vių organizacijoje, o jie ne J4

LOS ANGELES, CALIF. — Organizatorius Petras Žilinsi- 
kas, kuris yra SLA 75 kuopos protokolų sekretorius ir Tėvy
nės korespondentas, šiame vajuje įrašė 18 naujų narių, jau
nuolių.

Kovo 27 dieną naujieji SLA nariai (ir jų tėvai bei globė
jai), P. Žilinsko sumanymu buvo sukviesti į puikią Jono ir 
Onos Macėnų rezidenciją, 967 S. 4-th Avenue, Macėnų 16 me
tų sūnūs Gerold šiame vajuje įrašytas nariu.

Organizatorius P. Žilinskas tarė jauniesiems žodį, reikš
damas pageidavimą aktyviai veikti. Esąs Centro pritarimas 
ir sveikinimas, kad jaunuoliai sudarytų atskirą kuopą.

Kuopos pirmininkas Adomas Biekša prabilo angliškai, 
mat dalis naujųjų narių yra trečiosios kartos, Amerikoje gi
musių vaikai, kuriems angliškas žodis lengviau suprantamas. 
Pirm. Biekša nupasakojo, kokią naudą jaunuoliai gali pada
ryti Susivienijimui ir ką gražaus gali patys susilaukti, veikda
mi šioje senoje, turtingoje lietuvių organizacijoje. Jis paža
dėjo pilną senųjų paramą.

Jaunieji SLA nariai išsirinko Vidmantą Dūdą, Sandrą 
List ir Albertą List į organizacinę valdybą, kuri sutartinai su 
75 kuopos valdyba suorganizuos jaunuolius.

Baigus susirinkimą buvo vaišės, kurių labai puikią nuo
taiką sudarė erdvi ir puošni Macėnų rezidencija.

\ Nuo seniau kuopoj buvo 14 jaunuolių. Vadinasi, jaunuo
lių skaičius padidėjo, aktyviai veikiant organizatoriui Petrui 
Žilinskui. Finansų Sekretorius.

SLA 6-tos Apskrities Konferencija Chicagoj

Konferencija įvyks šio mėnesio (balandžio) 24 die
ną, 2 valandą po pietų, Lietuvių Auditorijoj.

Apskrities sekretorė pasiųs kvietimus tiems kuopų 
atstovams, kurių pavardes ir adresus kuopos jai pasiun
tė. Kelios kuopos to nepadarė, todėl ir jų atstovai, 
nors* negavę oficialio kvietimo paštu, yra prašomi daly
vauti.

J apskritį yra įstojusios netoli visos Chicag'os ir 
apylinkės kuopas, todėl konferencija turėtų būti skait
linga ir gyva. Iš savo pusės aš ketinu ją ne tik bro
liškai vesti, o ir pavaišinti, nes kuopų darbuotojai pa
dėjo man suruošti praeitą SLA seimą, tokį iškilmingą, 
kokio da niekur kitur nebuvo. Ir ižde apskritis turi 
arti tūkstančio dolerių.

Aš apskrities pirmininku išbuvęs per 26 metus 
nusprendžiau iš šių pareigų pasitraukti, todėl prašau 
kuopų veikėjus ir jų atstovus prieš konferenciją gal
voti ir tartis dėl parinkimo kito, asmens į mano vietą. 
Darau šį pranešimą iš anksto, kad konferencijoj ne
įvyktų staigmena.

Kuopų atstovai, išlaikė mane savo pirmininku tokį 
ilgą metų skaitlių. Norėčiau jumis visus matyti šioj 
konferencijoj ir jums podėkoti.

DK. A. MONTVIDAS,
SLA 6-tos apskrities pirm.
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Senesnio Amžiaus Žmonėms Gyventi 
Namų Steigimo Klausimu

Praeityje buvo daug rašy
ta organe Tėvynėje senesnio 
amžiaus žmonėms gyventi na
mų steigimo klausimu ir bu
vo pareikšto įvairių nuomo-

----------------------------  —. j 
tik taps nariais, bet po kiek 
laiko, susipažinę su broliškos 
organizacijos tikslais ir jos 
teikiamomis nariams naudo
mis, įsijungs į 
ugdys naria:s.

jos veiklą ir

nių. Vieni rašė ir agitavo na
mus steigti, kiti pareiškė 
priešingas nuomones. Tada 
buvo manyta, kad tas reika
las jau baigtas ir jis nebus 
daugiau keliamas, nes pasiro
dė, jog namų steigimas neį
manomas ir nereikalingas. 
Buvo net nurodinėjama, kad 
tokius namus įsteigus, niekas 
neis į juos gyventi.

Dabar vėl keliamas namų 
steigimo klausimas, tik kito-

koje formoje. Tėvynės Nr. 13 
brolis J. Kavaliauskas siūlo 
businčiam Susivienijimo sei
mui įsteigti specialų fondą 
namų steigimui, kad Susivie
nijimo nariai ir geros valios 
lietuviai, kurie turi pinigų ir 
nenori jų niekam duoti, mir
dami paliktų tokiam fondui, 
tai butų 
senesnio 
gyventi, 
gas, bet
rinčius žmones privers duoti 
Susivienijimo įsteigtam fon
dui? Jeigu tie pinigų turin
tieji žmonės dabar nemato 
reikalo ar nenori duoti bet 
kokiam geram tikslui ir jų 
pinigai lieka nežinia kam, tai 
tokie žmonės neduos savo pi
nigų ir Susivienijimo fondui. 
Tokių atsitikimų buvo daug 
praeityje, jų bus ir toliau, jei 
tokis fondas ir butų įsteig
tas.

Bet namų įsteigimas dar ne 
viskas. Įsteigus namus butų 
reikalinga nemaža suma pini
gų jų užlaikymui, tai vargiai 
į tokį fondą tiek pinigų butų 
suaukota, kuriais galima bu
tų įsteigti namus ir juos už
laikyti. Pats brolis Kavaliau
skas mano, kad namai turė
tų būti pastatyti ant didelio 
sklypo žemės, bet nenurodo 
kiek kainuotų tokis namas 
užlaikyti. Man atrodo,* pagal 
brolio Kavaliausko siuiymą, 
Susivienijimas turėtų dar 70 
metų gyvuoti, kad galėtų to
kius namus įsteigti ir juos už
laikyti.

Kiekvienam yra žinoma, 
kad dabartiniais laikais pa
statyti paprastą gyvenimui 
namą ant didelio žemės skly
po 60 per 120 pėdų, 5 kam
barių kainuoja $20,000, o juk 
senesnio amžiaus žmonėms 
gyventi nestatysim 5 ar 10 
kambarių, jis turėtų būti ne
mažiau 20 kambarių, pasta
tytas ant vieno akro žemės 
sklypo, kas kainuotų daug pi
nigų, o kur kiti visokie įren
gimai iš vidaus
taipgi rakandai ir 
mas, tai prie šių dienų aukš
tų kainų Susivienijimui na
mus įsteigti neįmanoma. Tu
rint tą viską galvoje, tbkio 
namo pastatymui dviešų šim
tų tūkstančių neužtektų.

Mes neturėdami tokių na
mų iki šiol apsiėjome, tai da
bar nėra reikalo juos steigti, 
be jų apsieisime ir toliau. Ga
lima priminti ir tai, kad se
nesnio amžiaus žmonės vie
nas po kitam skiriasi iš gy
vųjų tarpe, ir tokiuose na
muose nebūtų kam gyventi. 
Jeigu tokie namai butų buvę 
įsteigti prieš keliolika metų, 
tai gal jais butų galėjęs kas 
nors pasinaudoti, bet 
yra pervėlu apie namų 
mą kalbėti.

Aš patariu busimam
ir delegatams užmiršti apie 
namų steigimą, nes tai butų 
tik bereikalingas laiko gaiši
nimas.

J. F. Baceviče,
SLA 352 kuopos narys.

Mažakraujingumas
(ANEMTA)

Anemija vadiname tokią žmogaus 
organizmo būklę, kuomet, cirkuliuojan
čiame organizmo kraujuje pasireiškia* 
trukumas raudonųjų .kraujo rutulėlių, 
erytrocitais vadinamų, arba trukumas 
kraujo dažomosios medžiagos — lieinog- 
libino. Erytrociif.ų trukumo apskaitlia- 
vimo pagrindą,n imama tų elementų kie
kis viename kubiniame milimetre krau
jo, o hemoglobino apsvaičiavimui jo kie
kis — 100 kub. centimetrų kraujo.

Dažniausiai anemia prasideda dėl 
įvykusio kraujoplūdžio, arba raudonųjų 
kraujo kūnelių nykimo arba dėl jų des
trukcijos dėl kurias nors priežasties,

Pats svarbiausias anemijos reiški
nys yra sumažėjimas erytrocitų kiekio 
viename kubiniame milimetre cirkuliuo
jančio žmogaus organizme kraujo.

Normaliai pas vyriškos lyties asme
nį viename kubiniame milimetre kraujo 
yra nuo 5,000,000 iki 7,000,000 erytroci
tų arba raudonųjų kraujo rutulėlių, pas 
moteris raudonųjų kraujo rutulėlių vie
name kubiniame milimetre kraujo tėra 
normaliai nuo 4,500,000 iki 5,000,000.

Bendrai žmogus laikomas mažkrau- 
jingu arba anemišku jeigu erytrocitų, 
raudonųjų kraujo kūnelių, kiekis yra 
mažesnis kaip 4,000,000 viename kubi
niame milimetre kraujo arba hemoglo
bino, tai yra dažomosios kraujo medžia

gos, kiekis yra mažesnis kaip 12,5 gra
mų viename šimte kubinių centimetrų 
kraujo. •

Raudonieji kraujo kūneliai, jiems 
žuvaut mažomis dalimis kiekvieną die
ną, turi būti atstatomi naujais raudo
naisiais kraujo kūneliais vadinamais 
moksle retikulocytais, kurie yra gamina
mi kaulų smegenyse.

Vienas raudonasis kraujo kūnelis— 
erytrocitas gyvena apie .120 dienų, kiek
vieną dieną turi būti pakeista senu jau 
žuvusiu erytracitu nuo 40,000 iki 50,000 
naujais erytrocitais pereinant reticulo- 
cytų stadiją.

Normalus reticulocytu kiekis viena-v 4-

me kubiniame milimetre kraujo apytik
riai yra nuo 40,000 iki 50,000. Retiku- 
locitai vaidina labai svarbią rolę kraujo 
erytrocitų alsina ujime.

Normaliai hemoglobino kiekis krau
juje yra 15 gramų viename šimte kubi
nių centimetrų vyro kraujuje. Pas mo
teris hemoglobino kiekis kraujuje yra 
truputį mažesnis kaip pas vyrus.

Erytrocitai gali pasitaikyti įvairaus 
didumo ir formos. Erytrocitai formos at
žvilgiu gali būti apvalus griušės pavida
lo, balno pavidalo arba uodguoti — tai 
būna jau ligos vienos ar kitos atvejuje.

Normalus erytrocitai yra taisiklin- 
gai apvalus ir tokie jie būna pas sveikus 
žmones, jie gali būti susikloję krūvomis 
vienas prie kito amerikoniškų centų ru
tulėlio pavidalo.

(Bus daugiau)

ir iš lauko, 
užlaiky-

dabar 
steigi-

seimui

Aliųuippa, Pa.!
Pranešimas SLA 247 Kuo

pos Nariams

Pranešu Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 247 kutpos 
visiems nariams, kad- kuopos 
sekantis susirinkimas šaukia
mas balandžio 24 dieną, 1 va
landą po pietų pas draugus 
Einikius, 1501 Green Street, 
Aliquippa, Pa.

Todėl visi kuopos nariai 
būtinai ateikite į Sekantį susi
rinkimą ir užsimokėkite mė
nesinius mokesčius, kad pati
kus nelaimei nenustotumėt 
organizacijoj teisių ir nerei
kėtų turėti nesmagumo.

JT. Plečkaitis,
SLA 247 kuopts sekr.,

G. GR1BO NUOŠIRDI 
PADĖKA

Aš, žemiau pasirašęs, nuo
širdžiai dėkoju Susivienijimo 
Pildomąjai Tarybai ir Tėvy
nės redakcijai už pareikštą 
man užuojautą mano žmonai 
a. a. Petronėlei Gribienei mi
rus, prisiuntimą gėlių prie jos 
karsto, velionės darbų įverti
nimą ir pagerbimą Susivieni
jimo organe Tėvynėje.

Dar kartą ir už viską nuo
širdžiai dėkoju.

Reiškiu tikrą pagarbą 
G. GRIBAS.

Susivienijimo 3 Kuo
pos Veikla

Elizabeth, N. J. — SLA 3 
kuopos šių metų kovo mėn. 
26 dieną susirinkime buvo 
pagerbtas a. a. Bronius Baub
lys. Jis buvo tykus, ramus ir 
darbštus. Jis mėgo būti sų lie
tuviais ir remti jų veiklą. Ša
lia SLA jis lygiagrečiai pri
klausė ALT, BALE ir Am. 
Liet. Bendruomenėj Lindeno 
skyriuje. Jį staiga ištikusi, 
nelaukta mirtis visas šias or
ganizacijai sukrėtė, nes nete
ko gero, sąžiningo talkininko.

Pačiais svarbiausiais šiame 
susirinkime darbais, buvo: 
balsavimų į Pildomąją Tary
bą pravedimas ir delegatų į 
SLA deimantinį seimą, Pitts
burgh, Pa., išrinkimas.

Balsavimus pravedė trijų 
asmenų komisija: S. Vaičiū
nas, V. Valantukevičius ir 
Miknevičius. Raportas ir bal
savimo duomenys tą patį va
karą pasiųsta SLA Centrui.

Delegatais į seimą išrinkti: 
pirm. Ignas Budreckis, vice 
pirm. Stasys Vaičiūnas ir fin. 
sekretorius M. Klimas. Pas
tarojo pranešimu, kasoje yra 
tik $10.28. Iki seimo dienos 
kasa dar kiek padidės, bet la
bai nedaug. Seimo delegatų 
kelionėms nors dalinai apmo-

keti nutarta iš kasos skirti Į metams. Tą patį kuopa siūlė
$20.00, o kitą $20.00 surink
ti iš mėnesinių duoklių kuo
pos reikalams mokančių na
rių, kurių esama 41. Kiekvie-

ir praeitam seimui, bet truko 
tik šiek tiek balsų, kad pa
siūlymas butų priimtas. Rei
kia tikėtis, kad šiais metais

nas narys šiam tikslui apsi- 
deda po 50 centų.

1959 metais birželio mėn.
22 dieną, atgaivinant SLA 3 
kuopą, joje rasta tik septy
ni vyresnio amžiaus nariai. 
Tą pačią dieną naujų narių 
jon atėjo 23. Paskelbus 1959 
metais gruodžio mėnesį “T” 
(erminuotą) vajų buvo pri
rašyta 90 vaikų, 4 jaunuoliai 
bei suaugusių. Viso dabar 
kuopoje yra 135 nariai. Nors 
narių skaičiumi 3 kuopa jau 
gali didžiuotis, tačiau kol kas 
žymesnės visuomeninės veik
los parodyti negali. Reikia 
dar viduje apsitvarkyti ir 
jaunąsias jėgas subrendinti.

3 kuopos bendra apdraudos 
suma siekia $187,000.00. “T.” 
vajaus vaikų ir jaunuolių ap
draudos sudaro $115,000.00. 
Likulsi suma $72,000.00 pri
klauso seniau apsidraudu- 
siems.

1959 metais gruodžio mėne
sį vajaus metu prirašytų vai
kų paliudijimai—polisai jau 
yra gauti, pirmininko Igno 
Budreckio pasirašyti ir orga
nizatoriai juos netrukus į- 
teiks savininkams.

Dėl sekančio susirinkimo 
laiko ir vietos nariai bus pa
informuoti raštu.

S. Vaičiūnas,
SLA 3 kuopos vice pirm.

Iš Susivienijimo 125 
Kuopos Susirinkimo

Melrose Park, III. —- SLA
125 kuopos susirinkime, įvy
kusiame kovo 27 dieną, buvo 
pravesti rinkimai į Pildomą
ją Tarybą, nutarta į SLA sei
mą siųsti vieną atstovą ir sei
mui siūlyti, kad seimai butų 
daromi kas trys metai ir kad 
SLA vadovybė irgi butų ren
kama ne dviems, bet trims

tas pasiūlymas praeis, jeigu 
gyviau parems kitų kuopų at
stovai.

Susirinkimas minutės susi
kaupimu pagerbė neseniai mi
rusią kuopos narę Oną Bu- 
kantienę. Velionė gyveno Mel
rose Parke ir buvo šios kuo
pos ilgametė narė nuo pat 
kuopos įsisteigimo.

Š. m. balandžio 3 dieną vie
tos A. L. Bendruomenės Apyl. 
valdyba, po metinio susirin
kimo, surengė nemokamas 
vaišes Amerikos lietuvių vei
kėjų pagerbimui. Jų tarpe pa
gerbtais ir musų SLA 125 
kuopos pirmininkas N. Pet
raitis ir kiti, šios kuopos se
ni veikėjai. Lzs.

Chelsea, Mass.

Sunegalavo Susivienijimo 
Ilgametis Veikėjas

Susivienijimo 53 kuopos il
gametis veikėjas ir Tėvynės 
bendradarbis Pranas Kesleris, 
paskutiniu laiku sunegalavo 
ir rašant šiuos žodžius jis gu
li Chelsea Memorial ligoninė
je, jo sunegalavimo priežas
tis r— širdis pradėjo šlubuoti 
ir jis turės ilsėtis ligoninėje 
kelias savaites. Aš linkiu bro
liui Kesleriui greitai sustiprė
ti ir grįžti prie savo pirmes- 
niųjų darbų, kuriems jis la
bai reikalingas.

Brolis Pranas Kesleris yra 
veiklus žmogus, be jo neapsi
eina jokis didesnis parengi
mas, jis ne tik kad dirba 
ruošant parengimus, bet juos 
išgarsina spaudoje, o jiems 
praėjus aprašo parengimų pa
sekmes.

Broli Pranai, nelaikąs da
bar sirgti, kada įvairus dary
bai tavęs laukia. Koresp.
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NETIKĖTA DIDIKŲ TRAGEDIJA
Buvo pabaiga vasaros menesio, šaltis 

dar laikė ir sniegas buvo gilus.
Susirinkęs liaudies komitetas išnešė 

sprendimą: „tuojau išvaryt iš dvaro se
nąją grafienę, su anūkais, kaipo liaudies 
priešą, o dvarą, su palocium, baldais, gyvu 
ir negyvu inventorium nusavinti, ir pada
ryt jame kolūkį”.

Dėl išsikraustymo grafienei buvo duo
ta viena valanda laiko. Už josios arklius, 
kurie ją turėjo išvežt iš dvaro, komitetas 
paėmė iš jos auksinį penkrublį, o už bon- 
ką pieno mažamečiams anūkams — vieną 
rublį. Nieko nepadarisi, dabar viskas liau
dies!...

Važiavimui jai davė blogiausią, seną, 
arklį, o už vežiką — piemenį Joną, kurio 
širdis buvo atbukusi ir jis, dėl to, neturė
jo -broliškos užuojautos. Norėdamas pasi
tyčiot iš ponų jis kas dešimts minučių juos 
išversdavo į gilų sniegą. Nespėja grafie
nė surinkt į roges savo daiktelių ir ap
dengt anukus, kaip Jonas vėl juos išverčia. 
Atsargos maiste, kurios jinai vežė, susi
daužė ir susinaikino.

Fizinė ir moralinė kančia plėšė jai šir
dį, bet ji neištarė nei vieno pasiskundimo 
žodžio, bijodama, kad jai ir anūkams neat- 

* imtų gyvybės, kaip kad padarė su dvari
ninkais kitur. Jai... Kas jai dabar gyveni
mas? Trokštamas sapnas... Bet anūkai... 
tokie mažyčiai, tokie nelaimingi, našlaičai... 
Dar blogiau butų, jei ją užmuštų, o juos 
paliktų pasityčiojimui... O, Dieve!...

Kur gali nuvažiuot sena, vieniša mo
teris, apsunkinta vaikais ir dar be pinigų? 
Tai ir grafienė toli nenuvažiavo, tik į gre
timą miestelį, ir apsigyveno pas vieną 
miesčionį, be jokių lėšų pragyvenimui, 
apart keleto paslėptų brangenybių.

Tokiu ttagišku budu užgeso naminis 
židinys seneviškos grafų giminės. Daugiau 
jau jie .nevaldys... Vėjas išblaškys aromatą 
poniškos egzistencijos ir viskas bus pamir
šta. ..

Vienok, laikas greit bėgo ir atėjo Ve
lykos. Grafų dvare buvo daug tarnauto
jų, kurie ten išbuvo per ilgą laiką ir net 
ten ir paseno. Jie nuoširdžiai gailėjo savo 
ponios ir, nors ir patys nieko neturėjo, nes 
ir nuo jų, kaip nuo buržujų tarnų, viskas 
buvo atimta ir kankino badas, nusprendė 
visi susidėt ir nuvežt jai ką nors iš produk
tų, Velykoms. Šiaip taip, vargais negalais, 
sukombinavo “bobą”, porą desėtkų kiau
šinių ir bonkutę krupniko. Dabar tokia 
dovana mums atrodo ne tik biedna, bet vi
sai ubagiška, bet, tuo laiku, kuomet kiti 
žmonės neturėjo Velykoms ne tik šmotuko 
pyrago, bet nei gabalėlio juodos duonos, 
nei bulvių, jinai buvo milžiniška. Įteikt 
viską grafienei buvo išrinktas seniausias 
tarnautojas, ekonomas Ignatavičius.

Baisu jam buvo pasirodyt prieš grafie
nės akis!... Nors ir ne jo buvo nauja tvar
ka, ir net jis pats nukentėjo, bet jis jau
tėsi lyg butų kaltas. Jis paprato matyt 
ponus, gyvenančius prabangoj. Visuomet 
grafų virtuvėj dirbo specialistas virėjas, 
kartais ir ne vienas, gaminantis rinktinius 
valgius, net ir paprastom dienom, o ką ir 
kalbėt apie tokios šventės, kaip Velykos, 
kuomet jau nuo pradžios gavėnios kepė, 
papuošimui stalo, visokiausias tešlas pavy- 
dale kalnų, medžių su šakom ir panašių 
dalykų. O senovėj, prisiminė Ignatavičiuj, 
buvo dar prašmatniau. Būdavo, padaro 
cukrinius elnius, su auksiniais ragais, ku
rie geria iš kūdros, o kūdroj... gintarinis 
krupnikėlis!... Kuomet Velykos baigiasi ir 
svečiai išsiskirsto, tai leidžia gert tamau-

Susivienijimo Septintos Apskrities 
Suvažiavimo Protokolas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 7-tos apskrities suva
žiavimas įvyko šių metų kovo 
mėnesio 20 dieną, Lietuvių 
Piliečių 'Klubo svetainėje, 91 
North Main Street, Pittston, 
Pa.

Pirmininkas Adomas Mi
liauskas atidarė suvažiavimą 
2-rą valandą po pietų pakvie
sdamas į mandatų komisiją: 
Nelę Bajorienę, Oną Miliaus
kienę ir Mary Savage.

Ženklelius prisegioti pasky
rė: D. Ruzgienę, Viktoriją 
Lumbienę ir Agotą Tunkevi- 
čienę. Sekretoriaus pagalbi
ninke paskirta Mary Stanislo- 
vaitienė. Suvažiavimo kores- 
podentu paskirtas Juozas Sta- 
nislovaitis.

Laike mandatų tvarkymo, 
pirmininkas pakvietė pakalbė
ti: Joną Šaučiuną, Jurgį Iva
nauską, Viktorą Kamarauską 
ir Marę Banelienę.

Už mandatų komisiją Nelė 
Bajorienė išdavė sekantį rar 
portą: Suvažiavime dalyvauja 
delegatai atstovaudami 9 
kuopas ir SLA 7-tos apskri
ties valdyba, viso 49.

1 kuopos, Edwardsville — 
Viktoras Kamarauskas, Jo
nas šaučiunas, Jonas Večkys, 
Ignas Grigutis.

7 kuopos, Pittston — Vla
das Palūpis, Juozas Kižis, 
Stasys Norkus, Agota Tunke- 
vičienė, Marė Banelienė, Ma
rė Kižienė, Marė Savage, Juo
zas Lakauskas, Nellie Bajo
ras, Elena Stasiulevičienė, 
Kazys Spūdis, Juozas Šlavi
kas, Adelė Levickienė, Izabe
lė Lišauskienė, Kazys Banelis.

30 kuopos, Scranton — Jo
ana Tamulionienė.

35 kuopos, Wilkes Barre — 
Juozas Vosilius, Juozas Sta- 
nislovaitis, Frank Lucas, Ma
ry Staniai ovaitienė, Juozas 
Agurkis, Domicėlė Ruzgienė, 
Edward Jankauskas, Al. Mau
rutis, Marie M. Maurutis.

85 kuopos, Kingston — J. 
Parulis.

110 kuopos, Plains — Mi- 
kelionis.

115 kuopos, Wilkes Barre— 
Marijona Kuprienė, Viktorija 
Lumbienė, Kathryn Kamariu- 
nienė, Mary Urbonienė, Ona

Miliauskienė, Motiejus Baubo- 
nis, Jieva Naujalienė.

203 kuopos, Sebastopol — 
Antanas Pečiulionis, Motiejus 
Juozaitis.
. 50 kuopos, Binghamton — 
Jonas Kavaliauskas.

Sekretorius Juozas Maceina 
perskaitė praeito suvažiavimo 
protokolą. Įnešta ir paremta 
protokolą priimti.

Skaitytas valdybos posė
džio, įvykusio 1960 metais 
vasario 7 dieną, protokolas. 
Jame skambėjo apskrities 
veikla, prisirengimas prie va
sarinių piknikų, prisidėjimas 
prie Vasario 16-tos — Lietu
vos Nepriklausomybės minė
jimo. Nutarta pagaminti tin- 
mas rezoliucijas ir sekreto
rius Maceina įgaliotas jas pa
siųsti Jungtinėms Tautoms, 
Pennsylvaniios Sekretoriui ir 
Kongresmanui Flood.

Nutarta iš apskrities iždo 
užmokėti už nupirktas gėles 
prie Miko Kuprio karsto.

Viršininkų raportai:
Sekretorius Juozas Maceina 

pagyrė vice pirmininką Anta
ną Ambrozaitį už “Tėvynėje” 
tilpusią korespondenciją, ku
rioj jis labai gražiai aprašė 
valdybos posėdį, įvykusį va
sario 7 dieną.

Perskaitytas laiškos nuo 
Jungtinių Tautų reikale pa
siųstos rezoliucijos Vasario 
16-tos Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimo proga.

Pranešė, kad turi kontrak
tą nuo parko savininkų dėl 
dviejų vasarinių piknikų.

Įnešta ir paremta visus 
pranešimus priimti.

Iždininkas Ipolitas Urbo
nas, išduoda sekantį raportą: 
Užmokėta už gėles prie Miko 
Kuprio karsto $15.00, ir pa
siųsta Amerikos Lietuvių Ta
rybai auka $25.00. Viso iš
mokėta $40.00. Pinigų ant 
checking acct. $310.43, ant 
savings acct. $856.53. Viso 
$1,166.96.

Nutarta išduotą raportą 
priimti.

Organizatorė Nellie Bajo
rienė raportuoja, kad ji prira
šė 16 jaunuolių į naują Ter
minuotą Aparaudą (Term In
surance).

T®VYNE I

tojams bei darbininkams. Gerk, kiek no
ri... Tai buvo auksiniai laikai!...

Prisiartinęs $u kašikėliu prie grafie
nės durų, jisai nedrąsiai pasibeldė.

Jisai iš karto pažino išdidų ponios bal
są.

Pamačius Ignatavičių, žmogų “iš ten”, 
iš savo dvaro, jinai matomai susijaudimo.

— Šviesiausioji ponia, prabilo Ingata- 
vičius, teikitės priimt nuo mus, buvusių 
tarnautojų, mažą dovanėlę Velykoms.

— Nepriimu!... Nepriimu!... sušuko 
grafienė. Nereikalinga man dovanų nuo 
banditų ir razbaininkų... O-o, jus, be są
žinės kraujageriai!... Surijot viską, viską, 
net širdį mano!...

Jinai nusisuko nugara, uždengė veidą 
su ranka ir, matomai, verkė.

— Maloningoji ponia, motina musų, ar 
gi mes?... kuogi mes kalti?... mes patys 
kenčiam!... nužemintai prašom priimt, mal
davo Ignatavičius, atsiklaupęs, ir šliaužda
mas prie grafienės kojų.

Bet jinai neatsisuko. Ignatavičius, pa
laukęs minutėlę, ir norėdamas pagerbt jo
sios skausmą, tyliai išėjo, palikęs kašikėlį 
ant stalo.

Ilgai sėdėjo, užsimasčius, grafienė, ir 
prisiminė jai gal kitoniškos Velykos, kuo- 
met paauksuoti elniai gėrė krupnikėlį iš 
kūdros, palocius, parkas, kuriame jau, tuo 
laiku, džiūvo takeliai... Praeities vaizdai 
plaukė viens už kito ir, kaip liepsna, degi
no jos sielą.

Kuomet jinai atsisuko, kambary nieko 
nebuvo. Jinai priėjo prie stalo, atidarė ka
šikėlį, išėmė “bobą”, atpjovė gerą šmotą ir 
valgė, valgė...

Didelės ašaros krito ir vilgino valgo
mąjį kąsnį, bet jinai to nejautė.

Sofija Ambrazevičiene.

VELYKINIS NUOTIKIS

Pirmą dieną, per Velykas,
Ėjo musų vargonikas
Į viešnagę pas kumutę. *
Ėjo dviese su Verute, 
Su Verute, savo žmona, 
Su kuria dalinas duona, 
Savo vargais ir sunkumais. 
Paviešės abu su kūmais!...
Ji, per ilgą žiemą, šaltą, 
Tiktai matė žemę šaltą, 
Baltą kiemą, stubos sienas, 
Kaip čia eitų dabar vienas!... 
O Velykos — vėlyvos, 
Žydi medžiai ir alyvos, 
Jau aukštai paaugo pievos, 
Gero šieno gal duos Dievas. 
Žmonės džiaugias ir taip mano, 
Jau ir žydai ožkas gano, ,
Po krūmokšnius ir po raistą, 
Nes pritruko ožkoms maisto, 
Ir tų ožkų raistas pilnas, 
Visokiausios rūšies vilnos.
Ėjo pėsti, greit atėjo, 
Nors visai ir neskubėjo, i
Nes netolima kelionė, 
Žingsnį duot—kaimelis šone.
Jau tenai svetelių laukė, 
Nes ateit, per Verbas, šaukė, 
Mleiliais žodžiais pavadino 
Ir už stalo tuoj sodino.
O ant stalo — ko tik nėra, 
Ar jus duosite man vierą, 
Net ir galva apsisuko, 
Tiktai paukščių pieno truko. 
Keptas kumpis, kalakutas, 
Stovi boba, pasiputas, 
O jau gerti, tos degtinės, 
To alučio, tos naminės— 
Tai po vieną ir po kitą— 
Pasigėrė, kaip Nikita. 
Greit dienelė prabildėjo 
Ir vidurnaktis atėjo,

Mus sveteliai namo skuba, 
Į medinę savo stubą.
Nieko einant sau nemano, 
Tiktai ten, kur ožkos ganos, 
(Kojos sunkios, galvą gelia...) 
Kas tai jiems pastojo kelią. 
Juodos akys tos bestijos 
Blizga, dega, kaip žarijos, 
Iš nasrų jam liepsna rusa 
(Ne ilgai prarast ir dusią!...), 
Ar ko prašo, ar tai stena, 
Ir, lyg ožka, mekekena. 
“Velnias, velnias, ne kas kitas, 
Iš prarajos išvarytas!... 
Aiškiai mato, jog nemiega, 
Ir abu nuo velnio bėga, 
Į dumblyną, į tą raistą, 
Kur ožkelės ieško maisto. 
Antifoną užgiedoja, 
Ir ražančium mosikuoja. 
Taip, per naktį, jie klaidžiojo, 
Sako, velnias juos vedžiojo, 
Visą laiką braidžiot gavo, 
Kol degtinė išgaravo.
Jokio velnio ten nebuvo, 
Tiktai ožka, ką pražuvo, 
Išsipurvino, pavargo— 
Būna taip ant svieto margo.

Pilėnas.

VELYKOS
%

Velykų linksmą dieną—
Turiu aš viltį vieną:
Kad šviesos dvasios nusileis, 
Jos sunkią uždangą atskleis, 
Musų tėvynės grabo, 
Ir musų kraštas prisikels 
Gražus, majestotingas, 
Kaip praeity — galingas, 
Tamsos šešėlius nugalės 
Ir, savo laisvėje1 žydės!...

Ambrosius.

Antras organizatorius, Al. 
Maurutis, raporto neturėjo.

Maceina praneša, kad nuo 
vasario 16-tos vajus yra už
baigtas. Susivienijimas va
jaus metu gavo 700 jaunuo
lių, pasekmės buvo labai ge
ros, todėl ateityje ir vėl ban
dys surengti kitą vajų, tik šį 
kartą gal pakels 50 centų ant 
metinių duoklių.
Nebaigti reikalai:

Sekretorius Maceina rapor
tuoja, kad parko savininkas 
prisiuntė nuošimčius sumoje 
$53.40. Nuo praeitos vasaros 
įvykusių piknikų kuopos atsi
teisė už visus atsilikusius ti- 
kietus, piknikų barai davė 
$198.32 pelno. Viso iš abiejų 
piknikų pelno buvo $271.92.

Perskaityta kvitą nuo Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir laiš
kutis dėkojant SLA 7-tai ap
skričiai, už $40.00 pasiųstą 
auką.

Pirm. Miliauskas prašo de
legatų išrinkti komisiją dėl 
surengimo apskrities naudai 
vasarinių piknikų.

Įnešta ir paremti palikti po 
senovei. Pirmininkas paskirs 
darbininkus.
Apskrities reikalai:

Maceina praneša, kad ap
skrities naudai pirmas pikni- 
kas įvyks gegužėa-may 15 
dieną Sans Souci parke prie 
didelio stando. Antras pikni
kas įvyks rugpiučio-august 
28 dieną Rocky Glen parke, 
prie ežero.

Nutarta pranešimus priim
ti.
Organizacijos reikalai

Pirmininkas Adomas Mi
liauskas prašo delegatų pri
duoti įnešimus, jei tokių tu
ri.

Viktoras Kamarauskas 
skaito pirmos kuopos įneši
mus, kad butų pakeista for
ma nominuojant centro val
dybą. Rekomenduoja centro 
valdybą rinkti keturių metų 
terminui ir SLA seimai vietoj 
dabar laikomų dviejų metų, 
butų laikomi kas keturi me
tai.

Jonas šaučiunas kalba, kad 
būtinai reikia pakeisti dabar
tinių nominacijų tvarką. Re
komenduoja, kad visos kuo
pos pasisakytų už referendu
mo panaikinimą ir kad cen
tro valdyba butų renkama

seime.
Meicena kalba, kad referen

dumas yra demokratiškas 
pasirinkimas ir jis yra prieš 
jo panaikinimą. Jis nesutin
ka centro valdybą rinkti sei
me, nes tokiuose rinkimuose 
ne visi nariai turėtų progą bal
suoti. Po jo kalbėjo Bajorie
nė, Banelienė ir Norkus.

Stanislovaitis ir Polupis 
kalba, kad norintiems asme
nims kandidatuoti į Pildomą
ją Tarybą, butų duodama vie
tos organe “Tėvynėje” save 
pasigarsinti.

Bąjorienė skaito įnešimus, 
kad į SLA butų galima įra
šyti tokius asmenis, kurie 
draugauja su lietuviais ar 
pasireiškia lietuviškame vei
kime. Rekomenduoja dėl su- 
taupymo lėšų seimus laikyti 
kas trys metai.

Įnešta ir paremta, kad pir
mininkas paskirtų komisiją, 
kuri sutvarkytų įnešimus tin
kamai, kad juos butų galima 
išsiuntinėti kuopom dėl ap
svarstymo.

Pirmininkas paskyrė į ko
misiją: Joną Šaučiuną, Vik
torą Kamarauską, Juozą Sta- 
nislovaitį ir Nellie Bajorienę. 
Šaučiunas prašo susirinkimo 
jį paliuosuoti iš komisijos, pa
sižada sulig išgalės pagalbėti 
komisijai.

Vincas Tamulaitis duoda 
sumanymą, kad apskritis pa- 
galbėtų silpnom kuopom pini- 
giškai dėl pasiuntimo delega
tų į seimą.

Įnešta ir paremta, kad sei
me dalyvaujantiems delega
tams iš apskrities iždo duoti 
po $10.00.

Pataisymas, kad delegatam 
vietoj $10.00, duoti po $20.00.

Balsavimo pasekmės: 3 bal
sai už pataisymą, daugumą 
už įnešimą, todėl delegatai 
gaus po $10.00.

Nutarta paskyrimą vietos 
sekamam SLA' 7-tos apskri
ties suvažiavimui palikti ap
skrities valdybos nuožiūrai.

Bilų išmokėjimas. Įnešta ir 
paremta visas priduotas bilas 
išmokėti.

Pirm, suvažiavimą uždarė 
5:30 valandą po pietų.

Pirmininkas
Adopias Miliauskas,

Sekretorius
Juozas Maceina,

Sekr. pagelbininkė
Mary Stanislovaitienė. Į

Charles de Gaulle 
Aplankė Angliją

Prancūzijos prez. Charles 
de Gaulle, išleidęs Sovietų Są
jungos ministerį pirmininką 
Niniką Chruščevą, praeitą sa
vaitę buvo nuvykęs” į Angliją 
prieš viršūnių konferenciją 
pasitarti su ministeriu pirmi
ninku Macmillanu ir kitais 
Anglijos valdžios pareigūnais 
bei politikais, kur buvo iškil
mingai sutiktas.

Jo sutikti į stotį atvyko ka
ralienė Elzbieta antroji su 
vyru, ministeris pirmininkas 
Macmillanas, kiti aukšti val
džios pareigūnai ir susirin
ko šimtatūkstantinės minios 
žmonių. De Gaulle Anglijoje 
išbuvo keturias dienas ir su T 

Macmillanu ir kitais apkalbė
jo daug svarbių problemų.

Kinija Sprogdins 
Atominę Bombą

Iš Londono žinios teikia, 
kad komunistinė Kinija ruo
šiasi sprogdinti atominę bom
bą birželio ar liepos mėnesį. 
Kinijai atominę bombą gelb
sti pagaminti britų mokslinin
kas, 1950 metais pabėgęs į 
Sovietų Sąjungą. Buvo many
ta bombą išsprogdinti akns- 
čiau, ministeriui pirmininkui 
Chou Enlai vykstant į Indiją 
pasitarimui su Indijos minis
teriu pirmininku Nehru, bet 
dėl tam tikrų prežasčių nesu
spėta tai padaryti.

I
O

I
s*I

II
I

i

LIETUViy RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis. .auti—

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio *Valanda. Vedėjai Stepas Ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Bahks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

OHIOAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
K WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 114os valandos nuo pirmadienio ik5 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki ll-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph:e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

ii: a CAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė.
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu:
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkai tis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadięniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4*00-5:00 v. p. I

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ į
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS |

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

NEVY YORK 11, N. Y.
Tel. OHelsea 3-2583

Licensed b> USSR Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.

' Td. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040 

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 0—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuos^ rasite informacijų apie naujas muitų normas Ir patarnaivmus.

-r- -r-rr

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

/ '

Avenue132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 . 
11339 Jos. Campau 
DETROTT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13.OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Glrard Avenue 

PHTLADEIjPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878
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Amerikos Lietuviu Veikla South Boston, Mass.

Mirė Radijo Vedėjo Ste
pono Minkaus Motina

New York, N. Y Ansonia, Conn.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Keleivio redaktorius ir

Praeitą savaitę redakcijoje 
lankėsi buvęs ilgus metus S. 
L A. prezidentu, o dabar ei
nąs SLA Kontrolės Komisijos 
pirmininko pareigas Stasys 
Gegužis iš Mahanoy City, 
Pa., ir Stasys Michelsonas, 
buvęs ilgus metus savaitraš- 
v • CIO
dabartinis SLA Kontrolės Ko
misijos narys iš Boston, Mass. 
Jie buvo pakviesti atvykti į 
centrą suskaičiuoti balsus ko
vo mėnesį įvykusių Pildomo
sios Tarybos rinkimų, tai ap
lankė ir redakciją.

Su jais maloniai pasikalbėta 
organizacijos ir busimo Susi
vienijimo seimo reikalais. Už
baigę darbą centre, ketvirta
dienio popietį abu musų or
ganizacijos ilgamečiai veikė
jai išvyko į namus.

Lankėsi Poetas Juozas 
Mikuckis

Trečiadienj, balandžio 6 die
ną lankėsi Tėvynės bendra
darbis poetas Juozas Mikuc
kis iš Baltimore, Md. Jis su 
reikalais atvyko New Yorkan, 
tai ta proga aplankė ir Tėvy
nės redakciją. Su retu svečiu 
maloniai pasikalbėta šių die
nų įvairiais reikalais.

Velykoms SLA Vasarna
mis Atlantic City Atviras

Norintiems jaukiai praleisti 
Velykas pranešama, kad SLA 
Vasarnamis Atlantic City, N. 
J., 128 So. Maine Avenue bus 
atviras ir svečiai gali atvykti. 
Informacijas suteiks S. L. A. 
Centras, 307 W. 30-th Street, 
New York 1, N. Y. t

Tel. LAckawanna 4-5529.

New Yorko Baltijos 
Valstybių Laisvės 

Komitetas
Pabaltijo valstybių 20-ties 

metų okupacijos sukakčiai 
laisvajame pasaulyje plačiai 
paminėti ir kaip galima dau
giau laisvų tautų dėmesį į 
bolševikų tiems kraštams pa
darytas skriaudas atkreipti 
New Yorke veikia Baltijos 
Valstybių Laisvės Komitetas 
— Baltic Statės Freedom 
Committee. Šiam Komitetui 
šiemet iš eilės pirmininkauja 
latvis Charles Stankevitas. 
Vicepirmininkais yra: iš lie
tuvių pusės J. Audėnas ir iš 
estų pusės A. Mei. Lietuvių 
grupės iš New Yorko Alto ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto į- 
eina A. Varnas, St. Briedis, 
A. Alksninis, M. Kižytė ir P. 
Vainauskas. Minėjimas bus 
birželio 12 dieną Town Hali, 
t. y. salėje, kurioje rengiami 
visi geriausi koncertai. Tą 
pačią dieną yra numatytos 
specialios pamaldos didžioje 
ir garsiojoje St. Patrick ka
tedroje. Kita programos dalis 
bus vėliau paruošta. Visiems 
yra aišku, kad birželio 12 die
ną niekas New Yorke jokių 
pramogų nekels.

Vajus Žurnalui 
Lituanus Remti

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Paskelbimo 42 Metų Sukak
ties Minėjimas Visais Atžvil

giais Buvo Sėkmingas

kyti didelį ačiū visiems už pa
sidarbavimą.

Korespondentas.

St. Petersburg, 
Florida

Lietuvių Studentų Sąjunga 
leidžia žurnalą Lituanus. Li
tuanus Žurnalui Remti Komi
tetas skelbia vajų, kurio me
tu studentai ir bičiuliai nori 
surinkti pakankamai pinigų 
tolimesniam žurnalo leidimui.

SLA žurnalo Lituanus lei
dimą yra parėmęs ir butų ge
rai, kad vajaus metu, SLA 
kuopos ir nariai savo auko
mis prie Lituanus leidimo pri
sidėtų.

Aukas galima siųsti: Litu
anus, 916 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

Nors ir pavėluotai, bet vi- 
gi reikia nors trumpai para
šyti apie Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 42 metų 
sukakties minėjimą, kuris la
bai puikiai pavyko Ir kurį su
rengė Amerikos Lietuvių Ta
rybos vietinis skyrius. Tary
bos skyrių sudaro vietinių 
draugijų atstovai. Dar reikia 
pridėti, kad paskutiniais lai
kais jaunimo organizacijų at
stovai įęjo į Tarybos skyrių, 
tai minėjimai geriau pavyk
sta.

Minėjimas įvyko vasario 28 
dieną lietuvių šv. Antano pa
rapijos salėje apie 5 valandą 
po pietų, prisirinko pilna salė 
publikos, kad jau seniai tiek 

I daug svečių matėsi panašiuo- 
| se minėjimuose.

Pirmiausia buvo vakarienė, 
po tam 
kuriam 
skyriaus 
nauskas.
grupė sugiedojo 
Amerikos himnus. Po to pa
kviestas 
A. Doyel,
lietuvius ir trumpai pakalbė
jo apie pavergtą Lietuvą.

Antras kalbėjo vietinis tei
sėjas adv. J. J. Chernauskas, 
kuris priminė, kad Ansonijos 
lietuvių kolonijai yra garbė, 
kad jie turi lietuvių parapiją, 
kurioj klebonauja kun. B. 
Gauranskas ir kurio parapi
jos salėje minima Vasario 16. 
Washingtone, šios šalies kon- 
grėsė, su 
džiais, prašė 
vai laisvę.

Pakviestas
nas Gauranskas. Jis kalbėda
mas apie Lietuvos laisvinimą, 
atrodė susijaudinęs.

Tarybos skyriaus sekretorė 
Olga Savickaitė perskaitė re
zoliuciją, prašant šios šalies 
pagalbos atgauti Lietuvai lai
svę. Rezoliucija priimta vien
balsiai.

Po to buvo šokiai.

Tampos Lietuviy Klubo 
Šaumis Banketas <

prasidėjo programas, 
vadovavo Tarybos 

pirm. Stasys Buja- 
Jaunų mergaičių 

Lietuvos ir

miesto
kuris pasveikino

majoras J.

atitinkamais žo- 
sugrąžinti Lietu-

pakalbėti klebo-

Kovo 20 dieną minimo sky
riaus buvo susirinkimas, ku
riame tarp kitko sekretorė 
Olga Sovickaitė perskaitė lai
škus, gautus nuo Conn. val
stijos senatorių Washingtone, 
kuriuose palankiai atsiliepia
ma apie Lietuvai laisvės at
gavimą ir kad gavo aukščiau 
minimas rezoliucijas.

Taip pat buvo pranešta, 
kad šis Lietuvos laisvės atga
vimo sukakties minėjimas da
vė apčiuopiamos finansinės 
naudos kovai už laisvę: 
Iš parengimo liko

pelno___________  $344.53
Visokių aukų '

surinkta____ 200.(H)

Viso ___________  $544.53
Amerikos Lietuvių

Tarybai pasiųsta __ 500.00

se-

B.

Skyriuje liko____  $44.53
Stambesnes aukas davė 

kanti:
Po $20.00 — klebonas 

Gauranskas ir J. P. Shay.
Po $5.00 — teisėjas adv. J. 

J. Chernauskas ir Keistutis 
Švelnys.

Dar buvo pranešta, kad se
kanti asmenys daugiausia pa
sidarbavo, kad parengimas 
gerai pavyktų: S. Bujanaus- 
kas, J. Radzevičius ir A. Kas
peravičius. Gaspadinės buvo 
sekančios: Barbora Baranau
skienė, O. Bujanauskienė, p. 
Kasperavičienė, Rožė Marčiu- 
lynas ir p. Barauskienė. Taip
gi daug pagalbėjo A. Barar 
nauskas, J. Yuškis, K. Savit- 
skiene, A. Jankauskas.

Atsiprašau jei kuriuos pra-
- - - — . . ■ (leidau. Baigianti1 reikia paša-■(

Tampos Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas, kuriame pri
klauso 240 narių, tarpe jų yra 
gražus skaičius priklausančių 
vietinėje SLA 373 kuopoje.

Kovo 30 dieną minėtas klu
bas turėjo savo reguliarį ban
ketą laiškų ’šnešiotojų svetai
nėje St. Petersburg, Florida, 
nes šikme miestely yra nema
žai gyvenančių klubo narių.

Bankete ^alyvavo virš du 
šimtai narių ir svečių. Buvo 
pagaminti skanus pietai, vie
tinis choras padainavo daug 
gražių dainelių, po to sekė 
smagus šokiai ir geros vaišės, 
kad geresnių negalėjo būti. 
Banketas visais atžvilgiais ge
rai pavyko.

Kaip visiems jau yra žinot
ina, kad čia lietuvių yra su
važiavę iš tolimų valstijų, tai 
dalyvaujant panašiuose pa
rengimuose tenka susitikti ir 
susipažinti ‘ su maloniais tau
tiečiais ir tautietėms.

Teko susitikti ir labai drau
giškai valandėlę praleisti-pa- 
sikalbėti su ponia Anna Mit- 
chell, kuri gyvena 90 Sunset 
Drive, Hempstead, N. Y. Ji 
yra SLA 38 kuopos veikli il
gametė narė. Čia ji atvyko 
praleisti atostogas pas savo 
draugus ir pabūti keletą mė
nesių. t

Su ja susitikus, buvo malo
nu pasikalbėti, ypač SLA rei
kalus, kurie, matyt, jai yra 
labai arti prie širdies. Aš lin
kiu jai, sugrįžus iš atostogų, 
daugiau padirbėti savo kuo
poje, ypač įrašyti į kuopą 
daug naujų narių.

Senas Narys.

Nelauktoji mirtis išskyrė iš 
gyvųjų tarpo visiems gerai ži
nomo ir pažįstamo seniausios 
Naujoj Anglijoj lietuvių ra
dijo valandos vedėjo Stepono 
Minkaus motiną. Dideliame 
nuliudime liko vyras, sūnūs 
Steponas, duktė Antanina, 
marti Valentina, ir daug ki
tų giminių ir draugų, su ku
riais velionė gyva būdama 
gražiai sugyveno.

Lai jai būna lengva ilsėtis 
laisvoje ir šaltoje Dėdės Ša
mo žemėje. Draugas.

ir Valenti-

juos Alnai) 
atsiliepti:

nina, Marytė, Regina
na.

Ileftkomlejl arba apie 
tieji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

Kėdainių

Kazys, ir
Marijona

Iš Lietuvos Pajieško 
mi Asmenys

Le
de-

Sta-
Globių, gyvenančių 

su kuriais prieteliški

Viktoras Stančikas, jieško 
onės Stančikaitės, gyvenančios 
veland, Ohio.

Antanas Yankauskas, jieško 
šio ir Rūtos 
New Yorke,
santykiai buvo gyvenant Klaipėdoj 
1936-39 m.

M. K. Kirtiulis, jieško Jono-Kazio 
Karkos, kilusio iš Draskiunų vals
čiaus, Valdonių kaimo.

Stukas Vytautas Rapolo, inžni- 
nierius, kilęs iš Viešintų valsčiaus, 
Viešintų dvaro. Jieško M. J. Kir
tiulis.

Atsiliepkite patys ar apie juos 
ž’nantieji prašomi pranešti žemiau 
paduotu adresu:

FANCIS STANOO (Stankūnas), 
142 West 44-th Street, 
New York 36, N. Y.

Kenosha, Wis.

Ir Mes Paminėjome Va
sario Šešiokliktąją

prislėjus svar- 
neatsiliekame 

kolonijų. Mes

Musų kolonija, palyginus 
su kitomis kolonijomis, ma
ža, bet mes, 
biam reikalui, 
nuo didesnių
nenorėdami atsilikti nuo kitų 
kolonijų, suruošėme Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
42 metų sukakties minėjimą, 
kuris visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas. Tiesa, tą dieną 
pasitaikė blogas oras, bet pa- 
triotingieji lietuviai nekreipė 
jokio dėmesio į tai ir gausiai 
susirinko.

Buvo kalbų ir meninė pro
grama, 
miesto 
rapijos 
gramos 
choras,
Klivickaitė, 
grupė pašoko vykusiai tauti
nius šokius. Aukų surinkta 
arti keturių šimtų dolerių 
Lietuvos laisvinimo darbams.

Koresp.

Kalbas pasakė musų 
majoras, vietinės pa- 
klebonas. Meninę pro- 
dalį išpildė parapijos 
kuriam vadovauja 

tautinių šokių

UetttVM Generalinio Konsulo
New Yąrke paieškomi asmeny*:

Tamkus Aleksas, gim. Šiauliuo
se.

Ulba Antanas ir Povilas, Antano 
sūnus.

Valevonienė-Mocevičiutė Elena, 
okubo ir Magdalenos duktė

Žeimys Juozas, gyveno South Bo
ston, Mass.

Brotkausk ienė Pranciška, iš 
Švenčionių.

Burba Pranap,
Čeponis Vincas.
Gudelis Antanas.
Keniauskas Aleksas ir Juozas.
Kiekšė Povilas, iš Stipinų kaimo, 

Joniškėlio vals.
Klupšienė Genė.
Marazas Mykolas.
Mileris Stasys.
Racevičiute-Root Tony, Boleslovo 

duktė, iš Raseinių, gyvenusi One- 
onta, ,N. Y.,

Rupšlaukis Kazimieras ir Vin
centas, Juozapato sūnus.

Serepinas Antanas, Mikalojaus 
sūnūs.

Sukadelskienė-Bužinskaitė 
sė, ir SUkadelskas Pranas

Sumiuckienė-Tamošaitytė
Silvestro duktė, iš Nemakščių.

Andriulienė Elena, duktė Juo
zo.

Arbačauskas Antanas, gyvenęs 
Elmhurst, L. I.

Atkočiūnas Stasys, iš Kalvelių 
km., Veprių vals., Ugmergės ap. 
Banevičiūtė Paulina.

Bekeris Aleksas ir Juozas.
Bereišis Kazys ir Stasys (jtį pa

tėvis švilpauskas), kilę iš ževeliš- 
kio kaimo, Žeimių vals., 
apskr.

Bukauskas Antanas ir 
seserys Antosė, Emilija,
ir Viktorija, vaikai Onos Kmitai- 
tės ir Antano Bukauskų.

Bukauskienė Ona, duktė Jeroni
mo.

Burokas Juozas sūnūs Jono
Darginavičius Stasys.
Deltuvienė Ieva.
Dransutis Antanas, sūnūs Vinco, 

ir jo vaikai Antanas, Jonas, Bro
nė ir Stasė, gyvenę Front Street, 
Philadelphia, Pa.

Dubra Jonas.
Dumkaitė Elzbieta.

Galinienė-Krivickaitė Veronika, 
gyvenusi Paryžiuje.

Gindrenas Juozas, šunus Anice
to.

Grigaitė-Krisiulevičienė Petrone, 
iš Veisėjų vals., vyras Teofilius, 
\aikai Antanas ir Pranas.

Gudelis Viktoras, sūnūs Adomo 
ir žmona Veronika.

Jakimavičienė Juzė, iš Šventeže
rio parop., Seinų apskr., gyvenusi 
Scranton, Pa.

Januškevičius Juozapas, sūnūs 
Felikso, gyvenęs Pittsburgh, Pa., 
žmona ir vaikai Edvardas, Elena.

Jurgelaitė Albina, gyvenusi Vo
kietijoje, Schvvarzheide stovykloje.

Jurjonas Petrovinas, sūnūs Jono.
Kaminskas Bronius, sūnūs Petro, 

iš Jonavos.
Karpickaitė-Šimkienė Anelė, vy

ras Šimkus Vladas, ir dukterys Ja-
*

visais patogumais, 
skiepus. Vienas 7 
kitas 4 kambarių, 
elektra. Esu naš-

Tere-

Anelė,

Du Namai Pardavimui
Abudu su 
abudu turi 
kambarių, 
Vanduo ir
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

B. Goush
504 Johnson Street 

Hart, Mich.

• v

SLA Pagalbos Ranka
Savaitine Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 9, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ELZBIETA GAIŽAUiSKIENE, 12 kp., Nanticoke, Pa., 

gimusi kovo 4, 1877 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių mėnesį, 1903 m. Mirė kovo 16, 
1960 m. Velionės dukterims Frances Misavage, 
Petronella Casey Kata ir Elizabeth Litleford po- 
Petronella Casey Kata ir Elizabeth Littford po- 

! ’ mirtinos išmokėta __________________________
JONAS VILKAS, 55 kp., W. Pullman, III., gimęs ge

gužės 26, 1883 m., Telšiuose, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 3, 1935 m. Mirė kovo 5, 1960 
m. Velionio žmonai Sophia Vilkas pomirtinės iš
mokėta ______________ --------------------------------

VERONIKA VARASKEVIČIENE, 101 kp., Paterson, 
N. J., gimusi 1876 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalių 3, 1904 m. Mirė vasario 2, 1960 m 
Velionės sunui Walter Waraske pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

KONSTANTAS ČEKANAUSKAS, 105 kp., Dayton, 
Ohio, gimęs rugpiučio 15, 1896 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalių 4,1925 m. Mirė kovo 3, 
1960 m. Velionio žmonai Elenai Cekanauskienei? 
Cekun pomirtinės išmokėta ______________

VINCAS VELYKIS, 116 kp., Skoyersville, Pa., gimęs 
rugpiučio 15, 1883 m., Panevėžio apskr., Lietuvoje.

Prie SLA prisirašė liepos 1, 1916 m. Mirė kovo 
21, 1960 m. Velionio sunui William Welikis po
mirtinės išmokėta ________________________

VIKTORAS NEVEIRAUiSKAS, 198 kp., Akron, Ohio, 
gimęs spalių 31, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 1, 1914 m. Mirė liepos 27, 1958 
m. Velionio brolio sunui Stasiui Neverausikui po
mirtinės išmokėta ________________________

$300.00

104.35

150.00

418.00

/

150.00

150.00

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteiktam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Vlrginia 7-4499

pinigų

drau- 
skam-

sąžiningam ir 
patarnavimui

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarna’’4«-me 
ir siuntinių persiuntimui į 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

Al A. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

I
w

I

PARDUODAMAS
1 LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO
j 280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metine apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkai tokiu adresu:

I

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.
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HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis; “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą,

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

IAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.
>*<»*<»*<»*<>*< >*<>*< W >*<->*< >*<_**< »*< **<->*< >*< A**
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Kas nori skaityti su Jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Dž laikrašti galima mokėti dalimis— 

' pusmečiais, ketvirtimls 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 j

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyt* 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 imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų lflomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiuslenis knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
#

[>•

Viso ....................._........................... ...................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_______ ____

Išmokėtos ligojo pašalpos '
J. TUMOSA, 62 kp., Lorain, Ohio, sirgo 5 savaites 6 dienas
J. TUMOSA, 62 kp., Akron, Ohio, sirgo1 5 savaites 6 dienas 

KVEDARĄ, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 2 savaites__
O. JUŠKIENE, 77 kp., Rockford, III., sirgo 12 savaičių_
D. VAITEKŪNAS, 124 kp., Hartford, Conn., sirgo 5 sav. 3
A. KIZAS, 126 kp., New York, N. Y., sirgo 4 sav. 1 d. _ 
,P. RADULSKAS. 166 kp., Simpson, Pa., snrgo 5 sav. 6 d.
T. BALČIŪNAS, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 1 sav. 6 d.
O. KSENAITJS, 225 kp„ Bronx, N. Y., sirgo 5 sav. 5 d. ____
A. UZDRAS, 353 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 12 savaičių ___

Viso _______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Si b

41,272.35
$54,919.02

$27.95
$27.95

6.00
38.25
24.75
30.75
72.00
72.00
26.50
54.00

5 Al

........................... $352.20

................................ -$7,923.47
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentu* kiekvienoje didesnėj* 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europo* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
llečiančiils straipsnius ir “Kritikos bei polemikos1' , 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Orderi to* 
ldu adresu:

NAUJIENOS
1739 SoHtb Halsted Street, Chicago 8, Ulinei*

« -4

NAUJIENOS

NAUJIENOS

<■*
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

No. 17 New York 1, N. Y., Balandžio-April 22, 1960 Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879 51 METAI

VAKARŲ VALSTYBĖS REIKALAUJA 
VOKIETIJOS SUJUNGIMO

Rinkimai Turi Būti Laisvi ir Vykdomi 
Priežiūroje Okupacinių Valstybių

Vakarų Valstybių Ministeriu Konferencija Washingtone
Turint galvoje ateinančiam mėn. įvykstančią aukš

tojo lygio konferenciją, Washingtone įvyko Vakarą 
Valstybių užsieniu reikalu ministeriu parengiamieji 
pasitarimai. Pagrindiniai klausiniai, kuriuos svarstė 
ministeriai buvo Vokietijos sujungimas ir Berlyno atei
tis.

Šiame pasitarime pasiekta visą vakaru sąjungi
ninką vieningo nusistatymo. Amerika, Anglija, Pran
cūzija nusistačiusiois busimoje vyriausybių galvą kon
ferencijoje reikalauti Vokietijos sujungimo. O taip 
pat Berlyno miestas turi pasilikti laisvas .nuo komunis
tinio pavojaus. Pasitarimuos dalyvavo ir Vakaru Vo
kietijos užs. reikalą ministeris.

visoms ke-
Amerikai,

prasidėti

Berlyno sujungimas Vakarą valstybių nusistaty
mu turi įvykti laisvą rinkimą keliu, garantuojant ir 
prižiūrint rinkimą tikslingumą ir teisėtumą 
turioms okupacinėms valstybėms, būtent 
Anglijai, Prancūzijai ir Sovietą Sąjungai.

Vyriausybių galvą konferencija turi
gegužės 16 dieną. Ir tai bus galutinas bandymas suras
ti kokį nors visiems priimtiną sprendimą Vokietijos, o 
ypatingai Berlyno klausimu. Nes Gene vo j e neseniai 
įvykusioje konferencijoje panašus bandymai pasirodė 
visai ne vaisingi.
(spėjimas laisvajam pasauliui

Kolumbijos prezidentas Ca- 
margo, kuris viešėjo neseniai 
Washingtone ir New Yorke, 
vienam jo garbei surengtam 
pokylyje pasakė laisvąjį pa
saulį įspėjančią kalbą. Tarp 
kitko jis pabrėžė: Laisvasis 
pasaulis paklausęs Maskvos 
ir nusiginklavęs be garanti
jos, jog ir sovietai nusigink
luos, parengs sau pražūtį. 
Niekas neturi daryti klaidų 
dėl Maskvos slaptųjų tikslų ir 
dėl komunistų politikos, kuri 
yra grėsminga žmonijos lais
vei ir nepriklausomybei. Musų 
visų pareiga sustiprinti save 
fiziškai ir dvasiniai, kad pa
jėgtume išlaikyti demokrati
nių valstybių saugumą. Turi
me viską daryti, kad kuri 
nors valstybė negalėtų kitoms 
valstybėms savo valią diktuo
ti.

Pietų Afrikos 
neramumai nesibaigia

Iš Johanesburgo praneša
ma apie nesilpnėjančius nera
mumus, ryšium su vietinės 
vyriausybės griežta segrega- 
cine politika negrų atžvilgiu. 
Kaip žinia Pietų Afrikos mi- 
nisterį pirmininką Venvoerdą 
kėsinosi nužudyti ir pašovė. 
Pasikėsintojas buvo kaip tik 
baltasis, ne negras. Vadinas, 
neramumai sukiršino vietos 
gyventojus tiek smarkiai, kad 
ir baltųjų tarpe nebėra vien- 
ningumo. Tolimesni įvykiai 
darosi tolydžio pavojingesni. 
Spaudos žiniomis pašauto 
Venvoerdo sveikata nesanti 
gera ir vargu jis galės arti
mu laiku grįžti prie savo pa
reigų. Iš vienos pusės negrai 
toliau vykdo pasyvų pasi
priešinimą. O iš antros pusės 
kraštutiniai nacionalistai — 
baltieji rengiasi teroristi
niams aktams prieš juoduo
sius. Šios nuotaikos gali Pie
tų Afrikai daug nelaimių at
nešti. O svarbiausia, kad tie 
įvykiai atsiliepia gretimuose 
krašto ir sužadina nesveikus 
pasinešimus gilinti riaušes.

Alžyro sukilėliai 
kviečia savanorius

Egzilinė Alžyro vyriausybė, 
arba geriau sakant Alžyro 
sukilėliai, paskelbė kvietimą 
savanorių kovai su prancū
zais. Savanoriai esą bus pri
imami iš įvairių valstybių, ne
atsižvelgiant į savanorių kil
mę. Visai atvirai atsišaukime 
sakoma, kad ypatingai lau
kiami savanoriai iš už geleži
nės uždangos, daugiausiai iš 
komunistinės Kinijos. Taip 
pat Alžyro sukilėliai šaukiasi 
materialės paramos.

Savo tuos žygius Alžyro 
sukilėliai aiškina tuo, kad 
Prancūzijos prezidentas Ch. 
De Gaulle ne tik nenori su 
jais kokius nors pasitarimus 
turėti, bet, girdi, jis nori mus 
sunaikinti.

Anglai negamins 
balistinių sviedinių

Anglijos žemuosiuos rumuos 
gynybos ministeris H. Wat- 
kinson pranešė, kad ateityje 
atsisakoma nuo nuklearinių 
galistinių svietinių gaminimo. 
Tai sukėlė triukšmą posėdžių 
salėje. Kai kurie parlamento 
nariai šaukė, kad ministeris 
pasitrauktų iš savo pareigų. 
Daugelis įtakingų asmenų šį 
ministerio pareiškimą vertina 
neigiamai. Nurodoma, kad 
ateityje Anglija atsiduria pri
klausomoje padėtyje nuo A- 
męrikos, kur ginklų gamyba 
ir tolimesni tyrinėjimai daro
mi nepaliaujamai. Pirmiausia 
tai pažeidžia anglikų patrioti
nius jausmus ir todėl pasireiš
kė toks griežtas pasipiktini
mas dėl ministerio pareiški
mo.

Vaiko pagrobimas 
Paryžiuje

Prancūziją, o taip pat ir 
visą Europą sujaudino nepa
prastai žiaurus keturių su 
puse metų berniuko Erico

Peugeot pagrobimas. Jo tėvas 
automtlių fabrikantas, milijo
nierius. Tuo metu, kai berniu
kas Paryžiaus priemiestyje 
žaidė su kitais vaikais, atėjo 
jaunas vyras ir iš žaidimo 
aikštės išsinešė vaiką, palik
damas raštelį, kad apie tai 
nepraneštų policijai ir spau
dai. Tai retas ir negirdėtas 
atsitikimas Europoje, todėl 
ten dabar didelis susijaudini
mas dėl šio įvykio. Reikala
vimas išmokėti $100,000 esąs 
tėvų patenkinamas, nes neat- 
žvelgiant į įvykio žiaurumą 
tėvas pasirengęs viską dary
ti, kad tik atgauti savo sūnų 
gyvą ir sveiką. Vaiko grobi
kas grasina nužudyti vaiką, 
jeigu jo sąlygos ne busian
čios pilnai patenkintos.

—Garsiai nuskambėjo Nevv 
Yorko gubernatoriaus Nelson 
Rockefeller pareiškimas, kad 
jis atsisako būti kandidatu į 
prezidentus republikonų par
tijoj. Dabar susidaro savotiš
ka sencija, kad gubernatorius 
nusprendė padaryti labai pla
čią kelionę po visą šalį su 
prakalbomis ir pasirodymais 

I rinkiminiuos mitinguos. Tuo 
budu sprendžiama, kad jis 
veikia kaip aktyvus kandidar 
tas į prezidentus. Gubernato
riaus rėmėiai aiškiai pasise
ko, kad republikonų partija 
neturinti padaryti klaidos bu
simuose rinkimuose, nes toji 
klaida gali partijai pakenkti.

—'Moderninių balistinių 
s v i e d i nių bandymų vietoje 
Cap Cane veral paleistas 265 
svarų sviedinys, kuris sėk
mingai pakilo ir įėjo į savo 
orbitą. Buvo panaudota dvie
jų dalių raketa. Sviedinyje 
esantieji aparatai puikiai vei
kia. Jau gauti pirmi praneši
mai. Šio satelito tikslas ištir
ti galimumus sekti metcrolo- 
ginius reiškinius. Šio naujo 
satelito pagalba lėktuvai, lai
vai galės nustatyti savo pa
dėtį taip tiksliai, kaip iki šio 
laiko dar nebuvo^ galima. Dar 
yra ir toks patobulinimas, 
kad jš žemės bus galima sus
tabdyti jame esančių sparatų 
veikimą ir reikalui esant juos 
vėl paleisti.

Tai yra nepaprastai didelė 
pažanga satelitų gamyboje, 
kurios amerikiečiams pavyko 
pasiekti.

Ne Prieš Lietuvą, Bet 
už Lietuvos Laisvę

Maskvinę priešpaudą ne
šančios Lietuvos komunistinė
je spaudoje, o taip pat ir Vil
niaus radijo pranešimuose 
nuolat pasigirsta bolševikinių 
teiginių, jog laisvojo pasaulio 
šalyse gyveną lietuviai šmei
žia ir niekina Lietuvą.

*

Šitos bolševikinės įtaigos 
neturi jokios atramos tikrovė
je. Laisvojo pasaulio šalyse 
gyveną lietuviai nešmeižia ir 
neniekina nei Lietuvos, nei 
lietuvių tautos. Tačiau jie at
virai pasisako prieš maskvi- 
nio okupanto lietuvių tautai 
primestą priespaudą, tai yra 
prieš sovietinę santvarką, 
grįstą komunistine diktatūra, 
kuri Lietuvai išplėšė laisvę.

Komunistinės priespaudos 
vadinimas tikruoju vardu ne
reiškia juk nei lietuvių tau
tos, nei Lietuvos šmeižimo. 
Priešingai, demaskavimas ko
munistinio teroro, apgaulės ir 
priespaudos tuo pačiu yra at
viras ir tiesus pasisakymas 
už lietuvių tautos laisvę.

Sovietinės diktatūros vyk-

LIETUVOJE SUNKU SU KADRAIS

Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas kadrų- 
darbuotojų klausimams gvil
denti suruošė net specialią 
plenumo sesiją, kuri įvyko 
antroje liepos mėnesio pusė
je. Keturias dienas iš eilės 
vadai ir vadukai save ir kitus 
kritikavo kadrų parinkimo ir 
panaudojimo klausimais ir vi
si priėjo išvados, kad tuo at
žvilgiu esama labai daug tru
kumų.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Lkp ck pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus. Pažymėjo t.. k., 
kad šiuo metu respublikoje 
dirbą apie 76,000 specialistų 
su aukštuoju ir viduriniu 
mokslu. Vien tik jaunų peda
gogų per 5 metus paruošta 
daugiau kaip 7700. Mokyklo
se dabar dirbą 26,000 moky
tojų.

Tačiau Sniečkus skundžia
si: “Mes darėme rimtų klai
dų, kai iškeldami kadrus, 
ypač į vadovaujančius res
publikinius postus, neatkreip
davome reikiamo dėmesio į jų 
dalykines ir politines savy
bes”.

Ir pramonėje ir žemės ūky
je nesą parenkami tinkami 
kadrai. Žemės ūkyje dėl to 
“dar neįveiktas atsilikimas 
vystant kai kurių kolūkių ir 
tarybinių ūkių ekonimoką... 
gaunami nepatenkinami der
liai”. Sniečkus po to kaltino 
ir žemės ūkio ministerį Vaza- 
linską ir jo pavaduotojus ir 
eilę kitų pareigūnų, kad esą 
parenkami netinkami darbuo
tojai. Kaltino ir partines or
ganizacijas, kurios turinčios 
dabar didesnę atramą inteli
gentijos tarpe, tačiau vis dar 
nepakankimai atlieka uždavi
nį “įveikiant buržuazinės na
cionalistinės ideologijos lieka
nų įtaką atskiroms inteligen
tijos grupėms”. Ypač skatino 
tas pastangas nukreipti į mo
kytojus, mokslininkus, dėsty
tojus. Švietimo ministerija vis 
dar maža dėmesio teskirianti 
mokytojų idėjiniam politi
niam auklėjimui.

“Dėl politinio nerūpestin
gumo, kurį parodė Vilniaus 
Pedagoginio instituto direk
torius dng. Mickevičius, į kai 
kuriui katedrų vedėjų ir net 
kai kurių fakultetų dekanų 
postus prasiskverbė politiškai 
nepatvarus žmonės”.

Aukštųjų mokslo įstaigų 
partinių organizacijų uždavi
nys esąs “demaskuoti anti- 
marksistinių koncepcijų ir re
vizionistinių tendencijų pasi
reiškimus”. Ck biuras griež
tai kritikavęs žemės ūkio 
akademijos rektorių Bulovą 
už tai, kad akademijoje silp
nai dirbamas idėjinis auklė
jamasis darbas dėstytojų ir 
stucfentų tarpe.

Sniečkus kritikavo ir tuos 
darbuotojus, kurie trukdo iš
pildyti įsipareigojimus ki
tiems ekonominiams rajo
nams (suprask: kurie ne pa
kankamai padeda išgabenti 
kuo didesnius kiekius Lietu
vos prekių į “broliškas res
publikas” ir pan.).

Pakartotinai Sniečkus ragi
no partinius darbuotojus skie
pyti “Tarybų Lietuvos darbo 
žmonėms meilę ir pagarbą di
džiajai rusų tautai, visoms 

dytojai bei jų talkininkai, 
stigdami argumentų paneigti 
tiesos žodį, imasi komunis
tams įprasto melo. E.

broliškoms tarybinėms tau
toms”.

Dar toliau savo rusolifišku- 
mu Sniečkus nuėjo kalbėda
mas revoliucinio judėjimo is
torijos temomis ir pareikšda
mas: “Lietuvos komunistų 
partija šventai gerbia didžio
jo internacionalisto Felikso 
Dzeržinskio vardą” — to pa
ties žiauraus Čekos buvusio 
viršininko Dzeržinskio, kurio 
vardą minint turbut dar ir 
dabar ne vienas net Rusijos 
komunistų šiurpas per kūną 
eina. Sniečkus juo žavisi...

Įsakmiai Sniečkus ragino 
plėsti ir ateistinę propagandą, 
kuri turinti būti sudėtinė da
lis viso komunistinio auklėji
mo darbo.

Kai Sniečkus kedeno įvai
rius pareigūnus dėl “blogo 
darbo su kadrais”, tai tie pa
reigūnai, iš savo pusės, smar
kiai kritikavo vieni kitus — 
ir patys save, mušdamiesi į 
krutinę, kad iki šiol klaidų 
darę. Vilniaus “Tiesa” su to
mis komunistinėmis “išpažin
timis” pripildė ištisus dide
lius puslapius. Elta.

Pa vergtą ju Europos Tautą 
ir Laisvosios Azijos Ben

dradarbiavimas

Elta rašo, kad pasirašius 
Korėjos karo paliaubas, 1955 
metais sausio 23 dieną per 
22,000 kinų ir korėjiečių karo 
belaisvių atsisakė grįžti į ko
munistinę šiaurės Korėją ar 
į raudonąją Kiniją. Tautinė 
Kinija ir laisvoji Korėja sau
sio 23 dieną paskelbė Azijos 
Laisvės Diena. Šiemet tos 
dienos proga Pavergtųjų Sei
mas išleido atsišaukimą į Azi
jos tautų antikomunistinę ly
gą ir turėjo bendrą posėdį su 
tautinės Kinijos ir laisvosios 
Kinijos ambasadoriais.

Pavergtųjų Seimo atsišau
kimas iškėlė sovietų pavergtų 
Azijos ir Europos tautų soli
darumą kovoje dėl laisvės ir 
priminė, kad demokratijos ko
voje su sovietiniu totalizmu 
ligi šiol nedavertinama komu
nistų pavergtų tautų meilė 
laisvei. Dėl to laisvėje esan
čių pavergtų tautų atstovų 
uždavinys atidaryti laisvajam 
pasauliui akis ir parodyti tei
singą kelią į demokratijos lai
mėjimą ir į tikrą taiką — 
kelią dinamiškos politikos 
vienybėje su pavergtomis tau
tomis.

Pavergtųjų Seimo posėdyje 
tautinės Kinijos ambasado
rius dr. Tsiang pabrėžė, kad, 
nors kova dėl laisvės pirmiau
sia priklauso patiems laisvės 
netekusiems, pavergtųjų ver
gija yra sykiu ir laisvųjų 
laisvei grėsmė. Jis taip pat 
paneigė tariamą Sov. Sąjun
gos ir raudonosios Kinijos 
interesų kryžiavimąsi ir iš to 
galimą tų dviejų totalizmu 
susikirtimą. Nei dabarty, nei 
artimesnėj ateity tokiam susi
kirtimui nesą pagrindo.

Laisvosios Korėjos amba
sadorius B. C. Limb paryški
no sovietų siekiamos Rytų- 
Vakarų vadinamos koegzis
tencijos tikrąją prasmę. Per 
tą koegzistenciją Kremlius 
siekiąs, kad laisvasis pasau
lis pasidarytų pats savo lais
vės duobkasys.

GRAŽIAI PASVEIKINKIME JAUNIMĄ

Daugelis kuopų narių skaičiumi padvigubėjo, 
nes per paskutinį vajų buvo prirašyta didelis 
skaičius jaunuolių. Jaunoji karta atėjo pas 
mus. Kiekvienos kuopos pareiga jaunuolius 
pasveikinti, gražiai juos priimti ir jiems padė
ti SLA apimtyje susikurti draugiškumo aplinką

Veiklios ir atktingai gyvuojančios kuopos, kurių darbštu
mas ypatingai pasireiškė paskutinio vaikų ir jaunuolių Deiman
tinio va'jaus metu, sugebėjo savo narių skaičių žymiai padidin
ti, o kai kurios kuopos net dvigubai išaugo. Tai labai svarbus 
ir įsidėmėtinas įvykis musų organizacijos gyvenime. Šituo 
keliu atsiranda galimumas ne tik sustiprinti Susivienijimą 
šiandien, bet ir išdirbti planus ateičiai. O tai mums visiems 
visada rūpėjo ir dabar rupi.

Tiktai reikia, kad musų veikėjai, o labiausia kuopų valdy
bos suprastų šio reikalo svarbumą. Musų veikėjai neabejoti
nai jaučia, kad padarytas labai gražus žygis. Dar niekados 
vienu metu tiek daug jaunosios kartos į musų organizaciją ne
buvo atėję. Šalia savęs Susivienijimo vyresnio amžiaus na
riai turi augančią, bręstančią armiją, kuri visai musų organi
zacijai teikia gražias viltis ateičiai.

Tačiau musų veikėjai privalo sau aiškiai įsidėmėti, jog 
ČIA YRA TIK GRAŽI PRADŽIA. Šiandieninis musų džiaugs
mas labai greitai gali pasibaigti, jeigu musų veikėjai nesuge
bės suprasti šio laimėjimo ir nemokės jo panaudoti Susivieni
jimo gerovei.

Kuopos turi susirūpinti jaunimo veikla
Yra aiškus kelias, kaip kuopos veikėjai turi šiuo atveju 

pasirodyti, čia turime tinkama pagarba paminėti SLA veikė
ją P. ŽILINSKĄ IŠ 75 SLA KUOPOS LOS ANGELES, CALIF. 
Norime veikėjams priminti iš Tėvynės praeito numerio kores
pondenciją, kur buvo pasakyta: “P. Žilinsko sumanymu jo pri
rašyti jaunuoliai, kurių yra 18, kartu su jų tėvais buvo su
kviesti į puikią Jono ir Onos Macėnų rezidenciją... susipažini
mui”.

Pažymėtina, jog pasielgta apdairiai. Nes tarp kitko kal
bos buvo sakomos lietuviškai ir angliškai, kadangi dalis jau
nuolių yra jau trečios kartos nuo savo senelių ateivių ir jiems, 
nors daugumoje ir kalbantiems lietuviškai vis tik, anglų kalba 
suprantamesnė. Tad tie jaunuoliai netarpiškai įsijungė į SLA 
veiklą.

Šiame pavyzdingame susirinkime tartasi dėl atskiros jau
nuolių kuopos. Tai irgi svarbu. Bet visų svarbiausia, kad šie 
jaunuoliai per tokį susirinkimą pajuto savo tarpe artumą, 
buvo sucementuoti ir buvo padaryta puiki pradžia lietuviškam 
ir fraternaliam jų auklėjimui.

Visos kuopos turi jaunimą pasveikinti
Šios puikios išvados iš praeito gruodžio mėnesio laimėji

mo padarytos vienoje kuopoje TURI BŪTINAI IŠSIPLĖSTI 
VISOJE MUSŲ ORGANIZACIJOJE. Jeigu tas jaunimas, 
kuris dabar atėjo į Susivienijimą pajus sau naudą ir malonu
mą dalyvauti musų broliškoje organizacijoje, jeigu jie savo 
tarpe padarys artimus draugiškus ryšius, savo tarpe susipras, 
suartos, tai galime būti tikri, jog jie tvirtai ir ilgiems laikams 
įsijungs į Susivienijimą. Tai pagrindinis musų tikslas, tai 
rimčiausias musų siekimas, kuris turės musų Susivienijimui 
didžiausios reikšmės.

Laukiama kuopų veikėjų pagalba Jaunimui
Ii’ labai gražu, kad 75 kuopa nelaukė nei aplinkraščio iš 

SLA Centro, nei specialaus paraginimo, o pati savo iniciatyva 
ir sumanumu parodė visoms kuopoms tinkamą kelią, KAIP 
REIKIA DABAR TUOJAU, NEATIDĖLIOJANT VEIKTI. 
Netenka abejoti, kad bus daromi po šio pirmo žingsnio ir to
limesni veiksmai. Šios šalies papročiais jaunimas mėgsta klur 
binį, draugijinį gyvenimą. Tad kuopų, kurios turi didesnį 
skaičių jaunuolių, didelė pareiga jiems sukurti klubinį gyveni
mą, nuolatos ir pastoviai skatinti jų bendravimą, užinteresuo- 
jant jaunuolius žaidimais, parengimais ir prasmingu bei ma
loniu bendru darbu.

Šios pavyzdingos 75 kuopos pradėtas darbas TURI PA
VIRSTI VISUOTINU SĄJŪDŽIU, kuris privalo pasiekti visas 
kuopas, turinčias kiek nors jaunuolių. Reikia pasirūpinti su
šaukti jaunuolių susirinkimus, reikia jiems atsargiai pagelbė
ti pradedant organizacinį darjoą, bet jokiu budu neatimant nuo 
jaunimo iniciatyvos ir leidžiant visai savarankiai jiems veikti. 
Nes tik tuo budu jaunuoliai jausis jaukiai it bus pilnai paten
kinti. Betgi tad nereiškia kad vyresnieji savo patarimais ir 
paskatinimais negalėtų būti jaunimui naudingi.

Šio darbo sėkmingumas bus išsamus, jeigu kuopos veikė
jai pasirūpins, kad jaunimo (kirliai ir parengimai būtinai butų 
aprašyti Tėvynėje— Tai bus geras paraginimas visoms kuo
poms. Šiame svarbiame darbe linkėtina geriausios sėkmės.

Stambiausias veltinių fab
rikas Pabaltyje. — Anykš
čiuose plečiamas “Spartako” |

veltinių fabrikas, kuris bu
siąs stambiausias tos rūšies 
įmonė Pabaltijo kraštuose. 
Gamina netik veltinius, bet ir 
pakinktinius bei statybinius 
vailokus.

Lietuviškas veikalas estų 
scenoje. — Viename Estijos 
teatre įvyko lietuvio J. Grušo 
3 veiksmų pjesės “Vedybų 
sukaktis” premjera. Žiūrovai 
veikalą šiltai sutiko.
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pra-

Trečiokas pranešė kasi ink paėmimo Belleview 
parko dėl 4-tos apskrities metinės gegužinės, ku-

MUSŲ REIKALAI
Susivienijimo apskričių 
pavasariniai suvažiavimai

Pasariui atėjus ir orui at- 
šilant, Susivienijimo apskri
tys pradėjj šaukti suvažiavi
mus aptarti organizacijos rei
kalus ir nestatyti gaires ar
tėjančios vasaros darbams. 
Vienos apskritys turės suva
žiavimus balandžio mėnesį, 
kitos gegužis. Mat artėjant 
musų organizacijos seimui, 
kuriame bus atžymėtu 75 me
tų gyvavimo sukaktis, apskri
tys nori savo suvažiavimuose 
aptarti tos reikšmingos su
kakties atžymėjimą, prie sei
mo gerai prisiruošti ir jame 
dalyvauti. Tai girtinas apskri
čių darbas, kad‘jos rūpinasi 
savo broliškos organzacijos 
reikalais.

★- —★
Pirmosios apskrities 
suvažiavimas

SLA pirmosios apskrities 
sekretorė, J. Gegužytė-žalo- 
nienė, praneša, kad apskrities 
suvažiavimas šaukiamas šių 
metų gegužės mėnesio 15 die
ną, Lith’s Klubo patalpose, 
Shenandoah, Pa. Sekretorė 
prašo visų pirmosios apskri
ties ribose gyvuojanvių kuopų 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir juos įpareigoti da
lyvauti suvažiavime. Taipgi 
ji primena, kad šiais metais 
įvyks Susivienijimo seimas, 
tai suvažiavime bus apkalbė
ta, kaip tą istorinį seimą pa
sveikinti.

Patenkinkit sekretorės pra
šymą ir pirmosios apskrities 
ribose • gyvuojančios kuopos 
pasiųskite atitinkamą skaičių 
delegatų į šuva žavimą.

★—♦—★
Šeštosios apskrities 
suvažiavimas

šeštosios apskrities, gyvuo
jančios Chicagoje, suvažiavi
mas šaukiamas balandžio 24 
d. Lietuvių Auditorijoje. Šioj 
apskrity priklauso visos kuo
pos, gyvuoiančios Chicagoje 
ir jos apylinkėse. Sekretorė 
išsiuntinėjo kvietimo laiškus 
visoms apskrities ribose gy
vuojančioms kuopoms, prašy
dama jas išrinkti delegatus ir 
prisųti į suvažiavimą, tad 
kuopų pareiga patenkinti se
kretorės prašymą ir pasiųsti 
delegatus į suvažiavimą.

★—★
Penktosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo penktosios
skrities metinis suvažiavimas I 
šaukiamas balandžio 24 dieną, 
Susivienijimo centrinėse pa- I 
talpose, New Yori<e. Apskri- Į 
ties pirmininkas adv. S. Brie>- Į 
dis, prašo ap k rities ribose Į 
gyvuojančias kuopas išrinkti I 
delegatus ir prisiųsti į metinį 
suvažiavimą. Taipgi jis ragi- Į 
na nepriklausančias kuopas J

ap-

, WATERBURY, CONN. — Kovo 27 dieną Lietu
vių Nepriklauso Klubo patalpose įvyko Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 4-tos apskrities valdybos ir SLA 
11 kuopos komisijos pasitarimas kasling rengimo 4-tos 
apskrities tradicinio išvažiavimo. Nuo apskrities atsi
lankė pirm. A. Kasperavičius, vice pirm. S. Bujanaus- 
kas, sekr. A. Orantas, iždin. J. Pakalnis, iždo globėjai 
J. Vaitkus ir C. Strimila, organiz. .J. Radzevičius, ko
respondentas »T. Marčiulionis ir centrinis SLA organiz. 
J. Trečiokas.

Nuo II kuopos T. Matas. Dar dalyvavo atstovai nuo 
Sandaros B. Vedeikis iš Hartfordo ir vietinis A. Dzi- 
midas. V. Šilkas iš Neyv Ilaven.

J.
G rovė
ri per kelis pastaruosius metus įvykdavo pirmą sekma
dienį rugpiučio mėnesio, bet iš brolio Trečioko sužino
ta, kad ta diena jau užimta ir jis rekomendavo rengti 
metinę gegužinę bendrai su Amerikos Lietuviu Ta.uti
nės Sandaros 2-ra apskritim, kuri turi paėmėsi minėtą 
parką birželio 19 dienai, nes tame parke yra likęs tik 
vienas sekmadienis neužimtas šia vasarą ir jis netinka 
apskrities išvykai. SLA 4-tos apskrities pirmininkas 
A. Kasperavičius pareiškia priešingą nuomonę, nurody
damas, kad bus sulaužyta 4-tos apskrities tradicija 
rengiant savo tradicinę gegužinę, j kurią visuomet su
važiuoja daug svečią. Buvo keli pasiūlymai rengti kur 
nors kitur, bet buvo .nurodyta, kad sąlygos nėra ge
ros norint turėti pasekmingą gegužinę. Po apkalbėji
mo visi sutiko šiemet rengti gegužinę bendrai su San
daros 2-ra apskritim, bus geriau negu nieko. Toliau 
apskrities suvažiavimas galės nuspręsti kur ruošti ge
gužines.

Dabar tik lieka visiems pasidarbuoti, kad minima 
gegužinė gerai pavyktą, nes mes visi žinom, kad Susi
vienijimas daug yra nuveikęs dėl lietuvių gerovės ir 
Lietuvos laisvinimo. Kiek žinoma, tai ir Sandara kiek 
gali dirba tą darbą. Todėl prašoma visą 1 
4-tos apskrities ribose, sekmadienį, birželio 19 dieną, 
pas save nieko nerengti, bet daryti planus atvežimui 
kodaugiausia svečią į šį metinį išvažiavimą, rengti 
specialius autobusus važiuoti į gegužinę.

Posėdy išrinkta speciali komisija rengti minimą 
vasarinį parengimą. Nuo SLA 4-to apskrities: J. Tre
čiokas, J. Radzevičius ir A. Kasperavičius; nuo Sanda
ros: A. Orantas ir A. Dzimidas. Nėra abejonės, kad jie 
gerai darbuosis, tik reikia visiems padėti.

Apie gegužinę vėliau bus pranešta daugiau.
SI j A 4-to Apskr. Korespondentas.
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SLA kuopų

| atstovu nuo kuopos seime, 
yra patartina geriausia pasi
imti iš darbo tuo laiku atos
togas nuo liepos 11 iki 16, 
visai savaitei. Manau,- atosto
gas kiekvienas gali gauti tuo 
laiku, kas sumažintų seimah 
važiuojant iškasčius. Musų 
kuopos iždas yra labai kuk
lus, atstovams išlaidų negali 
apmokėti, tai busimas atsto
vas turi patsai visas išlaidas 
apsimokėti. Tartum kaip jis 
gavęs atostogas išvažiavęs į 
Atlantiko, Wilwood ar kitan 
pajurin prie Atlanto ar kitur, 
turi už viešbutį, valgį ir ki
tus prašmatnumus patsai už
simokėti. Seimas nėra pajūris, 
kur patsai vienas be jokio 
pažįstamo gali leisti laiką 
nuobodžiai; Seime susitiksi 
pažįstamų ir nepažįstamų sa
vo tautiečių, susipažinsi su 
jais, dalyvausi savo ir kitų 
tūkstančių brolių ir seserų or
ganizacijos lietuvių gyvybi
niais reikalais, jos plėtimu, 
gerinimu, saugojimu, kad ji 
ilgiems metams lietuviams iš
eivijoje tarnautų! Štai kokiu 
supratimu ir principu mes tu
rime gyventi.

Toliaus. Jei neturi savije 
ir negali išvystyti patsai gi
lios sąmonės šios seniausios 
lietuvių išeivijoje organizaci
jos svarbumą suprasti, tai pa
tariu semti ir iš kitų to supra
timo jieškoti, paveizdan skai
tyk kartą ir daugiau kores
pondenciją iš Toronto, Cana- 
dos, tilpusią Tėvynėje No. 11, 
kur SLA 236 koupos narė- 
organizatorė, sesuo L. Ricke- 
vičienė, į vieną mėnesį (ne į 
metą ar du) naujų narių pri
rašė net 23! Nėra abejonės, 
kad ji prirašys 
giau. Patariu 
kelis kartus 
Audėno kalbą 
jimą Lietuvių 
pusią Tėvynėje No. 14. 
tokie 
palaikys SLA ir pačią lietu
vybę Amerikoje ilgiems me- 
tamsį...

• •

jų dar dau- 
skaityti ir dar 
perskaityti J. 
apie Susivieni- 
Amerikoje, til- 

Tik
lietuviai, kaip šie du,

Z. Jankauskas,
Finansų sekr-organinz.

Binghamton, N. Y.

Rengiamas Lietuvos Nepriklausomybės ir 
Steigiamojo Seimo Minėjimas

Binghamton, N. Y.
50 kuopa rengia šeiminišką 
banketą First Ward Ameri
can Leagion Klube, šių metų 
gegužės mėn. 7-tą dieną šeš
tadienį, 7:30 valandą vakare.

Bus gera kalakuto ir kum
pio vakarienė, išsigėrimo ir 
gal būt trumpa programa tik 
už du ir pusę dolerio visam 
vakarui vienam asmeniui. Tad 
kuopos nariai ir kiti geros va
lios lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti šiame bankete.

Banketo tikslas yra — pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį ir Steigiamo
jo Seimo 40 metų sukaktį, 
nes, kaip vietiniams lietu
viams yra žinoma, šiemet dėl 
svetainės negavimo ir susidė
jus kitoms nepalankioms ap
linkybėms, prisiėjo šį paren
gimą atidėti net kelis kartus. 
Bet, kaip yra sakoma, geriau 
vėliau, negu niekad. SLA 50 
kuopos nariai irgi yra tos 
nuomonės, už tai dabar turė
sime du minėjimus viename 
parengime.

Kuopos valdyba ir rengimo 
komisija deda visas pastan
gas, kad vakaras butų sėk
mingas ir kad visi butų pa-

SLA

prisidėti prie apskrities. Kuo- 
daugiau kuopų priklausis prie 
apskrities, tuo bus didesnis 
veikimas. Patenkinkite ilga
mečio apskrities pirmininko 
prašymą ir neapleiskite šio 
metinio suvažiavimo.

Oficialus Pranešimas SLA
50 Kuopos Nariams

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

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Mažakraujingumas
(Tęsinys)

BENDROS ANEMIJOS ŽYMES
Išblyškimas odos ir gleiviniu plėve

lių yra pats didžiausias ligos simptomas. 
Išblyškimas aiškiausiai mato,mas ranką 
delnose, lupose ir gleivinėse plėvelėse 
burnos, gerklės ir akiu voką gleivinėje 
plėvelėje, vadinamoje Conjunktiva.

Prie .sunkesnės anemijos jaučiamas 
silpnumas, galvos sukimasis, galvos 
skaudėjimas, užimąs ausyse, skambėsis 

mieguistumas, greitas susijaudi-ausyse,
nimas, dažnai per optimistiškas nusitei
kimas 
mes.

ir net psichiško pakrikimo žy-

PRIE ANEMIJOS ligos dažnas 
alsavimas ir dažnesnis širdies plakimas, 
kaip pas sveiką žmogų, pareina nuo 
kvėpavimo organą ir kraujo apytakos 
organą pastangą pašalinti susidarantį 
kraujuje tdeguonės trukumą.

Širdies mušimo (plakimo) pagrei
tėjimu dažnai nusiskundžia anemija ser
gantieji ligoniai.

Prie anemijos būna dar sekanti ap
reiškimai': Širdies išsiplėtimas, nenoras 
valgy ti, viduriu užkietėjimas, didesnio 
kiekio dują susidarymas pilvo ertmėje.

Pas anemija sergančius ligonius ga
li susilpnėti lytinis patraukimas.

18.

tenkinti ir tikisi, kad paren
gimas ras nuoširdų pritarimą 
vietos lietuviuose.

P. B. Balchikonis.

Philadelphia, Pa.
SLA 135 Kuopos Veikla

SLA 50 kuopos mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks an
tradienio vakare, gegužės 3 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių Svetainėje, A. Klimo 
Studijoje1, antram aukšte, 315 
Clinton Street,

Visi kuopos nariai 
prašomi į susirinkimą 
ti, nes bus renkami
delegtai į SLA deimantinį sei
mą, kuris įvyks šių metų lie
pos 11-16 dienomis Pitts
burgh, Pa.

P. B. Balchikonis,
SLA 50 kuopos sekr.

Pas moteris prie anemijos laikinai 
gali sustoti mėnesinės.

Prie anemijos gali būti mažame 
laipsni je ir kūno temperatūros pakili
mas.

Prie sunkios anemijos kūno me- 
įdžiagą apykaita padidėja gana dažnai.

f

BENDRI GYDYMO PAGRINDAI
Gydvmas susideda iš šimptomafinio 

arba bendro gydymo ir iš spėri f iii io gy
dymo įvairią anemijos formą, kurią ga
na daug ir įvairią.

Šimptomatinį arba ligos reiškinių 
gydymą sudaro maistas — dieta turinti 
pakankamai medžiagą kraujui pasiga
minti ypatingai baltymą, riebalą, ang
liavandenių, druską ir vitaminą pakan
kamai, ligonis turi pakankamai miegoti, 
ypatingai kuomet pasireiškia silpnumas 
iš širdies puSės ir kvėpavimo pusės, tai 
yra kuomet pulsas greitėja ir kvėpavi
mas darosi tankesnis kaip įprastai.

Anemijos diognozei nustatyti, gydy
mui paskirti, kuris gali būti kiek skir
tingas ir komplikuotas prie įvairią 
formą, būtinai reikalinga gydytojo pa
galba ir gydymo priežiūra kurią tiksliai 
tegali atlikti gydytojas.

Vėliau šio straipsnio tęsiu i j e duosiu 
trumpą nurodymą dėl įvairią anemijos 
i-r pirmos pagalbos gydymą. 1

(Bus daugiau)
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SLA 135 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, Alleghe- 
ny Avenue ir Tilton gatvės, 
sekmadienį, gegužės-may 1 
dieną, 2 valandą po pietų. Šis 
susirinkimas bus kaip ir ne
paprastas, nes jame turėsime 
apkalbėti arba išrinkti kuo
pos atstovus į SLA Deimanti
nį Seimą, kuris bus Pitts
burgh, Pa., liepos 11 ir se
kančias dienas. Musų kuopos 
narius ir nares raginu aty- 
džiai perskaityti organe TĖ
VYNĖJE No. 15 “Pasirengi
mas SLA Deimantiniam Sei
mui kuopose“, straipsnį.

Miestas Pittsburgh’as nėra 
taip toli nuo Philadelphijos. 
Mums nereikia nei orlaiviais 
nei traukiniais jį pasiekti; 
musų kuopos nariai turi ma- 
šinas-autus, kuriais galima 
nuvažiuoti, apmokant iškai
čius savininkui už gazoliną, 
alyvą ir mašinos dėvėjimą, 
susitarus 4 ar 5 atstovams. 
Kuopoje randasi 
apyjaunių narių, 
prisirašiuvių, jų pareiga šven
ta yra domėtis savo organiza
cijos reikalais. Norint būti

• •

jaunų ir 
vėliausiai

)

esate 
atvyk- 
kuopos

Brooklyn, N. Y.
1_______\

SLA 38 Kuopos Veikla

Kovo 31 dieną įvyko svar
bus SLA 38 kuopos susirinki
mas Piliečių Klube. Gražų vir
šutinė kluuo salė norėjo tu
rėt nors kelis šimtus narių, 
bet dėja, musų lietuviai nebe
sidomi nieku, išskyrus dešri- 
nius pobūvius su stipraisiais.

Dalyvavo tik 26 nariai, tai 
buvo gėda tokiai skaitlingai 
38 kuopai. Reikia tikėtis, kad 
pasitaisys kitą kartą.

Susirinkimą beveik punktu? 
aliai atidarė pirmininkas adv. 
S. Bredes, ir tuojau buvo iš
dalinti balotai balsavimui už 
kandidatus į Pildomąją Tary
bą.

Komisija balsų suskaičiavi- 
mui buvo: Stanley Volskis, 
Gudas ir Macys, didelis SLA 
darbuotojas. Daugiausia bal- ‘

f

sų gavo dabartiniai Pildomo- 
sits Tarybos nariai.

Renkant delegatus į SLA 
deimantinį seimą, sekami as
menys balsų gavo: St. Vols
kis 14 balsų, Aymanas —13, 
Gudas — 12, Valaitis

Kuopa paskyrė 100 dolerių 
delegatų kelionei, gi išrink
tiems pavesta pasidalint nors 
ant gazolino, nes kuopa ne
pajėgia daugiau skirti.

Valaitis pareiškė kritišką 
nuomonę, kad nominacijų lai
ke kuopa visai nesisdengė 
pravesti nors vieną kandida
tą.

St. Volskis pareiškė, kad ši 
kuopa labai daug nuveikė pra
eity. Tokiai Volskio nuomonei 
pritarė ir Macys.

Į Susivienijimo 5«tos ap
skrities suvažiavimą išrinkti: 
Parojus, Volskis, Valaitis, 
Gudas, Kalvelis, Springaus- 
kas.

Pirmininkas pasiūlė iždinin
ko pageidavimą, kad leistų 
jam pakeisti banką į Chase 
Manhattan banką dėl jo pa
togumo. Susirinkimas sutiko, 
kadangi tos pačios sąlygos, 
kurias turėjo Manu f a c t u r 
Trust Co.

Šis susirinkimas buvo labai 
darbingas, nors neperskaitlin- 
gas.

Po susirinkimo, pagal seną 
tradiciją, apatiniam kambary, 
gražioj SLA šeimoj prie gra
žių stalelių gurkšniodami, da
linosi įspūdžiais ir planais, 
kad iSLA 38 kuopa visur pir
mauja. J. Parojus.

ALTui buvo paskirta 35 dole
rių auka. Lietuvių Dienoje 
numatyta įdomi programa su 
kalbėtoju iš Clevelando ir šv. 
Jurgio parapijos choro daino
mis.

Tame pačiame susirinkime 
buvo išrinkti atstovai į SLA 
seimą Pittsburghe. Kaip dau
giausiai balsų gavę išrinkti: 
P. Joga ir O. Kirtiklienė. Al- 
ternatais išrinktos: A. Alek
nienė ir O. Pukienė. Prieš tai 
bus liepos 3 dieną kuopos ge
gužinė Stanley Lucas sodybo
je. Koresp.

Taip pat kuopos valdyba 
primena visiems SLA 185 
kuopos nariams, kad šiemet 
pusmetinis kuopos susirinki
mas įvyks vienu mėnesiu ank
sčiau, tai yra gegužės mėn. 3 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių svetainėje, 2006 ir 
.139th Street, East Chicago, 
Ind., nes turim išrinkti dele
gatus į jubiliejinį seimą. Na
riai prašomi koskaitlingiau- 
siai dalyvauti ir atsivesti kan
didatų prirašymui prie SLA 
185 kuopos.

SLA 185 Kuopos Valdyba.
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East Chicago, Ind.

SLA 185 Kuopos Veikla

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

f 1

Akron, Ohio
Iš ŠIA Kuopos Susirinkimo

1960 metais balandžio mėn. 
3 dieną įvyko gausus Susivi&- 
nijimo 198-354 kuopos narių 
susirinkimas, kuriame buvo 
gyvai svarstoma šios vasaros 
veikla.

Susirinkimui buvo praneš
ta, kad Lietuvių Diena įvyks 
gegužės 1 dieną 5 valandą po 
pietų šv. Petro parapijos sa
lėje1. Kviečiami visi atsilanky
ti. Ta proga iš kuopos iždo

Kovo 20 dieną musų kuopa 
buvo surengusi bingo party, 
kuri gražiai pavyko, dėka 
keletos pasišventusių komisi
jos narių, kurie negailėjo lai
ko ir sveikatos, vaikščioti po 
politikierius ir biznierius ren
kant davanas dėl lošimo, bet 
kitus produktus dėl vaišių.

Pirmoj eilėj dėkojame vi
siems politikieriams ir biznie
riams, kurie suaukojo daug 
gražių dovanų.

Iš biznierių tarpo buvo ke
letas ir lietuvių, būtent: “Re
gina Jewelers“, savininkas 
Tadas Balčiūnas. Gilt shop 
savininkė Heilą Rogeso, 
Ridge Top Room savininkas, 
Theodor Mason. Sanitary bat- 
ling works, savininkas Steve 
Niprikas. Taip pat buvo gau
ta dovanų ir iš Chicagos lie
tuvių biznierių. Jos. F. Bud- 
rik Furniture krautuvė, bei 
Karvelio prekybos namai.

Taip pat dėkojam ponioms 
Marijai Ručinskienei ir Pet
ronėlei Kundrotienei,
ir nebūdamos narės, daug pa
dėjo virtuvėje.

O ypatingai, daugiausia tu
rim dėkoti dėl pasisekimo 
bingo šioms trims: Julei Kie- 
lienei, Veronei Lauciavičiėnei 
ir Evai Liubinienei, kurios 
vaikščiojo ir važinėjo dau
giausiai, dėl musų kuopos ge
ro.

kurios

f

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities ge- 
gužinė-piknikas įvyks gegužės 
mėn. 15 dieną, Sans Souci 
parke prie didelio stando. Ap
skrities valdyba, kurį ruošia 
gegužinę, prašo visus Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
gegužinės ir joje dalyvauti. 
Patenkinkite apskrities valdy
bos prašymą.

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ir 
joje dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.
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SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU, 
Įvykusių 1960 Metais Kovo Mėnesį, Duomenys
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Suvalkų Trikampis Dėkoja už Paramą
“Gerbiamas pone, Jūsų 

siuntinėlį gavau, už kurį šir
dingai tariu ačiū. Neapsaky
tas džiaugsmas nukuteno šir
dį. Kiekvieną drabužėlį apžiu
rėjau po daug, daug kartų. 
Mano blakstienas suvilgė aša
ros, bet tai buvo džiaugsmo 
ašaros. Nemoku aprašyti, nei 
apsakyti koks man buvo dide
lis džiaugsmas, kai gavau šias 
dovanas nuo Jūsų, gerbiamas 
pone. Dar kartą tariu tikrai 
lietuvišką žodį — širdingai 
ačiū. O aš busiu Jums dėkin
ga su malda lupose visą savo 
gyvenimą. O Jus, jeigu butų 
galimybė, prašau nepamiršti 
ir toliau. Marytė’’.

Iš šios padėkos mes mato
me kokį didelį džiaugsmą 
jiems tie siuntinėliai, nors 
mums yra mažaverčiai, nes 
siunčiam mažai reikalingus ar 
visai nereikalingus drabužius. 
Visų padėkų čia nedėsiu, neš

r
jos yra visos panašios. Daur 
gelis asmenų yra pasiuntę net 
po kelis siuntinius. Čia jų pa
vardžių neminėsiu, nes dar 
nesudaryti jų sąrašai. Čia pa
minėsiu tik labai pavyzdingą 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Toronto kuopą, kuri 
jau 75 dolerius tam tikslui 
yra paaukojusi; Prisikėlimo 
Parapijos katalikės moterys 
jau keliolika siuntinių yra pa- 
siuntusios. “Židinys” — skau
tai yra daug darbo į siuntinių 
paruošimą įdėję. Jiems vi
siems ta padėka skiriama. 
Bet ypatinga padėka priklau
so p. Vaitkevičenei, kuri vos 
prieš vienus metus atvyko į 
Canadą, o jau sugebėjo** pa
remti vieną iš gausesnių šei
mų. Jei ji pajėgė pasiųsti 
siuntinį po taip trumpo laiko, 
tai anksčiau atvykusieji tik
rai lengviau galėtų pasiųsti. 
Kaip butų gražu, jei kiekvie
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192 _________ 11 11 11

1,1
n 6 2 7 10 2 11

196 ___________ ___  11. 11 n 9 4 2 7 10
198 ___________ ___  26 26 26 26 13 5 19 14 3 23
199 ---- ------------- —_ 11 11 .11 11 11 11 — j— 11 —
200 ____ ____ — _ 10 10 10 10 10 8 2 9 1
203 __________ 17 17 17 17 17 17 17
208 ------ ---------- ____ 16 16 16 16 16 7 1 8 8 8
210 .............. . 2 2 2 2 2 2 2
211 ------ -------- 14 14 15 14 11 9 9 3 14 1
212 ___________ ___  13 13 13 9 12 4 4 6 9 5
215 ...................... 5 5 5 5 5 5 — — 5
216 -------------- 57 57 57 57 55 41 11 6 43 14
217 ...................... 12 12 12 11 6 4 2 11 9 4
222 . ............. ____ 8 8 8 8 8 3 2 3 5 3
225 ___________ —_ 3 3 3 3 3 3 — — 3 —
226 -.............. - 31 28 26 22 32 14 1 3 5 26
232 ............ ......... 10 10 10 ' 10 10 10 10 _ i
234 A...................___  3 3 3 3 2 1 2 1 3 —
236 ...................... 33 30 30 28 25 21 8 18 22 9
242 .................— ___  11 11 11 11 6 6 4 7 11 1
243 ___________ 5 5 5 5 5 5 5
246 _ _________ 21 21 21 21 21 21 21
247 ...................... ___ 4 4 4 4 4 4 — — 2 2
255 ___________ ___ 5 5 5 5 4 — 4 1 — —
260 ___________ —_ 12 12 12 12 10 7 1 5 11 1
261 ----------------- ___ 3 3 3 3 3 3 — — 3 —
262 —...........—. __ 16 10 10 10 9 8 1 2 9 1
263 ....... - ___ 1 1 1 1 1 — 1 — — 1
267 ___________ ___  15 15 15 15 11 14 5 • — 15 —
272 ___________ ___ 10 10 10 10 10 10 — — 10 4—
273 ______ ___ ___ 15 15 11 12 12 2 2 14 6 9
274 __ _______ 17 17 17 17 17 13 17
275 -------- -------- -___  7 7 7 6 7 '6 1 — 6 1
278 ___________ ___ 20 19 19 17 13 3 1 20 9 8
285 -................... 7 7 7 7 6 7 1 - _
286 ...................... . _ 7 7 7 7 7 7 — 7
287 ___ ____ _ 6 6 6 6 6 6 ■ ■ - 7 , ■,
290 ---------------- ___ 6 6 6 6 3 6 1 2 5 1
297 ___________ ___ 11 11 11 11 11 10 1 — 11 —
299 ___________ _ 11- 11 . 11 11 10 7 5 — 11 —
301 ---------------- 34 <33 34 34 22 25 2 18 18 13
304 ---------------  . 6 6 6 6 6 6 — — 6 —
305 ...........-.......... - 8 8 8 8 8 8 -k— — 8 —
308 ___________ ___  7 5 , 7 7 3 1 8 — 6 —
311 ..............  __ ___ 10 10 10 10 10 8 2 10 - -
313 -..................... — _ 11 11 11 11 11 9 — 11
321 _______________ 8' 8 . 8 8 3 8 2 3 6 2
322 ___ _______ __ 41 41 41 41 4 1 36 39 41 - -
325 ______ ____ 3 3 3 3 3 1 * 3
327 ____________—_ 2 2 2 2 2 2 — 2 i

328 ------------------.... .. 4 4 5 5 — — 5 5 5 —
335 ___________ 8 8 8 8 8 8 2 6
336 ____________ _ 9 9 9 9 9 9 — _ 6 3
342 —................... - 12 14 14 14 8 12 6 2 12 —
347 ____________ 9 9 9 9 • 9 1 8 —' 9 —
352 . ............ ....... ___ 21 19 19 18 13 10 • 6 15 21 6
353 ____________—_ 13 13 13 13 12 10 3 1 12 1
359 ____________ 13 13 12 13 13 11 1' — 12 1
360 ____________ 8 8 8 8 8 ♦8 — 7 1
365 ____ ____ ___ 3 5 6 5 1 • 1 5 r . 5 -
368 _________ _ 19 17 19 16 13 10 8 7 16 1
373 . ............... .. ___ 12 12 12 12 12 7 „■ ■ ., 6 9 3
374 ___________ 10 10 10 10 10 9 1 ______ 10
Pavienių balsai ___ 54 55 53 57 43 35 12 12 43 14

BALSŲ skaičiavimo komisijos pranešimas

Mes, žemiau pasirašiusieji, pranešame, kad buvom SLA 
Centro sekretoriaus dr. M. J. Viniko pakviesti susirinkti SLA 
Centro raštinėj 1960 metų balandžio 5 dieną suskaičiuoti bu
vusių Pildomosios Tarybos rinkimų balsus ir paskelbti duome
nis “Tėvynėje’* SLA narių žiniai. *

Turim pažymėti, kad kai kurių kuopų balsavimo davinių 
negalėjome pripažinti dėl jų neaiškumo ar kitokių priežasčių. 
Pavyzdžiui, 156 ir 161 kuopos neprisiyntė certifikatų. Viskas 
kita tvarkoje.

Suskaičiavę balsus skelbiamu balsavimo rezultatus ir esa
me tikri, kad jie yra teisingi ir tikslus.

Balsų skaičiavimo komisija:
S. Gegužis, 

f S. Michelsonas,
A. S. Trečiokas.

N. Y. C. 1960 m. balandžio 6 d.

nas įsipareigotų pasiųsti bent 
po vieną siuntinėlį. Tada visi 
prašytojai galėtų būti parem
ti. Kaip sakoma: “Ne prie 
stikliuko, o nelaimėje draugą 
pažinsi”, tad padėkime savo 
tautiečiams, kai jie yra var
go nelaimėje. ‘ Talkon kviečia
mi visi be pažiūrų skirtumo, 
nes visokios pažiūros nėra 
amžinos. Jos keičiasi, o tauta 
yra pastovi, amžina, tad tau
tą statykim aukščiau už bet 
kokias pažiūras. Te neatsiran
da musų tarpe nė vieno, ku
ris naikintų lietuvį dėl jo skir
tingų įsitikinimų. Tad visi už 
vieną ir vienas už visus! Tai 
yra geriausias kelias prie mu
sų tautos išlaikymo gyvos.

Tiesa, atsirandą tautiečių, 
kurie sako, kad prašytojai 
pakankamai turtingi ir para
mos nereikalingi. Tokiems,ga
lima duoti klausimą: Ar atsi
rastų iš musų bent vienas, 
kuris prašytų senų drabužių? 
Manau, kad ne. Prašymas se
nų drabužių yra pakankamas

įrodymas, kad jie yra dide
liame varge, o dar labiau pa
tvirtina jų padėkos.

SesesBroli, gavęs laišką 
prašant pašalpos, jei. negali 
pats pasiųsti, duok kitam, ku
ris gali, bet tik nenumesk jo, 
nes prašytojas gal negalės ki
to parašyti. Jam, kaip berašr 
čiui, sunku parašyti, o dar 
sunkiau pasiųsti dėl lėšų sto
kos.

Vieno siuntinio pasiuntimas 
iš Canados kainuoja 4 dole
riai ir 25 centai. Lengviau
sias supakavimas yra toks: 
Sukišti į maišiuką (tinka cuk
rinis), užsiūti ir perrišti vir
vute.

Pasiuntę siuntinius ant lai
škų pažymėkite pasiuntimo 
datą ir prisiųskite mums, nes 
mes norim sekti, kad negautų 
vie^ąs per daug, o kitas nie
ko.

Laiškų bei adresų arba 
smulkesnių informacijų gali
ma gauti iš šių asmenų:

SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ 
BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA. — Iš kairės į dešinę: 
ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas, Stasys Gegužis, Stasys 
Michelsonas, Albinas S. Trečiokas.

A. Basalykas, 474 Konces- 
vales Avenue, Toręnto 3, 
Ont., Canada. Tel. LE 4-621£;

J. Cicėnas, 21 . Alhambra 
Avenue, Toronto 3, Ont., Ca
nada. Tel. 7-1781 ar

B. Saplys, 1558 Daveiport 
Street, Toronto, Ont., Cana
da. Tel. LE 7-1503.

I

A. Basalykas.

Wilkes Bar r e, Pa. Į

Teismas Prieš Knox Coal Co.
Superiteridentą

Čia Luzerne County teis- 
mabutyje balandžio 4 dieną 
buvo teismas prieš Knox Coal 
Co. superintendentą Robert 
Groves, inžinierių ir mainų 
pagelbinį užveizdą William 
Receki ir tęsės šešias dienas, 
nes prisiekdytų teisėjų išklau- 
siqias liudininkų, valdiškų 
įspektorių. Apskrities proku
roras su pagalbininkais darė 
apkaltinimus už užliejimą 
aukščiau minėtos kasyklos 
1959’ metais sausio 22 dieną, 
kur žuvo 12 angliakasių. Pri
siekusius teisėjus sudarė 9 
moterys ir trys vyrai. Po sa
vaitės laiko apklausinėjus vi
sus liudininkus ir atidavus 
prisiekusiems teisėjams pada
ryti nuosprendį ar jie rado 
kaltais, tai laike dviejų va
landų ir kelių minučių nuo
sprendis pirmu balsavimu bu
vo 2 už nubaudimą* kasyklos 
vedėjus, o 10 už išlaisvinimą. 
Bet antras balsavimas duotas 
visų, kad jie rado nekaltais 
aukščiau minėtus vyrus. Pri
siekusiųjų sąstate buvo ir lie
tuvė Marė Skiptunas.

Liudininkų tarpe buvo lie
tuvė moteris, atsivedus 4 ma
žus vaikučius, kurios vyras ir 
vaikų tėvas duondavis žuvo 
Danielius Steponaitis. Kaip 
aukščiau minėta, kasyklos lu
bos įlūžo ir vanduo iš Sus- 
ųuehanna upės užliejo visą 
kasyklą. Kartu su Steponaičiu 
dirbę pabėgę, jie liudijo, kad 
kartu pradėjo gelbėtis, bet 
vanduo pakilo iki pažastų ir 
nematė kas atsitiko jam ir 
kitiems, nes ir šiandien ka
syklos užpildytos vandeniu 
tarp šio miesto ir Pittston, 
Pa. Atstatyti kasyklas, kad 
butų galima žmonėms ke
liauti, reikia daug darbo įdė
ti, bet niekas neduoda pinigų. 
Valdžia davė iš pirmos dienos

apie tris milijonus dolerių, 
bet už tuos pinigus mažai ką 
padarė suradimui žuvusių la
vonų.

Apskrities prokuroras su 
ekspertais ir išsigelbėjusieji 
norėjo nubausti vyriausius 
kaltininkus už tai, kad pasta
rieji nepildė apsaugos patvar
kymo, ėmė anglis po upe, kur 
buvo tik 12 colių skolas-rock 
ir 6 coliai žvirio, o Pennsyl- 
vanijos įstatymai reikalauja 
neimti anglies sluoksnio po 
vandeniu, jei nesiranda lubo
se 35 pėdų storio akmens.

Pabauda butų du tūkstan
čiai dolerių ir trys metai ka
lėjimo ar viena iš minėtų bau
smių, tas butų priklausę nuo 
teismo vedėjų nuožiūros. Bet

1
I
I

o.

šį kartą prisiegdyti rado ne
kaltais. . ' f

Balandžio 25 dienq^ aukš
čiau minėtos anglies kasyklos 
savininkų ir unijos distrikto 
prezidento bus teismas Eston, 
Pa., nes jie patraukti teisman 
už kaltinimus skirtingais pat
varkymais išreikalavo perkel
ti į kitos apskrities teismabu- 
tį, nes čia buk vietiniai laik
raščiai daug rašė ir pastarieji 
negautų teisingo nuospren
džio.

J. V. Staifislovaitis.

Italijos Ministeris Pirmi
ninkas Atsistatydino

Italijos ministeris pirminin
kas Fornando Tambroni, ku
ris prieš 17 dienų buvo suda
ręs naują valdžią, atsistatydi
no. Ministeriui pirmininkui 
Antonip Segni pasitraukus iš 
ministerio pareigų, Fornando 
Tambroni prezidento Gronci 
buvo paskirtas sudaryti nau
ją valdžią, bet dėl jo paties 
krikščionių demokratų parti
jos žmonių, ji tik 17 dienų 
išsilaikė. Naujosios valdžios 
dauguma žmonių eis savo pa
reigas iki prezidentas Gronci 
paskirs kitą asmenį sudaryti 
valdžią. Sakoma, jeigu nepa
vyks naujam asmeniui suda
ryti valdžią, tai prezidentas 
paleis parlamentą ir paskelbs 
naujo parlamento rinkimus.

131,000 komjaunuolių — 
Komjaunimo organiz a c i j a i 
L i e t u v oje dabar priklauso 
apie 131,000 narių. Daug jų 
yra tik “popieriniai” komjau
nuoliai.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

. ■ ’ y < , *

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis. frLgį
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valen tina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis.
47 Banke St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 

" nuo 8 iki 9 vai. ryte.
OilOAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.

Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nYio(10:30 iki 114os; sek
madienį huo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

[OAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena
6755 S. Westem Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaįtis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK —p NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Štokas.
1264 White St., HjUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4r00-5:00 v. p. p

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

A

XK XK XX THK
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

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

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-8980 

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

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

PHILADEIJ’HIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

•

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 1-5040

2134 W. Chicago Avė, 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. Dlckenson 2-8232

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 tai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose nasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalvmus.

--------- -------w
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Amerikos Lietuviu Veikla
SLA Prezidentas Dalyvaus 

šeštos Apskrities Meti
niam Suvažiavime

Susivienijimo šeštos apskri
ties, gyvuojančios Chicagoje, 
metinis suvažiavimas įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 24 die
ną, Lietuvių Auditorijoje. Ta
me suvažiavime dalyvaus Su
sivienijimo prezidentas Povi
las P. Dargis ir padarys pra
nešimą organizacijos reika
lais. Todėl butų gerai, kad 
suvažiavime dalyvautų visų 
apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų išrinktieji delegatai ir 
kuopų veikėjai.

kurią atliks iš Montrealio at
vykę artistai, vietinė tautinių 
šokių grupė. Radijo valandė
lė ir tautinių šokių grupė per 
dešimts metų atliko daug ge
rų darbų, už kuriuos užsitar
nauja paramos, todėl vietinių 
lietuvių pareiga dalyvauti pa
rengime ir nors dalinai atsi
lyginti tiems . energingiems 
žmonėms už dešimties metų 
sunkų ir gerą darbą.

Programai pasibaigus, sa
koma, gerai muzikai grojant 
bus šokiai, tai jauni ir senes
nio amžiaus žmonės, galės 
smagiai pasišokti ir linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą.

Aš Busiu.

Jums, lietuviškojo akade
minio jaunimo skatintojams 
ir rėmėjams priklauso musų 
nuoširdi padėka ir gili pagar
ba.

LITUANUS žurnalui Remti 
Komitetas:

Vytautas Kamantus 
Julius Smetona 
NijolS Kersnauskaitė 
Vida Kasperavičiute 
Rimvydas Minkunas 
Jura Gailiušytė 
Laima Ješmantaitė 
Algis Garlauskas.

New -York, N. Y. Cleveland, Ohio

South Boston, Mass.

Vaclovas Sidzikauskas Darė 
Politinį Pranešimą

Susivienijimo Penktos Ap
skrities Suvažiavimas

Chicagos “Dainava” Statys 
“Lietuviška^ Vestuves”

grama irgi buvo įvairi, ją at
liko mokyklos mokiniai, kurie 
vykusiai padeklamavo įvai
raus turinio eilėraščius. Rei
kia atiduoti didelis kreditas 
sumanytojams ir suruošu- 
siems minėjimą jaunuoliams,* 
tokiu budu jie iš jaunų dienų 
pratinami prie lietuvių ir pri
menama jiems Lietuvos šių 
dienų pavergimas ir kova už 
jos išlaisvinimą. Dalyvis.

Pe v w • • •aieskojimai

Dili jonas Vincas, ir jo žmona 
Stanislova, gyveno Scranton, Pa.

Gecevičius Levusis, iš Launių 
kaimo, Sedos vals., Mažeikių apskr.

Griggs Steven (Griškelis Silves
tras), tarnavęs JAV kariuomenėje, 
kilęs iš Užvenčio.

Ivoškus
1’am), jo 
ir Stasys,
Juozo vaikai, 
ley, Illinois,

Kapickiene-Šalčiutė AntoSe, An- 
tato duktė, iš Čekiškės vals., Kau
no apskr.

Krivinskas
k u gyvenęs
je.

Paulauskas
kaimo, Tauragės apskr. ir vals.

Puodžiukynas Jonas, Matijušo 
sūnūs.

Rupšienė-Jovarauskytė Ona, Do
mininko duktė, iš Šimkaičių vals.

Rutkevičius Jonas, Petro sūnūs,

Vincas (Evoškus Wil- 
vaikai Marijona ir Ona, 

bei jo mirusio brolio 
gyveno Spring Val-

dirbęs Kanadoje, Saskatoon, Sask., 
pavarde WELLS John.

Ileškomieji arba apie juos tinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje penktos apskrities, gy
vuojančios New Yorko ir New 
Jersey valstijose, metinis su
važiavimas Įvyks šį sekmadie
nį, balandžio 24 dieną, 3 va
landą po pietų, Susivienijimo 
centrinėse patalpose, 307 W. 
30-th Street, New Yorke.

Apskrities valdyba prašo 
visų apskrities ribose gyvuo
jančių kuopų išrinktus ar pas
kirtus delegatus dalyvauti su
važiavime ir aptarti apskri
ties, kuopų ir visos organiza
cijos reikalus.

Staiga Darbo Vietoj Mirė 
Kazimieras Buividas

mi- 
su- 
Ve- 
bu-

name

Balandžio 10 dieną New 
Yorke darbo vietoj staiga 
rė Kazimieras Buividas, 
laukęs 63 metus amžiaus, 
lionis prieš keliolika metų 
vusiam Susivienijimo
Brooklyne turėjo užeigą. Vė
liau, Susivienijimui namą par
davus, nusipirko kabaretą 
New Yorke, kurį laikė ilgus 
metus ir jam biznis sekėsi. 
Prieš porą metų jo žmonai 
Alvinai mirus, kabaretą par
davė.

Palaidotai balandžio 13 die
ną su atitinkamomis iškilmė
mis tose pačiose kapinėse, kur 
palaidota jo žmona, New Jer- 
sey valstijoj.

Chicagos Lietuvių Meno 
Ansamblis “DAINAVA” at
vyks į Clevelandą šeštadienį, 
gegužės 7 dieną, pastatyti tri
jų ' veiksmų kaimo buities 
vaizdą, “Seni Lietuviškų Ves
tuvių Papročiai”. Dainava tą 
veikalą stato su geromis pa
sekmėmis jau kelintą kartą 
ir kitose kolonijose. Tas an
samblis jau seniau statė de- 
velande labai puikų dalyką, 
“Nemunas Žydi“. “Dainavos” 
dirigentas yra žinomas muzi
kas Steponas Sodeika. “Ves
tuvių” veikalas paruoštas 
Jeronimo Ignatonio pagal dr. 
Joną Balį, ir bus su dainomis 
ir šokiais.

Vaizduojama “Vestuvėse”: 
(1) Margvakaris; (2) išlydės 
jimas jaunavedžių į bažny
čią; (3) sutikimas grįžusių 
iš bažnyčios; (4) svočios pie
tus; (5) Nuometo uždėjimas; 
(6) piršlio korimas ir tt.

“Dainavą” į Clevelandą par- 
kviečia JAV Bendruomenės 
Clevelando I Apylinkė, kuri 
pilnai pajėgia tą spektaklį 
Clevedandui patiekti.

Vaidinimas bus Engmeers 
Auditorijoje, 
durmiestyje,
Avenue. Pradžia 7 valandą 
vakare. Visuomenė raginama 
įsigyti kvietimus į spektaklį 
iš anksto. Kviečiami visi kas 
gali atvykti į “Vestuves” iš 
aplinkinių miestų. Įėjimui bi
lietus galėsit nusipirkti ir prie 
durų. Vietos užteks visiems, 
nes salėje telpa virš 1,000 
žmonių.

Kviečia Clevelando 
I Apylinkes Valdyba.

Balandžio 3 dieną į Bosto
ną buvo atvykęs Lietuvos Lai
svės Komiteto pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas ir Lie
tuvių Piliečių Draugijos sve
tainėje darė politinį praneši
mą apie artėjančią viršūnių 
konferenciją. Po pranešimo 
buvo duodami klausimai, į 
kuriuos Sidzikauskas atsaki
nėjo. Pranešimo pasiklausyti 
buvo susirinkę nemažai žmo
nių ir, kiek teko nugirsti, da
lyviai buvo patenkinti. Kai 
kurie net pareiškė, kad pana
šus pranešimai butų dažniau 
suruošti. Dalyvis.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paleikoml asmenys:

Karpickaitė Janina.
Keršulytė Uršulė.
Ketvirtis Antanas, sūnūs 

inžinierius.
Kizevičienė Magdalena.
Klenauskas Boleslovas.
Krisiulevičienė-Grigaitė Petronė, 

iš Veisėjų vals., vyras Teofilius, 
vaikai Antanas ir Pranas.

Kriuklis Stasys.
Krivickaitė-Galinienė Veronika, 

gyvenusi Paryžiuje.
Kudirka Vincas, g. 1918 metais, 

šakių apskr•
Bartusevičionė

Ona, gyvenus!os 
včje, kilusios iš

Jonas, paskutiniu lai- 
Vilkaviškio apskrity-

Juozas, iš Gurklių

Igno,

Elena, Julija ir 
Kaune, Trakų gat- 
Raseinių.

South Boston, Mass.

Jadvygos Tumavičienės Pasi
darbavimu, SLA 365 Kuopa 

Gavo 1,200 Dolerių

SLA 365 kuopa, pasidarba
vus poniai Jadvygai Tumavi- 
čienei ir Irenai Mickunienei ir 
jos dukrelei, už skelbimus, 
Radijo stotis WC0P prisiuntė 
kuopai čekį $1,200. Tai ir ten
ka paminėti, kad didžiausias 
nuopelnas poniai Jadvygai 
Tumavičienei už jos gabumus, 
energiją. Ir kuopa gali džiaug
tis ir dėkoti tokią sumą su
laukus savo kason. Tai vis ką 
ta darbšti moteris išgalvoja. 
Linkime jai geriausios sėk
mės. J. K.

Rochester, N. Y.

Radijo Valandėlė Minės 
Dešimt Metų Sukaktį

Tėvynėje iš musų miesto 
labai retai tenka pamatyti ži
nučių apie lietuvių veiklą. At
rodo, kad musų mieste nesi
randa žmonių, kurie parašytų 
Susivienijimo organui apie šio 
miesto gyvenančius lietuvius, 
draugijas ir veiklą. Taip 
esant aš noriu nors trumpai 
parašyti apie ruošiamą Lie
tuvių Radijo valandėlės ir tau
tinių šokių grupės dešimties 
metų veiklos sukakties minė
jimą, kuris 
23 dieną 
parapijos 
Avenue. 
vakare.

Kiek man teko sužinoti, tai 
bus įdomi meninė programa,

įvyks balandžio 
lietuvių šv. Jurgio 
salėje, 545 Hudson 
Pradžia 7 valandą

Clevelando vi-
100 St. Clair

Lituanus Leidėjai 
Prašo Paramos

Mieli Lietuviai:
į I

Lietuviško akademinio jau
nimo pastangomis leidžiamas 
LITUANUS žurnalas neseniai 
atšventė savo darbo penkme
tį.

Per penkerius metus LITU
ANUS žurnalas augo, tobulė
jo. Per penkerius metus lie
tuviškas jaunimas dirbo ir 
leido LITUANUS, idant šis 
kitataučiams lietuviško kul
tūrinio gyvenimo pragiedru
lius neštų, jiems tolimos tė
vynės skausmą garsintų.

Tačiau žurnalo finansinė 
padėtis šiandieną jau yra per- 
didelė vien studijuojančiam 
jaunimui pakelti.

Todėl mes ir kreipiamės į 
Jus, prašydami padėti jauni
mui vykdyti toliau šią pras
mingą informacinę akciją. 
Per metus 21,000 egz. išleis
ti reikalinga apie 7,000. dole
rių. Maloniai kviečiame Jus 
įsijungti į LITUANUS rėmė
jų bei prenumeratorių eiles ir 
tuo budu padėti reikiamą su
mą sukelti LITUANUS rei
kalingas Jūsų paramos — 
remkite jį užsakydami sa
vo pažįstamiems kitataučiams 
arba pasiųsdami savo auką 
kuri įgalins LITUANUS lei
dėjus parinkti skaitytojus.

Du Namai Pardavimui
Abudu su visais patogumais, 
abudu turi skiepus. Vienas 7abudu turi skiepus, 
kambarių, Kitas 4 kambarių. 
Vanduo ir elektra.
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

B. Goush
504 Johnson Street

Hart, Mich.

SLA Pagalbos

Esu naš-

Le- 
Cle-
/

Sta-

Iš Lietuvos Pajieško 
mi Asmenys 

-------------- X
Viktoras Stančikas, jieško 

onės Stančikaitės, gyvenančios 
veland, Ohio.

Antanas Yankauskas, jieško
šio ir Rūtos Globių, gyvenančių 
New Yorke, su kuriais prieteliški 
santykiai buvo gyvenant Klaidėdoj 
1936-39 m.

M. K. Kirtiulis, jieško Jono-Kazio 
Karkos, kilusio iš Draskiunų vals
čiaus, Valdonių kaimo. z

Stukas Vytautas Rapolo, inžinie
rius, kilęs iš Viešintų valsčiaus, 
Viešintų dvaro. Jieško M. J. Kir- 
tiuliš.

Atsiliepkite patys ar apie juos* 
žinantieji prašomi pranešti žemiau 
paduotu adresu:
FRANCIS STANCO (Stankūnas), 

142 West 44-th Street, 
New York 86, N. Y.

• \

I

Philadelphia, Pa.

Šeštadieninėj Mokykloj Pa
minėta Vasario šešioliktoji 

---------------- %
Kitose didesnėse ir lietu

viais gausiai apgyventose ko
lonijose1 Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjimus ruošė tik suaugu
sieji žmonės, bet musų mie
ste esančios šeštadieninės 
mokyklos jaunučiai mokiniai 
neatsiliko nuo kitų kolonijų 
ir vasario 16 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėje suren
gė Lietuvos nepriklausomy
bės 42 metų sukakties minė
jimą, kurie ir programą pa
tys išpildė. Kaip kituose mi
nėjimuose, taip ir jaunuolių 
minėjime į svetainę buvo į- 
neštos Lietuvos 
vėliavos, kurias 
berniukai.

Pedagogas M. 
sakė trumą, bet 
atitinkamą kalbą, kuri labai 
tiko jaunuoliams. Visa pro-

ir Amerikos 
įnešė jauni

Vaišnys pa- 
momentui

r

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti
Prezidentui ir

Balandžio
X

Išmokėtos pomirtinės
DIR. VINCAS ŠIMKUS, 36

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Iždininkui Pasirašyti
16, 1960 Metais

kp., Chicago, III., gimęs 
birželio 12, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė birželio 1, 1923 m. Mirė rugsėjo 12, 1959 
m. Velionio pomirtinė išmokėta SLA 36 kuopai, 
Chicago, III. -----------------------------------------------

JUOZAS GESTAUTAS, 122 kp., Chicago, III., gimęs 
lapkričio 10, 1879 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi- 
sįrašė liepos 3, 1927 m. Mirė kovo 11, 1960 m. 
Velionio žmtpai Joanai Gestautienei pomirtinės 
išmokėta --------- ------- ---------------------------------

ONA BUKANTIENB, 125 kp., Mlelrose Park, III., gi
musi gegužės 10* 1890 m., Varniuose, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė gruodžio 4, 1938 m. Mirė ko
vo 22, 1960 m. Velionės sunui Charles Bukant 
pomirtines išmokėta -------------------------------------

VITALIS BUKŠNAITIS, 126 kp., New York, N. Y., 
gimęs gegužės 2, 1909 m., Brooklyn, N. Y. Prie 
SLA. prisirašė ktvo 5, 1948 m. Mirė kovo 19, 
1960 m. Velionio žmonai Ann Jameson Buksnai.-

Ji"1tis pomirtinės išmokėta _____________________
ALEKSAS LUCAS, 175 kp., Arlington, Mass., gimęs 

gegužės 4, 1888 m., Pikčiunų kaime, Seredžiaus 
valse., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 
18, 1932 m. Mirė vasario 26, 1960 m. Velionio 
broliui Frank Lueras pomirtinės išmokėta--------

JURGIS KUMŽA, 275 kp., Springfield, III., gimęs bir-
• želio 25, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 

gruodžio 1, 1918 m. Mirė kovo 6, 1960 m. Ve
lionio žmonai Elzbietai Kumzienei pomirtinės iš-

KONSTANTAS SMKUNAS, 279 kp., Sesser, III., gi
męs liepos 24, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugpiučio 4, 1918 m. Mirė sausio 18, 1960 
m. Velionio sunui William Peter Šimkūnui po
mirtinės išmokėta __________________________
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$150.00

600.00

500.00

500.00

600.00

600.00

300.00

Viso ___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai vist_____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
M. DUN'DURAITĖ, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 12 savaičių
A. GARBALIAUSKAITE, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 7 sav. 4 d. 
J. BIRETTA, 207 kp., Manchester, Conn., sirgo 7 sav. 1 d.
A. USELIEN®, 275 kp., S^ringfield, III., sirgo 8 sav. 1 d. _
A. DŪLIS, 333 kp., St. James, L. I., N. Y., sirgo 6 savaites
M. VAREKOJIEN®, 341 kp., JMcNaughton, Wis., sirgo 6 sav. 1 d. __

* I

Viso ____ ____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

-$3,250.00
$58,169.02

-X-

$76.50
82.00
57.50
64.51
36.00
37.50

—..................................$354.01
...........................„—$8,277.48
M. J. VIN1KAS, 

SLA Sekretorius

s

11601 Jos. Canipau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOvnsend 8-0298

651 Aibany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit. 
DUnldrk 5-6550

>•

I

7-7272
2-1681

BOvling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntinlų pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine 
Licensed by USSR

N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN
TeL MI 2-2452 ir MI

I

BROOKLYN,
N*EWARK, N. J., 312-314 Markei Street

•Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuvas, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3; N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

832 North 7th Si
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

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

• ►<>
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i 
Į 
i 
I
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i 
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SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
nuėsto.

Laidotuvių Direktoriai: 
• F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

ROCKFORD, ILL. j
Jei galvojate perduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo- i 
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite: I

WO 5-5890 J
Taip pat patams”<*me pinigų T 
ir siuntinių persiuntimui j T 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate į 

NOTARY PURLIO } 
114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043

Watthew P. Baliai |
BIELIAUSKAS } 

FUNERAL HOME i 
AL BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas }

660 Grand Street. 
Brooklyn, N. Y. 

| NOTARY PURLIO

PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

i

. ST. KARVELIS
188 HIGHTAND BL.VB., BROOKLYN 7, N. Y.

į HITLERIS IR MUSSOLINI | 
p “Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai į 
S apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo y 
S eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

fi 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės A
§ priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- X 
g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima Y 
$ sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. 5

fi Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
X straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos X 
g numerius veltui. Rašyti: g
| LAISVOH LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, 111. |

«— _ ■ “

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 LIETUVĄ
"NEPRIK1.AUSOMA LIETUV i” tur1 daug rimtų bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir di odą daug žinių iš lletuviikosioa 
bendruomenės Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams 7isur 6 doL, visose Amerikos*— 
5M, Kanadoje — 5 doleriai. Di laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to lcalna nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų Ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
I Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone 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. 
(Jžaisakiusienis knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 Kast Broadvvay So.

»

Kaina tik 76 centaL 
šiuo adresu:

i

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.

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

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — I1LM. 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metanui, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekj arba Money Order} to
kiu adresu:

naujienos
1739 Soatb Haluted Street. Ckičajo 8. Illinou

/
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SLA Deimantinis Vijus Pakartojamas su Dideliu Praplėtimu
NEPAPRASTOS APDRAUDŲ LENGVATOS DUODAMOS NE TIK VAIKAMS, JAUNUOLIAMS, DĖT IR SUAUGUSIEMS. 

MAŽOMIS DUOKLĖMIS SUAUGUSIEJI GALI GAUTI TERMINUOTĄ APDRAUDĄ DEŠIMČIAI METŲ

KORĖJOJE ĮVYKUSIOS RIAUŠĖS 
KELIA NERIMASTĮ

Įvykiai Korėjoje Vakaruose Padarė 
Slėgantį Įspūdį. Prancūzijos Prezi

dento De Gaulle Kelionė
Pietų Korėjoje įvykusios riaušės sunkiai sukrėtė 

vietos politinę būklę. Prezidentas Synginau Rliee, ne
seniai perrinktas dar vienai kadencijai, prasidėjus ne
ramumams buvo griežtas ir turėjo nusistatymą sng'iuž- 
dinti sau piešingus savo šalies sluoksnius, kad jie pa
klustų jo valiai ir nesipriešintu jo vedamai politikai. 
O tuo tarpu opozicija prezidentui Rhee, prasidėjus 
reikštis studentų demonstarcijomis ilgainiui išsiliejo į 
gatvių kovas, policijai panaudojus šaudmenis tiek pa
didėjo, kad paskutiniu laiku buvo pernelyg didelis skai
čius kruvinų aukų.

Beatodairine prezidento Rliee laikysena ir .neboji
mas politinių reikalavimų, kuriuos iškėlė opozicija, su
darė nepaprastai sunkią padėtį Pietų Korėjoje. Blo
giausia, kad šie įvykiai užsieniuose, ypatingai Ameriko
je padare labai neigiamą įspūdį. Iš spaudos ir net di
plomatinių sluoksnių pasipylė griežčiausi Rliee kaltini
mai ir pasmerkimas jo politikos.

Pagaliau prezidentui Rhee padaryti įsakmus pa
tarimai iš Vakarų Valstybių—įvykdyti plačias politines 
reformas ir suteikti daugiau demokratinių laisvių pi
liečiams. Riaušių metu iškvlo reikalavimai, kad iš nau- 
jo butų paskelbti prezidento rinkimai.

Pietų Korėjos .neramumai laikomi dideliu smūgiu 
vakarų pastangoms išlaikyti demokratinę santvarką ir 
sustiprinti jėgas kovoje su komunistine įtaka. Syng- 
man Rliee kaltinamas tuo, kad laikydamas save auti ko- •/
munistu savo veiksniais tiems patiems komunistams pa
gelbsti sustiprėti, nes jo režimas teikia medžiagą ko
munistinei propagandai.

J^ietų Korėjos tam tikrose srityse buvo paskelbta 
karo padėtis, bet neramumai vis tiek nesibaigė.

Valstybės sekretorius Her- 
teris net esąs rekomendavęs 
prezidentui Eisenhoweriui da
bartinėmis aplinkybėmis nesi
lankyti Pietų Korėjoje, kai jis 
šią vasarą iš Sovietų Sąjun
gos grįždamas, buvo planavęs 
nuvykti į šią nuo komunisti
nės Kinijos agresijos apgintą 
šalį.

Tokie yra kaltinimai daro
mi prezidento Rhee valdžiai. 
Bet greta to, nereikia už
miršti, kad be paties Pietų 
Korėjos prezidento Rhee kal
tės ir šio režimo, politinių 
klaidų padarytų, žymia dali
mi riaušių sukėlimu pasirūpi
no iš Šiaurės Korėjos infil
truoti komunistiniai agentai, 
kurstydami gatvių demons
tracijas ir gilindami esamą 
nepasitenkimą valdžios dar
bais. Apie tai praneša dauge
lis korespondentų, nurodyda
mi komunistinių agentų pla
čiai organizuotą ardomąją 
veiklą. Tai patvirtina piktas 
komunistinės spaudos džiaug
smas dėl Korėjos nelaimingų 
įvykių.

v •

Prancūzijos prezidentas
De Gaulle iš Kanados 
atvyko į Washingtoną

Prancūzijos prezidentas
Kana- 
metu 

klausi-

De
Gaulle, lankydamasis 
doje, vieno priėmimo 
aktuliais politiniais 
mais pareiškė savo nuomonę:

Prezidento De Gaulle nuo*-

mone didžiųjų valstybių gal
vų busimoji konferencija ne
galėsianti dabar išspręsti Ber
lyno klausimo, nes šiandieni
nės sąlygos nesančios palan
kios. Šis klausimas be abejo
nės bus svarstomas, bet tik 
tuo tikslu, kad palengvinti 
dabar esančius tarpvalstybi
nius santykius.

De Gaulle savo kelionę 
apibudino, kaipo pastangą 
kruopščiai pasirengti keturių 
didžiųjų susitikimui. Pirmiau
sia jo tikslas painformuoti 
sąjungininkus apie jo pasita
rimus su Chruščevu ir Mac- 
millanu, o taip pat suartinti 
savo nusistatymus su Ameri
kos politikos vadovais.

De Gaulle paskutinį kartą 
lankėsi Amerikoje 1945 me
tais. Jis sutinkamas palan
kiai ir laikomas Prancūzijos 
nuotaikų reiškėju. Preziden
tas aplankys ne tik Washing- 
toną, New Yorką, bet ir San 
Francisco ir New Oreleaną. 
Atgal į Eurpą jis grįžta per 
prancūziškąją West India.

Prezidento Eisenhovverio su
sitikimas su De Gaulle laiko
mas labai svarbiu, kadangi 
pastarasis turi labiausia pas- 
tovius nusistatymus su komu
nistiniu pasauliu ir tie nusis
tatymai dažnokai nesutampa 
su kitų, o labiausia anglų 
pasinešimu palankiai kalbėtis 
su Chruščevu. Paskutinėmis

savaitėmis Chruščevo atnau
jino grasinimus vakarų pa
sauliui dėl Vokietijos apla
mai ir dėl Berlyno klausimo 
ypatingai, kas sukelia naują 
susirūpinimą.

Piety Afrikoje sugniuž- 
dinfas juodyjy pasiprie
šinimas valdžiai

Pietų Afrikos vyriausybės 
beatodairinės priemonės, at
rodo, kad palaužia vietinių gy
ventojų valią ir jų dauguma 
po paskelbimo visuotino strei
ko buvo priversta grįžti į 
darbą. Bet neramumai dar 
nenutilo, nes pranešama apie 
šimtus naujai suimtųjų ir 
apie naujai įvykstančias de
monstracijas gatvėse.

Piliečių teisių įstatymas 
pasiųstas į Baltuosius 
Bumus

Atstovų Rūmai priėmė pi
liečių teisių saugojimo įstaty
mą, kuris persiųstas į Bal
tuosius Rumus. šis įstatymas 
tarp kitko turi tikslo apsau
goti negrų balsavimo teises 
pietinėse valstijose. Pagal šį 
įstatymą numatomi inspekto
riai, kurie rinkimų laikotar
piu prižiūrės 'balsuotojų re
gistraciją. Tai bus didelis pa
lengvinimas negrams daly
vauti 'balsavimuose ir kiek
vienu atveju, kai kuris nors 
iš spalvuotų piliečių Yebus 
užregistruotas rinkimų sąra
šuose, jie lengviau galės savo 
teises apginti, paduodami ati
tinkamus skundus.

Per vieną savaitę iš 
komunistinio sektoriaus 
į Vakarą Berlyną 
atbėgo 5,900

Komunistine Rytų Berlyno 
policija staiga pasirodė vaka
rų Berlyno sektoriuje ir mė
gino kontroliuoti piliečius, 
kurie požeminiu traukiniu bu
vo atvykę į vakarus. Bet pa
sirodžius sustiprintiems vaka
rų Berlyno policijos būriams, 
komunistų policija pasišalino. 
Tai paaiškinama tuo, kad pa
skutiniu metu į vakarus iš 
komunistinio sektoriaus per
bėgo net 5,900 žmonių. Paly
ginus su praeitų metų tokiu 
pat laikotarpiu perbėgėlių 
skaičius padidėjo net du kar
tus. Daugiausia perbėgėlių 
tarpe dabar yra ūkininkai, 
kurie bėga nuo sustiprintai 
vykdomos kolektyvizacijos ir 
naujos bangos teroro, kuris 
dabar pasireiškė rytų .Vokie
tijoje. Kalbama, kad didelis 
skaičius pabėgėlių privertė 
komunistus palengvinti perse
kiojimus ir laikinai esanti su
stabdyta mažų įmonių nacio
nalizacija.

Vogė Lietuvos skardą ir 
vežė į Ukrainą. — Vilniaus 
liaudies teismas nubaudė gru
pę asmenų, kurie vogdavo 
skardą iš Lietuvos įmonių ir 
veždavo ją parduoti į Ukrai
ną. M. Balakirevas nubaustas 
10 metų laisvės atėmimo, 
konfiskuojant turtą, kiti trys 
mažesnėmis bausmėmis.

Tarėsi Pabaltijo Valstybių Atstovai
įteikė Notą Valstybės Sekretoriui Herteriui

——< R. I ■ ——■■■«

Lietuvos atstovas Juozas 
Rajeckas, Estijos — Johan- 
nes Kaiv, Latvijos — Ar- 
nolds Spekke, Latvijos pa
siuntinybės patarėjui Anatol 
Dinbergs dalyvaujant, turėjo 
pasitarimą Latvijos pasiunti
nybėje, balandžio mėn. 18 die
ną, suminėtas valstybes lie
čiančiais bendrais reikalais.

Sekančią, balandžio mėn. 
19 dieną, visi trys Baltijos 
valstybių atstovai buvo pri
imti p. Valstybės Sekreto
riaus, Christian A. Herter. 
Ta proga Baltijos valstybių 
atstovų spaudai duotas se
kančio turinio komunikatas:

“In eonneetion with the 
forthcoming summit confe- 
rence, Estonia, Latvia and 
Lithuania follow with hope 
and anxiety the efforts of 
the great povvers, and await 
a peace based on justice and

the respected right of each 
nation to determine its own 
form of gevernment based on 
the will of the majority of 
its people.

“It is in this hope that 
the diplomatic representatives 
of Estonia, Latvia and Lithu
ania drew up and personally 
delivered an appropriate note 
to the Secretary of Statė. 
They also availed themselves 
of the opportunity to thank 
the United Statės Govern- 
ment, through the Secretary, 
for the continued non-recog- 
nition of the forcible incor- 
poration of the three Baltic 
Statės into the Soviet Union, 
as well as to express to the 
Secretary, on bchalf of their 
enslaved peoples, their gra- 
titude to the people of the 
United Statės for their mo- 
ral support of the Baltic 
cause”.

Ką Prancūzą Žurnalistas Matė Vilniuje

Elta rašo, ką prancūzų 
žurnalistas D. Ribemonas ma
tė Vilniuje šių metų kovo mė
nesį lankydamasis Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvos sostinė
je Vilniuje.

Vilniuje esą mažai matyti 
privačių auto mašinų, jomis 
važinėja daugiausia pareigū
nai. Troleibusai perpildyti, 
tad dauguma eina pėsčiomis. 
Žiemos metu gyventojai savo 
aprėdu siekia šilumos, ne ele
gancijos. Moterys daugiausia 
su skepetėlėmis. Daugumas 
nešioja batus. Judėjimas gat
vėse žiemą čia yra gyvesnis, 
negu Maskvoje. Krautuvėse 
pirkėjų daug. Lyginant su 
Maskva, vitrinų dekoracijos 
Vilniuje kiek skoningesnės.

Atrodą, rašo prancūzų žur
nalistas, kad lietuviai, pergy
venę savo istorijoje įjau ne' 
vieną vergiją, sugeba ir eina 
sovietiniam režimui kiek ga
lint prisitaikyti. Tačiau taip 
tik atrodą. Įvairios žymės ro
do, kad lietuvių tautiškumas 
nėra miręs. Obalsiai prie kai 
kurių mokyklų sienų raginą 
mokinius už vis daugiau my
lėti gimtąjį kraštą.

Žurnalistas toliau mini kai 
kurias rusinimo žymes, ku
rios esančios Vilniuje pana
šios, kaip ir Rygoje: Dvikal
biai gatvių pavadinimai, ru
siški pareigūnai, sovietiniai 
kariai ir dar kai kas. Pri
vengdami rusiškų laikraščių, 
kai kurie lietuviai noriau 
skaito Lenkijos spaudą, kiek 
jos ateina. Bibliotekose ir 
ypač antikvariatuose grobs
tomos Vakarų literatūros 
knygos.

Komunistams IJetuvoj nepa
vykę likviduoti bažnytinį gy
venimą. Šventadieniais esan
čios pilnos tiek katalikų, tiek 
protestantų, tiek stačiatikių 
'bažnyčios. Procesijų metu 
matyti, kad gatvėse klupo ir 
vyrai ir moterys.

Vilniečiai iš seno mėgsta

lankyti kavines. Tirščiausiai 
lankytojų esą “Neringos” ka
vinėje, ypač po to, kai “Iz- 
vestija” kritikavo tos kavi
nės dekoracijas, kurios esan
čios perdaug liuksusinės. “Di
dysis brolis yra pavydus”, 
juokauja vilniečiai. Lietuviai 
iš viso nepasiduodą slavisškai 
melancholijai, juk lietuviai ir 
etnologiškai nesą slavai.

Lietuvoj net partijos funk
cionieriai jaučią nepasitenki
nimą atvykusių į Lietuvą par 
reigunų elgesiu ir tą nepasi
tenkinimą kartais parodo net 
atvirai. Kaip ir kituose oku
puotuose kraštuose, taip ir 
Lietuvoje stengiamasi nepa
geidaujamus sovietinius parė
dymus kiek galint apeiti. Net 
komunistinėje spaudoje at- 
sispinti daugybė sovietinio re
žimo trukumų ir klaidų.

Deportacijų grėsmė nėra 
dingusi. Tačiau gyventojai, 
nors ir priversti režimui pri
sitaikyti ir dažnas net į par
tiją įsirašyti, stengiasi išlai
kyti savo tautinius įsitikini
mus ir būna, kad net partie
čių šeimos nariai — platina 
a n t i komunistinę pogrindžio 
spaudą. Kasnakt klausomasi 
laisvojo pasaulio radijo tran
sliacijų ir kitą dieną svarbes
nės žinios paplinta ir tarp tų 
kurie radijo nesiklauso.

Kolchozinimas ir rusinimas 
lietuvių ypač nemėgstami. Ne
są nuostabu, kad tos komu
nistų pastangos kartais tie
siog sabotuojamos. Prancūzų 
žurnalisto teigimu, Lietuvos 
miškuose dar ir dabar esą 
partizanų.

Užsieniečiams Vilniuje lan
kytis leista tik nuo pereitųjų 
metų. Sovietinės įstaigos ro
džiusios norą miestui duoti 
naujų statybų vaizdą, tačiau 
pirmenybė ilgą laiką buvo 
teikiama pramoninei, o ne gy
venamųjų namų statyboms, 
kuriomis tik pastarais laikais 
imta daugiau rūpintis.

Vajus Tęsis du Mėnesius: Nuo Gegužės 
11ki Liepos 1 Dienos

Prirašyti prie Susivienijimo naują apli- 
kantą gali kiekvienas SLA narys. Visiems už 
narių prirašymą bus mokama atlyginimas, 
duodama prizai, nemokamos atostogos SLA 
Vasarnamyje, Atlantic City, N. J. ir dar kiek
vienas turės galimumą laimėti stambias pinigi
nes dovanas

Šiame Tėvynės numeryje skelbiama SLA Deimantinio va
jaus pakartojimas dar dedesniu mastu ir žymiomis lengvato
mis. Ypatingai ir didelis dėmesys skiriamas seniesiems SLA 
nariams. Vajaus komisija, vertindama SLA veikėjų ir narių 
nuopelnus organizacijai ir tikėdamosi sulaukti jų dar dides
nės paramos šiame svarbiame vajuje, nutarė mokėti nariams 
atlyginimą už aplikantų prirašymą, duoti stambius prizus, 
dovanas ir padaryti nariams piniginius laimėsimus.

Vajus kartojamas ne tik su visomis lengvatomis, bet jis 
dar daugiau praplečiamas. Šiame vajuje ir suaugusieji ne tik 
vaikai ir jaunuoliai, gali gauti mažomis duoklėmis terminuo
tą apdraudą dešimčiai metų.

Šiame dviejų mėnesių vajuje, kuris prasideda gegužės 1 
ir tęsis iki liepos 1 dienos, gali gauti:

1) Visi SIJA nariai gali gauti dar vieną apdraudą, kaip 
pridėtinę prie turimos apdraudos. Ji yra terminuota ir duo
dama dešimčiai mėty iki .$2,OOO.OO. Apdrauda visada gali bū
ti pakeista kita arba praėjus dešimčiai metų vėl pratęsta.

Duoklės už terminuotą apdraudą yra mažos. Jos pri
klauso nuo nario amžiaus ir sumos.

Šią terminuotą apdraudą gali gauti ir nauji nariai nuo 
16 metų amžiaus tomis pačiomis sąlygomis. Užsirašant už
tenka tik užpildyti ir pasirašyti aplikaciją. Tikrinti sveikatos 
nereikia.

2) Vaikai nuo> gimimo dienos iki 16 metų amžiaus gali 
gauti $2,000.00 apdraudos, mokant už kiekvieną tūkstantį po 
25 centus mėnesinių duoklių, nežiūrint nario amžiaus.

3) Jaunuoliai nuo 16 iki 25 metų amžiaus gali gauti iki 
$2,000.00 apdraudos, mokant po 25 centus mėnesinių duoklių 
ir po 17 centų narystei palaikyti, nežiūrint nario amžiaus.

4) Kartu kviečiame prirašyti vaikus ir suaugusius į visus 
reguliarios apdįraudos skyrius. Prirašant vajaus metu vi
siems yra taikomos lengvatos — nereikia mokėti įstojamojo 
mokesčio.

PRIRAŠANTIEJI NARIUS GAUS ATLYGINIMĄ 
IR GALĖS LAIMĖTI STAMBIAS DOVANAS

Kiekvienam už nario prirašymą bus mokamas atiyginimas. 
Be to, suteikiama graži proga gauti kitas vertingas dovanas, 
prizus ir galimybė laimėti stambias sumas, būtent:

1) Kas šiame vajuje prirašys narį, tam bus sumokėta at
lyginimas — vienas trečdalis prirašyto nario metinių duoklių.

2) Vajaus metu daugiausiai prirašiusiems narių ir atsiun- 
tusiems nemažiau, kaip 75 aplikacijas, bus išmokėti piniginiai
prizai:

Pirmas prizas ___________________  $100.00
Antras prizas ____________________  $75.00
Trečias prizas ____________________  $50.00
Ketvirtas prizas __________________  $35.00
Penktas prizas______________________ $25.00

3) Jei prirašytų narių mėnesinės duoklės sudarys nema
žiau kaip $40.00 sumą, tai kiekvienas galės gauti papildomą 
dovaną — nemokamai vienos savaites atostogos SLA vasar
namyje Atlantic City, N. J.

4) Kiekvienas, kuris prirašys šio vajaus nietu bent vieną 
naują narį, dalyvaus stambių piniginių sumų laimėjimuose, ku
ris bus atliktas Deimantinio Seimo metu Pittsburgh, Pa.

PRIRAŠYTI PRIE SLA GALI KIEKVIENAS NARYS

Vajaus geresniam sėkmingumui yra reikalinga visų na
rių pagalba. Todėl visi Susivienijimo nariai yra kviečiami ir 
prašomi įsijungti į vajaus talką ir prisidėti prie narių prirašy
mo. Tuo tikslu kiekvienam nariui suteikiama teisė prirašinė
ti aplikantus ir tam reikalui nariams siunčiama reikalinga me
džiaga.

Vajaus Komisija, siekdama kiek galint prasmingiau pasi
tarnauti Susivienijimui, artėjančiam į 75 metų gyvavimo su
kaktį, kreipiasi į SLA kuopų valdybas, organizatorius, veikė
jus ir visus 'narius, kviesdama prisidėti prie nauju narių pri
rašymo. Tik bendru darbu padidinsime Susivienijimo gretas 
ir sėkmingiau atliksime darbus lietuvybės ir narių naudai.

Tad visi į vajaus talką su tikslu daugiau pasitarnauti savo 
organizacijai, minint jai Deimantinę Sukaktį.
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MUSŲ REIKALAI

Išsiuntinėti laiškai kuopų 
finansų sekretoriams

Artėjant Susivienijimo 51 
seimui, kuriame bus atžymė
ta organizacijos 75 metų gy
vavimo sukaktis ir pagerbti 
ilgamečiai veikėjai, Susivieni
jimo sekretorius dr. M. J. Vi
nikas išsiuntinėjo visų kuo
pų sekretoriams laiškus, pra
šydamas juos pranešti užsi
tarnavusių veikėjų vardus, 
pavardes visų tų narių, kurie 
yra išbuvę kuopos valdyboje 
20 metų ar daugiau, ir kurie 
iki šiol nėra gavę Susivieniji
mo Auksinio Ženklelio ir da
lyvaus busimam seime.

Todėl patenkinkite centri
nio sekretoriaus prašymą, su
rašykite tų valdybos narių 
vardus, kurie vienose ar kito
se kuopos pareigose yra išbu
vę daugiau 20 metų ir dar nė
ra gavę aukščiau paminėto 
ženklelio, ir prisiųskite cent- 
ran ne vėliau birželio 15 
nos.

die*

laiš- 
nuo 

kiek 
kaip

O—*Į*—O 
Išsiuntinėti mandatai 
dėl busimo seimo delegatų

Susivienijimo sekret orius 
praeitą savaitę išsiuntė visų 
kuopų finansų sekretoriams 
mandatus busimo seimo de
legatams ir informacinį 
ką, kuriame nurodoma 
kokio skaičiaus narių 
delegatų galima rinkti,
delegatai turi būti renkami ir 
kaip turi būti užpildyti man
datai. Delegatų rinkimas turi 
būti atliktas 30 dienų prieš 
seimą. Delegatas skaitomas 
išrinktu tik tada, jeigu jis 
gauna daugiau kaip pusę visų 
balsavime dalyvavusių balsų.

Jeigu dėl neteisingo sekre
toriaus adreso ar kitokios 
priežasties sekretorius negau
tų aukščiau paminėtų siunti
nių, tai ilgai nelaukę praneš
kite centrui, o jie bus pasiųs
ti antru katu.

o—
Visos kuopos turėtų būti 
atstovaujamos

Busimas Susivienijimo sei
mas bus reikšmingas tuomi, 
jame bus atžymėta organiza
cijos gyvavimo 75 metų su
kaktis, todėl jame privalėtų 
būti atstovaujamos visos kuo
pos, nežiūrint jų narių skai
čiaus. Jeigu kurios kuopos, 
kaip mes anksčiau rašėme, 
neturi ižduose pinigų delegatų 
kelionėms ir kitoms išlaiko- 
doms apmokėti, tai dar yra 
laiko suruošti vienokio ar kū 
tokio pobūdžio parengimą lė
šų sukėlimui, tik reikia gerų 
norų ir pasišventimo darbui.

Kai kurios kuopos tam tik
slui jau ruošia išvykas į ty
rą orą ir tikisi iš išvykų tu
rėti nemažai pelno ir papil
dyti iždus. Taip galėtų pada- [ 
ryti visos kuopos, ypač tos, Į 
kurių ižduose nėra lėšų de- J

CHICAGO, ILL. — Balan
džio 8 dieną, 7-tą valandą va
kare, Hollywood didelėje sa
lėje gausiai kuopos narėms 
susirinkus, pir-kė H. Čižaus- 
kienė pravedė susirinkimą, 

Į kuriame buvo aptarta svar
besni organizacijos reikalai, 
išklausytas ir priimtas buvu
sio žaidimo vakarėlio prane
šimas su geru pasisekimu, už 
kurį pirmininkė varde kuopos 
pakartojo gilų dėkingumą vi
soms narėms už vertingas do
vanas, pasidarbavimą ir vi
siems už atsilankymą ir nuo
širdų parėmimą.

Organizatorė K. Katkevičie- 
I nė pranešė, kad šiame lai

kotarpį kuopon įsirašė: L. 
Žembulys, B. Yanas, P. Yanas, 

I J. Bernadišienė, A. Underie- 
Į nė, J. Deksnienė ir nuo 2-jų 

iki 12-kos metų 20 jaunuo- 
I lių, būtent: Austin 1, Bugare- 

vičius 4, Underis 4, Bemadi- 
šius 2, Pivoris 2, Jazavitas 1, 
Andriulis 1, Senulis 1, Pabar- 
čius 1-nas. Pranešimas su ap
lodismentais priimtas.

Pranešta, kad narė Akvilė 
Jodžiunas dar yra serganti ir 
Ona Plukas sunkiai susirgusi, 
randasi ligoninėje. Ligonėms 
išreikšta užuojauta ir linkėji
mai greito sveikatos grįžimo, 
paskirta lankytojos.

Baigus susirinkimą visos 
narės pakviestos dalyvauti 
naujų narių pagerbime.
Naujų

Dar 
rių ir 
pažinus, 
kienė visus pakvietė prie pui
kiai paruoštų stalų.
Naujų narių stalas lyg 
rožių darželis

Labai malonų 
specialiai gražiai 
stalas, prie kurio 
donų rožių korsažais papuo
štos visos dalyvavusios nau
jos narės: Kristina Austin, 
Anna Ambrozas, Anelė Bov- 
shis, Jadvyga Deksnis, Anta
nina Hornienė, Aldona Gu- 
žauskas, Birutė Jazavitas, 
Bernice Yanas, Stasė Kudir
ka, Saliomija Kiela, Eleonora 
Lukas, Katherine Madenis, 
Petronėlė Mališauskas, Eu
genija Šiurkus, Marija Požar- 
skis, Albina Ramonis, Nata
lija Rakutis.

Jaunuolių stalas
Prie gražiai puošto gėlėmis 

ir įvairiais skanėstais 
linksmais berupestingai 
štavo naujieji kuopos 
nuoliai nariai: Dajana 
vija Kudirkaitės; 
Monika ir Charles.
Patricija Yanas, 
Jazavitas, Vytautas Ramonis.
Programa

Po skanios vakarienės pir
mininkė pakvietė p. O. Bie- 
žienę vesti programą. P. Bie- 
žienė visus pasveikinus pa
prašė kuopos organizatorę 
K. Katkevičienę tarti keletą 
žodžių. K. Katkevičienė nuo
širdžiai sveikino visus susi- 
rinkisius džiaugdamosi ir šil
tais žodžiais įvertindama visų, 
ypatingai nekuriu net ir su 
savo vaikeliais atėjusių į šią 
garbingą lietuvių organizaci
ją, dėkodama jau apėjusioms 
įsijungti į organizacijos dar
bus ir valdybos narių parei
gas, tai Kristina Austin, Bi
rutė Jazavitas, Eugenija Šiur
kus ir Stasė Kudirka.

v —

Narių įvezdinimas 
pribuvus daugiau 

svečių ir visiems susi- 
pirmininkė Čižaus-

na-

darėįspudį 
paruoštas 

sėdėjo rau-

stalo 
kryk- 

jau- 
ir Sil

Kristina, 
Austin, 

Džimukas

legatų kelionėms ir kitoms su 
seimu susijusioms išlaidoms 
apmokėti.

Pagalvokite apie tai ir pra
dėkite darbą, 
kinti papildę

o busite paten- 
kuopų iždus.

Pakviestas kalbėti centro 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie- 
žis sveikindamas susirinku
sias džiaugėsi kuopos narių 
darbštumu, gražiu tarpusaviu 
susiklausimu, giliai vertinda
mas kaipo vieną reto pajėgu
mo SLA kuopą nuoširdžiai 
dirbančią ne tik organizacijos 
gerovei, bet ir stipriai įsi
jungusią kultūros ir labdaros 
darbams. Reiškė pagarbą kp. 
valdybai: pirmininkei Čižaus- 
kienei, vice pirm. Senulienei, 
prlot. sekr. Jazavitienei, fin. 
sekr.-iždininkei Austin, iždo 
globėjoms K. Jakubkienei ir 
E, Šiurkienei ir organizatorei 
K. Katkevičienei, kurios ne
palaužiama energija kiekvie
ną metą atveda SLA nemaža 
narių. Taipgi plačiai apibudi
no SLA stiprų finansinį stovį, 
kuriuomi narių sutaupos yra 
užtikrintos.

Toliau sekė musų mylimos 
viešnios Josefinos Milerytės 
puikiai išpildytos lietuviškos 
dainos ekompanuojant gerb. 
poniai Michel. Abi menininkės 
buvo apdovanotos gražiais 
gėlių korsažais ir gausiais ap
lodismentais.

Kuopos naujos narės jau
nuolės Dajana Kudirka ir 
Kristina Austin labai gražiai 
padainavo kelias lietuvių liau
dies daineles ir pašoko liau
dies šokius. Susirinkusieji ne
paprastai gėrėjosi, kad Ame- 
rikoje gimusi trečioji lietuvių 
karta dar neišsižada savo tė
vų, senelių kalbos, dainų, šo
kių ir tautos tradicijų. Tai 
nuopelnai senosios kartos!

Narių gimtadieniai
Po meninės programos, pa

gal kuopos tradicijas pirmi
ninkė iššaukė visų narių ba
landžio mėnesį gimusių var
dus, tačiau pasirodė tik sa
kančios: Anna Ambrozas, Ju
zefą Gulbinienė, Irena Nar
butienė, Saliomėja Alvikienė, 
Bernice Yanas, Natalija Ra
kutis. Jom išreikšta širdingų 
linkėjimų ir sudainuota Il
giausių Metų.

Baigiant šį gražų pobūvį 
p. Čižauskienė nuoširdžiai pa
dėkojo visiems programo da
lyviams, trumpai apibudino 
kuopos atliktus žymius kul
tūros ir labdaros darbus, pra
šė nares dažnai lankytis į 
kuopos susirinkimus ir nenu
tolti nuo organizacijos už
brėžtų ateičiai darbų, širdin
gai dėkojo komisijos narėms, 
šį pobūvį surengusioms ir vai
šes aukavusioms: P. Senulie
nei, J. Gulbinienei, A. Ručin
skienei, E. Mockienei, B. Ja
zavitienei, K. Austin, K. Kat
kevičienė, B. Yanas; E. Mar- 
kunienei ir K. Jakubkienei; į 
pobūvį vaišes atnesiusioms: 
A. Ambrozas, O. Svagdis, 
Bovshis, M. Leppienė, 
Petraitienė, Sofija Garad, 
Visackienė, V. Visackaitė,
ir K. Mankus, I. Norbut, 
ir pasidarbavusioms Aldona 
Olis, M. Baronienė, P. Mali
šauskas ir visoms bei visiems 
už atsilankymą.

Visos ir visi gausioms 
tutėma ir nuoširdžiais 
džiais dėkojo pirmininkei
žauskienei už jos nuoširdžias 
pastangas ir svetingumą šia
me pobūvį.

Visi skirstėsi linksmoj nuo
taikoj išsinešdami malonių 
prisiminimų. Dalyvė.

A. 
J. 
J. 
V.

ka- 
žo- 
Či-

Philadelphia, Pa.

Svarbus Susivienijimo 135 
Kuopos Susirinkimas

Šiuom yra pranešama SLA 
135 kuopos nariams, kad mu
sų kuopos sekamas susirinki
mas įvyks šių metų gegužės

mėn. 1 dieną.
Visi kuopos nariai ir narės 

kviečiami šiame susirinkime 
skaitlingai dalyvauti, nes bus 
renkami delegatai į SLA sei
mą, kuris įvyks šią vasarą 
Pittsburghe.

Kaip matote, susirinkimas 
yra svarbus, tad jūsų daly
vavimas prisidės prie SLA 
veikimo, todėl gegužės mėn. 
1 dieną visi susirinkime Lie
tuvių Muzikaliam Klube ant 
Allegheny Avenue ir TiJton 
gatvių.

Gust. Palaitts,
SLA 135 kuopos sekr.

Manchester, Conn.

SLA 207 Kuopos Bingo
Buvo Sėkmingas

galioną pieno, Elzbieta 
svarus 

Ona Padalskienė —

kavos svarą ir

Susivienijimo 207 kuopa bu
vo surengus bingo, kuris vi
sais atžvilgiais gerai pavyko, 
kuopai liko pusėtinai pelno. 
Surengimo bingo komisija bu
vo : Zuzaza Žutautienė, Ona 
Barth-Burkauskienė, ir Ona 
Lemezienė. Virtuvėj darbavo
si Z. Žutautienė ir Ona Barth- 
Burkauskienė. Bingo tvarkė 
Ona Lemežienė ir Jonas Sele.

Bilietų daugiausia išparda
vė pirma Zuzana Žutautienė, 
antra iš eilės Ona Kaminskas 
ir Jonas Sele. Valgonų daik
tų su dovanojo: Z. Žutautie
nė
Arlukevičienė — 2 
kavos, 
pyragą, Marijona Kvetkaus- 
kienė — didelę duoną namie 
iškeptą, Salomėja Strugienė— 
pyragą, Ona Barth-Burkaus
kienė — pyragą, Margarieta 
Zorskiutė 
pyragą.

Dėl bingo laimėjimo dova
nas davė: Z.1; Žutautienė 2, 
Julė Birutienė 2, Ona Lema- 
žienė 1, Barbora Čemerkienė 
1, Ona 
1. Pinigais po $1.00: Ona 
Roman-Ramanauskienė, Ona 
Yakaitienė, Antanas Kleiza, 
ir J. Mažeika. Jonas Sele bu
telį vyno padovanojo, Ona 
Kaminskienė — mekstinuką 
dėl specialės dovanos.

Jeigu kieno vardas čia bus 
nepaminėtas, atleiskite, nes 
kada dovanos buvo priima
mos, aš buvau ant valandžiu
kės prasišalinęs.

SLA 207 kuopos valdyba 
dėkąja visiems nariams, ku
rie prisidėjo su davonomis, 
taipgi dėkoja visiems daly
viams, kurie atsilankė į mu
sų parengimą.

Aš ir nuo savęs dėkoju vi
siems.

Barth/iBurkauskienė 
po

A. Biretta.

Wilkes Barre, Pa

SLA 115 Kuopos Susirinki
mas ir Delegatų Rinkimas 

j Seimą

SLA 115 kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, gegu
žės 8 dieną, 1:30 valandą po 
pietų, Lenkų Veteranų Name, 
287 E. Market Street. Apkal
bėjus kuopos reikalus bus de
legatų ringimas į SLA. Seimą. 
7-ta apskritis delegatams mo
kės po $10.00 kiekvienam.

Šis bus paskutinis susirin
kimas, nes kuopa per vasarą 
susirinkimų nelaiko. Po vasa
ros atostogų susirinkimai bus 
laikomi, kaip ir dabar, kas 
antrą sekmadienį Lenkų Ve
teranų name, 287 E. Market 
Stireet. Pirmas susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 11 
dieną.

Tad prašome visus daly
vauti šiame susirinkime.

Kadangi per vasarą susi
rinkimų nebus, tad nariai yra 
prašomi duokles atnešti pas , 
sekretorių, 395 6o. Empire St. i 

Adomas Miliatlskas,
SLA 115 kuopos fin. sekr. I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius

/

I

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

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Mažakraujingumas
(Tęsinys)

KAT KURTOS ANEMIJOS RŪSYS

Anemia atsirandanti. dėl STAI
GAUS NETEKIMO didesnio kraujo 
kiekio — dėl kraujo indų staigaus suža
lojimo arba didelės kraujojaučios skran
džio žaizdos.

Anemia' susidaranti dėl ilgesnio 
nors nedidelio kraujavimo—-pavyzdžiui 
dėl skrandžio nors nedidelės žaizdos 
kraujavimo, kraujavimo iš moters gim
dymo organų, kraujavimo iš hemororvi- 
dų.

Anemijos susidarančios dėl kraujo 
raudonųjų kūnelių — erytrocitų nyki
mo, vadinamos medicinos moksle hemo- 
lytinės anemijos.

Anemijos susidarančios dėl pamažė
jus! os kraujo gamybos.

Prie šios rūšies anemijos priklauso 
ir vadinamoji piktybinė anemija', ar pik
tybinis mažkraujingumas, a p r a š y t a 

I Biermero ir A didi šono, medicinoje vadi
nama ANEMIA PERNICIOSA. x 

Piktybinė anemija yra chroninė ane
mija pasireiškianti stoka druskos rakš
ties skrandžio sunkoje ir specifiniais 
reiškiniais nervų sistemoje. Ta liga daž
niausiai pasireiškia baltosios rasės žmo
nėse po 50 metų amžiaus.

Jeigu skrandžio sunkoje pas ligonį pa
sireiškia nuolatinis trukumas vadinamo 
intrinsic factor, kuris pas sveikus žmo
nes normaliai randamas skrandžio sun- 

.. ■ .......  ....... ..... ..------ —--- -

Plymouth, Pa

Mirė Jonas Jurčiukonis, 
SLA 6 kuopos Pirmininkas

Šių metų balandžio mėn. 7 
dieną mirė Jonas Jurčiukonis, 
sulaukęs 67 metus amžiaus. 
Velionis /buvo kilęs iš Lietu
vos, Šventežerio rajono. Atva
žiavo į šį miestą prieš pirmą 
pasaulinį karą, dirbo anglių 
kasyklose. Tarnavo Amerikos 
kariuomenėje' ir buvo Pran
cūzijos mūšio laukuose. Jau 
6 metai kai nedirbo, nes 
lių dusulis kankino.

I

Iš artimų giminių liko 
na Uršulė Jurčiukonienė, 
tė ponia Hugick, podukra Mi- 
lušienė ir trys posūniai Anta- 

! nas, Edvardas ir Maynard 
Juškevlčiai. Palaidotas tautiš
kose kapinėse Wyoming, Pa.

įčia gauti laiškai šį mėnesį 
iš Lietuvos nuo Dubisos iš 
kolūkio darbininko. Jis rašo, 
kad praeitą metą turėjo mo
kėti už žemę 60 arų nuomos 
valdžiai šimtą aštuoniasde- 
šimts rublių į metus, o už ga
nyklą karvei ganyti penkioli
ka rublįų, teličias 8 rublius, 
už avį 4 rublius, už stubą ir 
tvartą dar šimtą dvidešimts 
devinls rublius. Bet šiais me
tais, sakoma, bus laisvas mo
kėjimas. Tai bus išskaitoma 
kaip apdrauda gyvulių.

Kolūkio kiekvienas darbi
ninkas turi teisę gauti gania
vą vienai garvei ir avei. Žinot
ina, sumokant už ganiavą.

Rašo iš Ariogalos ir Čekiš
kės apylinkės, jei kas gauna 
skarelę ar vilnonės medžia
gos, tai daugelis teiraujasi 
kur gavo ir ar parduotų. Už 
amerikonišką skarelę babušką 
siūloma iki 175 rublių ir net 
už tinkamą gabalėlį plonos 
medžiagos, kuri tinka padary
ti skarelę siūlo šimtą rublių. 
Aukščiau minėtuose mieste
liuose visai mažai yra tokių 
vietų, kad butų galima gaut 
nusipirkti krautuvėse. Rašo,

v •

ang-

žmo- 
duk-

boje, tai susidaro pagrindinis reiškinys 
prie pi ktybi 11 ės—perui c i osi nes a.n em i j os.

INTRINSIC FACTOR — tas la
bai svarbus elementas normalioje skran
džio sunkoje, sudaromas normalios 
skrandžio gleivinės, veikia Į absorbavimą 
vitamino B 1.2 iš žarnų ir yra laikomas 
kepenyse ir panaudojamas kraujo ga
mybai kaulu smegenyse, kuomet jis yra 
reikalingas. Kraujas gali būti gamina
mas bluznije ir kai kada kepenyse ir net 
inkstuose. Prie piktybinės anemijos 
skrandžio galeivinė ir liežuvio gleivinė• 
paprastai yra atrofiška ir yra chroniško 
gastrito ir enterito reiškiniai, linkę prie 
paaštrėjimu degeneravimasis stuburkau
lio smegenų yra dažnas reiškinys prie 
perniciosinės anemijos. Panaši degene
racija pastebiama periferiniuose .ner
vuose ir skrandžio bei žarnų virškinamo
jo trakto nervų mazguose.

Pradžia piktybinės — perniciolbvės 
anemijos paprastai būna apgaulinga ir 
skastinga. Tos ligos reiškiniai nėra la
bai sunkus iki ta anemijos liga nėra toli 
nuė j usi. A nem i j o s si m ptom ai 
mas, trumpas alsavimas,
nėjęs plakimas yra paprasti reiškiniai.

Pakitėjęs jautrumas rankų ir kojų 
odose yra įprasti tos ligos reiškiniai li
gos pradžioje.

Ligos reiškiniai iš skrandžio ir žar
nų trakto yra: stoka apetito, vertimas 
vemti, vėmimas, viauriavimas ir skaus
mų priepuoliai pilvo ertmėje.

(Bus daugiau)

silpnu-*
širdies padaž-

• ūmi ra 1 . < j.
I

kad amerikoniško pamušalo 
medžiaga, vadinama tafata, 
ten būna didelė prašmatnybė.

Pinigų yra tik kolūkių vir
šininkų ir brigadininkų kiše
nėse. Taipgi ir tie turi dau
giau rublių, kurie gauna kas
dien dirbti, tai gyvulių prižiū
rėtojai. Taip abelnai, kaip ra
šo, darbininkai ir darbininkės 
gauna apie du šimtu dienų 
išdirbti, tai gauna pinigais 
apie du rublius už darbadienį 
ir grūdais, kuriuos vadina mi
šiniu, kurie tinka kiaulėms ir 
vištoms. Bet rašo, kad šiais 
metais "turi maisto daug ge
resnio, palyginus su tuo kurį 
gaudavo prieš kelis metus, 
nes daržuose buvo neblogas 
derlius. Gyvuliai padaro mėš
lo, kuriuo įtrešiama žemė 
duoda trigubai daugiau dar
žovių, taipgi sėjama miežių 
savuose daržuose. Tai tokia 
kolūkiečių lietuvių būklė šian
dien Lietuvoje.

J. V. Stanislovaitis.

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS 
narių susirinkimas bus š. 
gegužės mėn. 1 
valandą po pietų 
Hali” svetainėje, 
Western Avenue.

m. 
dieną, 2:30 
“Marąuette 

6908 South

Visi kuopos narai kviečiami 
dalyvauti.

Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskr i t i e s 
suvažiavimas įvyks šių metų 
gegužės mėnesio 15 dieną, 
sekniadienį, Lith’s Klubo pa
talpose, 215 North Main St., 
Shenandoah, Pa., pirmą va
landą po pietų. Apskrities se
kretorė prašo visas apskrities 
ribosie gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir įpareigoc 
ti juos dalyvauti suvažiavime. 
Patenkinkite sekretorės pra

— .. .........- — .................... . . ............................■ ■■! .u ■ i ■ i n
' *• —- • - 1 \ • ’.A

šymą, pasiųskite delegatus į 
suvažiavimą.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities ge- 
gužinė-piknikas įvyks gegužės 
mėn. 15 dieną, Sans Souci 
parke prie didelio stando. Ap
skrities valdyba, kurį ruošia 
gegužinę, prašo visus Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
gegužinės ir joje dalyvauti. 
Patenkinkite apskrities valdy
bos prašymą.

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje1 dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo • 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir (joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

Narių pareiga patiems lan
kyti ir raginti savo draugus 
lankyti SLA kuopų ir apskri
čių išvykas.

✓
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1959 Metų

Studentą 
Fųnd 
TtocRe- 
fund 
Unempl.

1800

30000

Sugražinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas —4____  $72.45
Ligoje Pašalpos Fondas .... 18.00
Mišrus Fondas _____________ 94

(eigos Spalio, Lapkričio ir Gruodžio Mėn., 1959 m. Viso $43,584.67 $24,740.22 $37,975.56
Lėšų Fondas 10.10

3246-

Kuopa Spalio Lapkričio Gruodžio
1 6062 8543 4534
2 — — — 2721
3 18151 10529 51659
4 2881 5124 1700
5 ------- . — — 10165
6 — — 4256 ------ •
7 17876 13917 17883
8

10
11
12
13
14

17307

6743
45041

2413
16431

16 — _

17 6052
18 10565
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
24
35
36
38
39
40
41
42
43
44
46
48
50
51
52
53
54
56
57
60
62
63
64
66
68
70
72
73
74
75
76
77
78
82
85
86
87
88
89

11308
1260

4815

4412
2138

12914
5203

28462
292980

2232
5321

12808

31522

154
19377

6963
19299

28415

7105 
28170 
18091
1132

1664

18898
3062

2816
42252

2687
947
912

12408

13711
8847

55828
242

5690
2241
9086
1902
9087
1564

3642
9120

11990
2446

37196
3200

2841
8706
2390

23345

6112
2853

5769
10617
89672

23396
4988
3495 

25860 
11108 
18531

5573
20608
6959

49948

1998
4033

27063
11792
62663

3697
4296

154
9369

154
22118
13639

18805
9291
3581

32468
4443

21408
9226

17063
9356
4704

63606

3241 
40151 
16976

1638
2657
1664

1435
12866

11915

19714

1222
3132

16939
7240
2073

4682
3773

77115

44440
3045
1121

2881
28221

90 3832 — 26400
92 2812 2915 2758
95 — 5530 —
97 1983 — —
98 5275 — —

100 6330 — — —.
101 8114 — 9362
102 336 3519 13948
103 — 1404 —
104 8374 7632 14104
105 7583 9179 — —
108 4086 — — —
110 2920 — 5585
112 5446 52 —
113 5432 — — —
115 10895 15723 22008
116 — — 4754
118 673 673 723
119 1188 — «*>
122 15666 6766 6893
123 41059 64881 30750
124 22559 — 12589
125 16474 — — 24220
126 8480 16854 • 19570
Pav. 14765 8889 9438
127 — — 6282
128 9248 — —
129 — — 14503
131 3479 — 5397
134 11931 9993 33864
135 — 12329 29404
136 27719 21622 34002
137 960 — — —
140 2313 — — _
141 2975 1663 1867
142 11634 — 30165
143 — 15582 — —
147 2384 2496 79
149 4560 — — —
150 — — 88968
153 8354 6246 6817
155 7951 4521 2180
157 2663 2283 — —
158 16496 — 12792
169 3161 1538 1199
161 2082 —- — •M. --
164 — — 8617
165 — 4946 — —
166 3019 — — ■ 1601
167 — — — 1839
168 5144 — —. 9303
169 5012 — 2802
173 10338 — 23115
175 2418 —■ — 2013
179 2494 —- — 2202
180 928 — — 928
181 1194 — — — —
185 40735 13695 53420
187 — — 15150 7849
192 11820 9018 25531
196 26602 18716 33699
198 4487 3759 7248

199
200
203
204
206
207
208
210
211
212
214
215
216
217
219
221

' 222
224
226
227
232
233
236
238
242
245
242
245
246
247
254
257
258
259
260
261
262
264
265
267
270
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
284
285
286
293
294
295
297
299
300
301
303
304
305
308
309
310
311
313
315
316
320
321
322
327
328
329
330
331
332
335
336
341

3583

8236
3156
7344
3180
9739

3877
1522 
6966
3414

2476
1764

10416
2930

IŠMOKĖJIMAI SPALIO 
MfiNESĮ, 1959 M.

40578
4255
567

3252 
16376 
19713
4977

950

4336
7739
2337

33913
1089

16899
18107

2662

2763

4681
1168

75059

50 
3125 
1736 
3488

1000

1000

4933
2537

3414
986

1163
17911

3613

1152
1527

7494
3960

3527
17331

6878
5619

44896
3903

13152

17419

9047
5247

13461

4104
23180

36595
4924

68227
592

12401
1088

3651

30491
9769

59422
12003
3548

14847
3548

14847
4219
4937
1746

4690
1168
1352 

17932
6087 

73914 
??

???
4486
8039

1959 $2,300.00

9056

19465
41748

36393
17860 
24518.

1401
38177

Pomirtinių

Spalio 3,
Spalio 10, 1959 -------------------- 5,100.32
Spalio 17, 1959 —’-------------- 1,981.14
Spalio 24, 1959 --------------- 4,715.00
Spalio 31, 1969 .................... 3,350.00

Viso ------------- $17,476.46

Ilgoje Pašalpos

Spalio 3, 1959 _ ----------------- $504.55
■Spalio 10, 1959 ------------------ 537.11
Spalio 17, 1959 ........................ 738.63
Spalio 24. 1959 .-...................... 519.38
Spalio 31, 1959 .........   438.73

Viso ...............  $2,738.40

O

Atkauktoji A pdruuda

W. Ashmanskas,
VVorcester, Mass. -----------

Dr. C. S. Kay, Thomas,
W. Va.......................................

Rimšienė, Jolliet, III. 
Leon, Pittsburgh, Pa. 
Bluis, Minersville, Pa. 
Kazilionis, Chicago, III. 
Kurienė, Amsterdam,

N. Y. ........... ...........................
A. Dragašius, Toronto,

Ont., Canada .....................
E. Matter, Kingston, Pa. 
K. Dulinskas, Chicago, III.

$147.04

2207
1163

2100

866 
5106 
2104 
4350 
6508 
6667 
8107

1118
2664
2190

6719
2217

1600
7798

52
5715 

42765
4

38394
3054
3388
4671

3761

25611

1088
1236
3849

342 13703 11623
347 — 4488
350 1172 —
352 45866 104804
353 78661 1952
354 2120 1892
359 — —
362 6015 — .—
363 — 3308
365 -------------- . 17698
367 — 589
368 39366 19846
369 1621 1050
371 5829 8992
373
374
375
Adm.
Nuo
mos
Nuošim
čiai 2254744
Atmo
kėtos 
pasko
los 111000
Returned

17088
14490
10884

16645

3674

15150

586225

1163
16680

1500

5651
1152

21831

2597
1191

19401

30755
7277

1120

300
6005

33639

4292
3819

1551
100

39261
592

1088

1804
4285 

, 300
17521 
16344 
11755

1526

65099

11108
5997

6550

41342

23230
9461

3876

254580

874685

B. 
E.
U.
A.
O.

82.14
76.10
23.67

153.09
141.70
t

78.85

35.01
59.05
39.51

Viso $836.16

I’use Pomirtinės

P. Marmantavičius, 
Collinsvilie, III. . ’ 150.00

Viso $150.00

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

A. Levickienė, Pittstan, Pa.-- 5.00 
V. Klimavičius, Grand

Rapids, Mich. ----------------
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
K. Rumbauskas, Du Bois,

Pa. ............................................
A. Zegley, Mahanoy City,

Pa. .............................................
S. Waiksner, Virden, Ui. 
A. Slazas, Springfield, III. 
A. Sutkus, McKees Rocks, 

. Pa. .........................5................. .
J. ir M. F. Jokubynas,

Toronto, Canada .................

10.00
10.00

10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

100.00

Viso $175.00

Atlyginimas Organizatoriams

A. Valatka, Paterson,
N. J...........................................

A. Kaulėnas, Cnicago, III. 
Dagys, Brooklyn, N. Y.

J. Placas, Chicago, UI.
K. Caska, Akron, Ohio 

Prakop, Linden, N. 
Klimas, Linden, N. 
Tvaras, Chicago, III.

P.

M.
M. 

'A.

J. 
J.

$101.15
60.40
61.34
9.00

13.15
18.75
35.90
13.00

1

Viso ——.............. ...............

Atlyginimas Daktarams •

Dr. F. A. A. Abens, Nevv
York, N. Y. ......................

Dr. T. Savickas, Brooklyn,
N. Y. —........... ...................

P. Dagys, Brooklyn, N. Y.
A. A. Waitkus, Bridgevrater,

Mass. —.------------------ ---------
M. Klimas, Linden, N. J.

Viso .................„...............

, Atlyginimas Sekretoriams

i E. Lazauskas, Jeannette, 
; Pa. .........„..................................
i J. Laučiskis, Brooklyn,

N. Y. ............................
O. Deckerienė, E. Chicago,

Ind. -------------- ------- ._--------
K. žemaitis, Pittsburgh, Pa.
A. Stravinskas, Nanticoke,

Pa. .............................................

Viso

$372.69

$5.00

2.00
5.00

5.00
12.00

$29.00

$2.41

6.57

3.00
18.96

1.30

$32.24

ŠIA Nuosavybės

307 West 30-th Street,
Nevv York, N. Y. ............. $434.43

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J.............. 31.83

Viso .........._..........i...................

Algos

SLA raštinės 
tarnautojams __________

SLA spaustuvės 
tarnautojams ......................

E. Mikužiutė. Chicago,
III. ..... J_______ _____

.P. P. Dargis, Pittsburgh,
Pa. ..............................-......... .

N. Gugis, Chicago, III.
k

Viso ___________________

Įvairus Išmokėjimai

Mellon Natl. Bank and
Trust Co., Pittsburgh,

Pa. ___________________ !
Standard and Poor’s Corp.,

Nevv York, N. Y. ---------  187.50
Literatūra _____ «.____ w.____  19.52
Atlas Bindery, Nevv

York, N. Y. ...___
Nuošimtis už nupirktus

bonsus ______________
N. Y. Telephone Co. 
Schalit Printing and

Stationary Co., N. Y.
Sočiai Security
L. E. Goodfarb, Philadelphia,

Pa. . .............
Reinhold Gould Ine.,

Nevv York, N. Y.

$101.49

$2,772.00

640.60

233.33

120.00
180.00

$3,945.93

$1,872.23

125.00

44.80
63.93

C. 134.62
184.97

165.00

__ 191.14

Smulkios išlaidos
Paštas ___________ _________
Mercury Photo Engr., Corp., 

Nevv York, N. Y. _______
P. Viščinis, Brockton, 

Mass. ___________ ______ _
N. Y. Statė Unemploymend 

Insurance Fund ________
Raštinės išlaidos
A. Zubkus, Brooklyn, N. Y. 
Drandon Insurance Service

Co., Nashville, Ten. ______
Nevv Jersey Deli Telephone

Co. ............................ .................
Concord Stamp Co.»

Nevv York, N. Y. _______
Admiral Photo ,Print. Cor.,

Nevv York, N. Y. . ........... ..
Pennsylvanijos revizijos 

išlaidos
Fraternal

Greater,
The Statė

Fund
Pioneer Letter Co. Ine., 

Nevv Yoirk, N. Y. ....

. 6.18
238.85

115.62

25.00

120.37
10.50
70.00

15.59

1.10

2.32

7.31

326.28
Societies of
Pittsburgh, Pa. — 5.00
Insurance

Viso

Nupirkti

Sauthern 
Southern 
U. S.

Viso

Viso

131.15

11.50

$4,074.48

Bondsai

Co.
Co.

Calif. Gas 
Calif. Gas 

Treasury Notės

$25,432.25
$25,432.25
25,432.25
25,000.00

$75,864.50

$107,709.41spalio mėnesi _

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Visuomenė Perspėjama Būti Atsargiems 
Perkant Išmokėjimui

normali prie- 
reikalingas

Daugelis susirupinusių A- 
merikos gyvenimo observato- 
rių mato rimtą pavojų, prak
tikuojant gėrybių pirkimą 
pagal išmokėjimo planus, ku*- 
rie dabar yra 
monė, perkant
gėrybes. Pagal observatorių 
nuomonę, su lengvo išsimokė
jimo kreditais daug amerikie
čių yra nuolat paskendusių 
skolose ir jie perka daugiau, 
negu reikia. Įsiskolinimas 
šiandien, jie nurodo, yra tai
syklė, o ne išimtis.

Kiek šeimų Amęrikoje turi 
skolų? Kokie yra pavojai per
kant išsimokėjimui? Kaip tie 
pavojai gali būti pašalinti?

Prieš keletą metų Federa
linės Rezervų Valdybos (Fe- 
deral Reserve Board) pada
ryta studija parodė, kad 56% 
amerikiečių turėjo bet kokios 
rūšies asmeninių skolų, neį
skaitant išmokėjimų už gyve
namą namą ar biznio skolų. 
Daugiau kaip 25% šeimų že
mesnių pajamų lygyje išmo
kėjo apie 20% iš savo paja
mų, pirkdami gėrybes pagal 
išsimokėjimo planus.

Tačiau daugumas biznio 
ekspertų sako, kad nėra nie
ko blogo su pirkimu išsimokė*- 
jimui, jeigu pirkėjas žino, ką 
daro. Nelaimei tačiau dauge
lis darbininkų, ir ypač naujai 
atvykusių į Ameriką žmonių, 
neturi pakankamų žinių apie 
tokį pirkimo būdą. Tuo budu 
jie praranda daug pinigų, mo
ka per didelius intereso mo
kesčius,
nuostolius, jeigu 
atgal atsiiamos.

Pavojus būti 
yra ypač didelis 
pirkėjams, kurių 
džiausiąs skaičius 
kredito pirkimo būdą. Tai yra 
todėl, kad automobilių kon
traktai yra labai komplikuoti. 
Vienas būdas, kuriuo automo
bilių pirkėjai yra apgaunami, 
yra ekstra aukštos apdraudi
mo kainos, aukštesnės, negu 
standartiniai nustatytos. Pir
kėjai turėtų kelis kartus pa
tikrinti šias kainas 
automobilio kainą, o ne vien 
tik mėnesinius 
įgalinčius automobilio įsigiji
mą.

Žmonės pirkdami išsimokė- 
jįmui turi taip pat mokėti in
teresus, padengiančius kredi
to kainą. Daugelyje valstybių 
nėra įstatymų, apsaugojančių 
pirkėjus nuo neteisingų inte
resų. Todėl yra svarbu per
skaityti sutartį ir 
ant kiek mėnesiniai 
mai gali sumažinti 
nę skolą ir kas yra 
apie gėrybių įtaisymo kainas. 
Yra taip pat svarbu patikrin-

nukenčia didelius 
gėrybės yra

ti po “10-ties 
mo pert jodo”, 
moji gėrybe 
tų. AOPR.

dienų išmėgini- 
jeigu mčgina- 

parodys defek-

Los Angeles, Calif.

Apie Vasario šešioliktąją

62500
$489.26Viso

142500

Relief 
Loan 
Int.

1962 — — Pildomosios Tarybos jr 
Komisijų Reikalai

Cert. S. Michelsonas, E. Milton,
Loan 3227 1226 3422 239.92
Ret. N. Gugis, Chicago, 1)1. 317.80
Cert. M. J. Vinikas, Nevv York.
Loan 8687 5831 5000 N. Y.......... -....................... 161.43
128 So.
Maine Visa ................................ . $719.15 '
Avenue,
Atlantic Tėvynės Reikalai

City, Mara Printing, Nevv York,
N. J. 2000 — 168623 -N. $563.30
Atmo- H. Rioe, Nevv York, N. Y. 110.00 Į
keti Economy Photo Engraving
bondsai — 307095 — Ca, New York, N. Y. _ - 30.35
Dona-
tion i * ■ !>.. . i ū* Viso $703.65 ‘

apgautiems 
automobilių 

yra pats di-
, naudoją

ir visą

išmokėjimus,

sužinoti, 
išmokėji- 
pagrindi- 
parašyta

ti, kas yra parašyta smulkio
mis raidėmis sutartyje apie 
gėrybių atgal atsiėmimą. Sa
kysim, pirkėjas sumokėjo 
2,550 dolerių iš 2,600 dolerių 
už automobilį. Jam liko tik 
50 dolerių dar įmokėti. Dau
gumoje valstybių kontrakte 
yra parašyta, kad automobi
lis gali būti atsiimtas atgal 
net ir tada, jei pirkėjas dėl 
savo kaltės nesumoka pasku- j 
tinio įmokėjimo. Tuo budu jis 
praranda ne tik automobilį, 
bet ir 2,550 dolerių.

Pirkėjai turėtų taip pat pa
sitikrinti, kas yra kontrakte 
parašyta tuo atveju, jeigu jie 

I išsimoka anksčiau, negu buvo 
pirkimo metu numatyta. Kai 
kurie blogi kontraktai reika
lauja iš pirkėjo ir toliau mo
kėti mėnesinius išmokėjimus 
ir kredito interesą, ligi pirki
mo metu nustatyto laiko net 
ir tuo atveju, kai skola jau 
išmokėta.

Daugelis pirkėjų nereali
zuoja, kad pasirašius sutartį, 
ji yra normaliai parduodama 
bankams arba finansų kom
panijoms. Jeigu pirkėjas, įsi-- 
gijo gėrybę su trukumais, I 
bankas ar firma, turinti jo 
kontraktą, neneša dėl to jo- I 
kios atsakomybės.

Šie ir kiti galimi pavojai 
perkant išsimokėjimo keliu I 
yra tokie dideli, kad žmonės Į 
yra prašomi sekti šias tris I 
taisykles: Pirk tik iš žinomo 
pajrdavėje. Žiūrėk skeptiškai 
į skelbimus, skelbiančius len
gvus kreditus, o ne pardavėjo 
siūlomų prekių kokybę. Per
skaityk išmokėjimo sutartį 
prieš ją pasirašydamas. Pasi- 
tikrik, kokia pinigų suma yra 
reikalaujama padengti intere
sams, kas atsitiks, jeigu ne
galėsi išsimokėti ir apie kitas 
išsimokėjimo sąlygas. Atsar
giai peržiūrėk manufakto- 
riaus ir pardavėjo garantiją. 
Žinok, kokiu keliu turėsi grįž- I

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei atžymėti skirtas Lie
tuvių Dienų numeris jau pa
siekė skaitytojus. Jo vedama
jame prof. S. Sužiedėlis rašo: 
esame reikalingi ne tik sau, 
bet ir savo žudomai tautai. 
Savo galo susilauks ir lietu
vių tautos žudikas. Vasario 
16 d. minėjimų iškilmės gau
siai atžymėtos iliustracijomis.

Pasikalbėjimas su naujuoju 
Pax (Romana pirmininku lie
tuviu dr., Vygantu pastarasis 
pasakoja,, kaip toje organiza
cijoje atstovaujami lietuviai 
ir kas darytina Lituanus žur
nalui remti. Gražios 75 metų 

I sukakties sulaukęs prof. VI. 
Stanka nušviečia savo kelią 
iš artimų Kerenskio bendra
darbių į VDU baudžiamosios 
teisės dėstytojus Lietuvoje ir 
galiausiai į Vašingtono kon
greso biblioteką. Kokie yra 
Lietuvos jaunuoliai, ar jie iš
liks nesubolševikinti ir suru
sinti? Ką tuo reikalu pasako
ja neseniai iš Lietuvos atvy
kę Leonų vaikai, ką skelbia 
pati bolševikų spauda ir kiti, 
žinantieji padėtį pavergtoje 
tėvynėje? Kodėl bolševikai ir 
vėl taip smarkiai puola gen. 
Raštikį? Kokį įvadą parašė 
Bostono kardinolas Cushing 
maldaknygei, iš leistai tėvų

h

i paulistų pagal atsiųstuosius 
maldų pavyzdžius 4 lietuvai
čių iš Sibiro kacetų? Visa tai 
tasite naujausiame Lietuvių 
Dienų žurnalo numeryje, kaip 
■visuomet, gausiai iliustruota
me naujausiais foto vaizdais 
iš lietuvių gyvenimo visame 
laisvajame pasaulyje.

Lietuvių ir anglų skyriuje 
duota plati kultūrinio gyveni
mo apžvalga atžymėti svar
biausieji lietuvių gyvenimo į- 
vykiai tiek Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, tiek kituose 
kraštuose. Dail. A. Vaikšno
ras pasakoja apie savo kūry
bą, žinomas humoristas Pul
gis Andriušis duoda fragmen
tą iš Nidos leidžiamos jo nau
jausios knygos “Rojaus var
tai”. Penki budingi pavyzdžiai 
pailiustruoja, kaip pasireiškia 
jaunoji tėvynės patriotika 
pavergtoje Lietuvoje. Įdomi 
lietuvių tautos istorija pa
vaizduota pašto ženklais.

Lietuvių Dienų metinė pre
numerata visame pasaulyje— 
šeši doleriai. Naujai užsisa
kantiems — tik .penki. Atski
ro numerio kaina — 65 cen
tai. Adresas: Lietuvių Dienos, 
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniai® 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos (ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph:e Barčus, 7159 So. Mąplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHF0 —r 1450 k. Dabar turime kasdien radiio programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadieni po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, OONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jatik Stukas.
1264 White St., HiUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4:00-5:00 v. p. p

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai.
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. Lietuviško# Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, Cal 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

I

Į 
Į 
!
I

Paalnaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamerey 6-7430
332 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOŠiavvk 2674

Licensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Feurth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-6040

2184 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 2?, ILL. 
Te!. DIckenson 2-8232

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

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

PHILADEIJPHIA 23, Pa 
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel OHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOvvnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. J
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek 
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 tsufte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

Ki'.'.' i -,T_ —.2—_r ’miįį   ......m " 1 11 uy ~ ,L
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Amerikos Lietuviu Veikla niekur pasaulyje nėra taip 
gera, kaip Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. K.

H

New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Ketvirtadienį, balandžio 21 
dieną Tėvynės redakcijoj lan
kėsi pp. Ona Baranauskienė 
ir jos dukrelė Mary Miller, 
Susivienijimo 73 moterų kuo
pos narės iš Pittsburgh, Pa. 
Jos atvyko New Yorkan ap
lankyti čia gyvenančią duk
terį ir sesutę, tai pasinaudo
damos ta proga aplankė ir sa>- 
vo organizacijos organo re
dakciją. Su pirmą kartą apsi
lankiusiomis viešniomis malo
niai pasikalbėta apie Susivie
nijimo 73 kuopos veiklą, busi
mą musų organizacijos seimą 
Pittsburghe ir kitais reika
lais.

Paviešėję keletą dienų pas 
dukterį-seserį ir apžiūrėję 
didmiestį New Yorke įdomes
nes istorines vietas, balandžio 
23 dieną išvyko į namus.

čiais, tarp kurių buvo keturi 
SLA 'Pildomosios Tarybos na
riai: prezidentas Povilas P. 
Dargis, iždininkė Nora Gugie
nė, iždo globėja E. Mikužiu
tė ir daktaras kvotėjas dr. S. 
Biežis.

sios sveikatos ir greito sus
tiprėjimo broli Arlauskai.

Draugas.

Iš Lietuvos Pa j ieško 
mi Asmenys

Kaip pranešėme apie sūnų, 
apie ainį ir ainio-ainį bei 
giminaitį - visiems telefonu”

I

Cleveland, Ohio
Le- 

Cle-

Sta-

Iš SLA Penktosios 
Apskrities Metinio 

Suvažiavimo

Praeitą sekmadienį, balan
džio 24 dieną Susivienijimo 
c e n t r i n ėse patalpose New 
Yorke įvyko Susi vien i j i m o 
penktosios apskrities metinis 
suvažiavimas, kuris buvo gau
sus kuopų išrinktais delega
tais ir jame aptarta daug 
svarbių organizacijos reikalų. 
Delegatai pareiškė įvairių 
nuominių organizacijos page
rinimo reikalais. Taipgi pla
čiai buvo kalbėta apie busimą 
seimą ir kas Jame turėtų būti 
nutarta. Po plataus apkalbėji
mo ir pareikštų 
išrinkta komisija paruošimui 
įnešimų-pasiulymų busi m a m 
seimui.

Be delegatų suvažiavime 
dalyvavo ir Jaunuolių Komi
sijos narių dalis.

Nutarta ruošti išvyką į Su
sivienijimo vasarvietę Atlan
tic City, N. J. gegužės mėn. 
28, 29 ir 30 dienomis. Tos die
nos parinktos dėl to, kad Ka
pų Puošimo Diena pripuola 
pirmadienį, tai suvažiavę sve
čiai į Susivienijimo vasarvie
tę, gražiam Atlanto pajūry 
galės poilsiauti 3 dienas. Vie
tas minėtoms dienoms apsis
tojimui Susivienijimo name, 
jau dabar gailimą rezervuoti 
SLA Centre.

Gražiai ėjusiems posėdžiams 
užsibaigus, antroje suvažiavi
mo dalyje buvo vaišės. Sve
čiai ir viešnios užkandžiauda
mi ir tarp savęs dalindamiesi 
mintimis, visai nepajuto kai 
atėjo devinta valanda vakaro 
ir reikėjo skirstytis į namus.

Kaip posėdžiai, taip ir vai
šės praėjo jaukioje ir tikrai 
broliškoje dvasioje.

Dalyvis.

nuomonių,
• v

SLA 6-ji Apskritis Iš
rinko Naują Valdybą

Chicago, III. — Balandžio 
24 dieną Lietuvių Auditorijoj 
įvyko Susivienijimo šeštosios 
apskrities metinis suvažiavi
mas. Jis buvo gausus kuopų 
išrinktais delegatais ir sve-

Ruošiamasi Prie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo Su

kakties Minėjimo

pareigose,

Aptarus visos organizaci
jos, apskrities ir kuopų reika
lus, perrinkta apskrities val
dyba šiems metams. Apskri
ties pirmininkas dr. A. Mont- 
vidas, išbuyęs tose pareigose 
26 metus, atsisakė toliau pa
silikti pirmininko
todėl pirmininku išrinktas K. 
Mačiukas, vice pirmininku — 
A. Vaitkevičius, sekretorium 
— P. Bružas, iždininku — M. 
Gudelis. Suvažiavimas, įver
tindamas dr. A. Montvido 26 
metų darbą apskrityje, išrin
ko jį garbės pirmininku.

Koresp.

Sunkiai Susirgo Anta 
nas Tvaranavičius

Prieš pat atidavimą Tėvynę 
spaudon, mes gavome prane
šimą iš Philadelphijos, kad 
ten gyvenantis Susivienijimo 
135 kuopos ilgametis veikėjas, 
Antanas Tvaranavičius, supa
ralyžiuotas. Jo sveikata, kaip 
mums pranešama, jau seniai 
buvo pašJijusi, o šiomis dieno
mis jį užpuolė paralyžius ir 
dar labiau jo sveikatą pakir
to.

Mes linkime broliui Anta
nui Tvaranavičiui nugalėti net- 
malonią ligą ir greitai pas
veikti, o jo žmonai ir visai 
šeimai reiškiame užuojautą.

Artėjant Lietuvos Steigia
mojo Seimo 40 metų sukak
čiai, musų mieste sudarytas 
komitetas tai reikšmingai su
kakčiai tinkamai atžymėti. 
Komitetas sudarytas iš įvai
rių politinių draugijų veiklių 
žmonių, į kurį įeina: J. Dau
gėla, K. Gaižutis, V. Januš- 
kis, V. Kasakaitis, A. Kasu- 
laitis, P. Mackus, L. Leknic- 
kas, p. Melinauskas, S. Nas- 
vytis, J. Virbalis, V. Polu- 
binskas, K. Žiedonis, kurie 
jau pradėjo darbą, kad Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 40 
metų sukaktis butų gražiai ir 
tinkamai atžymėta. Komite
tas jau turėjo pasitarimą ir 
pasiskirstė pareigomis. Jis su
darys atitinkamą programą 
tai reikšmingai lietuviams su
kakčiai paminėti.

Minėjimas, kiek man teko 
sužinoti, įvyks gegužės mėne
sį, tai jau neperdaugiausia 
laiko beliko, 
lietuviai jau
prie minėjimo ruoštis ir jame 
dalyvauti. Dalyvis.

Viktoras Stančikas, jieško 
onės Stančikaitės, gyvenančios 
veland, Ohio.

Antanas Yankauskas, jieško
šio ir Rūtos Globių, gyvenančių 
New Yorke, su kuriais prieteliški 
santykiai buvo gyvenant Klaidėdoj 
1936-39 m.

M. K. Kirtiuiis, jieško Jono-Kazio 
Karkos, kilusio iš Draskiunų vals
čiaus, Valdonių kaimo.

Stukas Vytautas Rapolo, inžinie
rius, kilęs iš Viešintų valsčiaus, 
Viešintų dvaro. Jieško M. J. Klr- 
tiulis.

Atsiliepkite patys ar apie juos 
žinantieji prašomi pranešti žemiau 
paduotu adresu:

FRANCIS STANCO (Stankūnas), 
142 VVest 44-th Street, 
New York 86, N. Y.

Providence, R. 1.

Lietuvių Klubas Gerai 
Gyvuoja

Wilkes Barre, Pa.

Motinų Dienos Vakariene

Lietuvių Piliečių Klubas 
rengia Motinų Dienos vaka
rienę sekmadienj, gegužės 1 
dieną, Lietuvių salėje, 206 
Parrish Street. Salė atsidarys 
3 valandą po pietų. Vakarienė 
bus duodama 5 valandą. Po 
vakarienės bus šokiai ir dai
navimas.

Nuoširdiai kviečia visus
Piliečių Klubo Valdyba.

South Boston, Mass

Susivienijimo Antrosios Ap
skrities Pirmininkas‘ Juozas 

Arlauskas Ligoninėje

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
pirmininkas ir įžymus visuo
menės veikėjas Juozas Arlau
skas, rašant šiuos žodžius gu
li Carney ligoninėje sveikatai 
patikrinti, 
yra 
jas, 
vių 
sc,

Brolis Arlauskas 
įvairių organizacijų veikė- 
jis dirba visose lietu- 
patriotinėse organizacijo- 
nepaisydamas savo svei

katos ir brangaus laiko, kuris 
reikalingas jo biznyje.

Aš linkiu broliui Arlauskui 
po patikrintos sveikatos grįž
ti prie savo kasdieninių biznio 
pareigų ir visuomeninių dar
bų, kuriems jis labai reikalin
gas, ypač dabar ruošiantis 
prie Susivienijimo reikšmine 
go-Deimantinio Seimo, kuris 
įvyks šių metų 'liepos mėn. 11 
dieną, Pittsburghe. Geriau-

!I PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

ST. KARVELIS
188 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN 7, N. Y.

i

t
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mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

todėl vietiniai 
dabar privalo

Brooklyn, N. Y

“Niekur Nėra Geriau, 
Kaip Amerikoje”

iNaktį iš balandžio 21 d. 
balandžio 22 dieną iš Euro
pos grįžo Lietuvių Radio pro
gramos vedėjas Jokūbas Stu
kas, kuris su grupe Amerir 
kos prekybininkų važinėjo po 
Europą ir kitas pasaulio da
lis. Jis taip pat aplankė Vil
nių ir Kauną, Lietuvoje. Vil
niuje buvo išviso 4 dienas, 
Kaune tik vieną dieną.

Jokūbą Stuką aerodrome 
pasitiko jo tėveliai, Morta ir 
Jokūbas Stukai, brolis Petras 
su žmona, brolis Liudas, “Rū
tos” Ansmablio vedėjas Ka- 
čanauskas, ansamblio pirmi
ninkė O. Klimauskaitė, “Rū
tos” valdyba ir kiti.

Pas Joną ir Oną Valaičius, 
Arlingtono Restaurane buvo 
suruoštos p. Stiukui sutiktu
vės, kuriose buvo Pociai, Dir- 
žiai, Bronė Venckienė, p. Ver- 
byla, laikraščių koresponden
tai ir kiti.

Dalyvavo ir žinomas Ame
rikos pramonininkas p. Elmer 
Krueger, su kuriuo Jokūbas 
Stukas palaiko artimus biznio 
santykius.
Paklaustas koki jo įspūdžiai 

iš kelionės,

<<r

Jokūbas atsakė,

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WO 5-5890
Taip pat patams>«<*me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
114 N. Rockton Avė.
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SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias šutei Iriam ne

mokamai visose dalys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SUĄLINS IR 

J. B. SHALINS
TeL yjrgiata

A

“Kai Įsūnijimo Įstaiga pranešė, kad mes pa
sidarome tėvais puikaus 4^ mėnesių berniu
ko, mes nežinojom kam pirmiausia pranešti 
šią džiugią naujieną. Mano motinai? Mano 
tėvui? Mano žmonos motinai? Jos seserei? 
Mano seneliams?

“Tada mes atsiminėm apie- telefonu su
šauktą konferenciją. Labai greitai visi buvo 
sujungti kartu iš labai išsklaidytų vietovių, 
kaip Nashville, Tenn.; Pittsburgh, Pa.; Pro
vidence, R. I. ir Wantagh 'Long Island, N. Y.

Aš norėčiau, kad jus butumėet girdėję kaip mes pasida
linom džiaugsmu ir plepėjom apie musų naują ‘ainį,’ apie ‘ainio- 
ainį,‘ ‘giminaitį’ ir ‘sūnų.’ Bob Schuette, Wantagh, L. I., N. Y. 
Labiausia šiame erdvių užkariavimo amžiuje skubą parodo jūsų 
telefonas. Kas dar jus gali nukelti iš čia į kitą vietą per sekun
dę? Ar yra kitas būdas, kad Jus būtumėt pustuzinyje vietų 
vienu metu? Ar kas gali taip pigiai jus nukelti taip toli?

Pasigėrėtinas išradimas tas jūsų telefonas. Gal būt jis yra 
pas jus čia pat arti. Ar jus juo pilnai naudojatės? NEW 
YORK TELEPHONE COMPANY
Naudokit telefoną—jis yra jums!

»
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Vietinis Lietuvių Piliečių 
Pašalpinis Klubas, reikia pa
sidžiaugti, gerai gyvuoja. Jis 
paskutiniame savo susirinki
me nutarė suruošti didelį po
būvį ir pavadinti jį, kaip seni 
žmonės sako, panaikinančiu 
paskutinės paskolos^-morgičio 
parengimu, kurį iki šiol klu
bas turėjo ir jis baigtas mo
kėti. Klubo pastatas pastaty
tas prieš penkis metus. Tai 
neilgas daikas, bet kadangi 
klubą valdo teisingi ir ener
gingi žmonės, tai jis per 
staruosius penkis metus 
tik apsimokėjo išlaidas, 
rios yra nemažos, bet ir

rimą skolą atmokėjo, už tai 
didelė garbė priklauso klubo 
vadovybei ir visiems klubo 
nariams, kurie kooperuoja su 
valdyba ir patys dirba ener
gingai.

Du Namai Pardavimui
Abudu su 
abudu turi 
kambarių, 
Vanduo ir
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

visais patogumais, 
skiepus. Vienas 7 
Kitas 4 kambarių, 
elektra. Esu naš-

Klul)o Narys.

mokiu ių darbo
Latvių mokytojų 
“Skolotaju aviže”

SLA

pa- 
ne 

ku- 
tu-

Išnaudoja 
jėgą. — 
laikraštis 
buvo atspausdinti kritiški pa
sisakymai, kad Latvijos kol
chozai, masiniai pasinaudoda
mi mokinių darbo jėga, moki
nius išnaudoja. Už sunkų tri
jų mėnesių darbą mokiniai 
kai kur gavę tik pavalgyti, 
bet nė kapeikos pinigais.

Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir

Ligoje Pašalpų ,
Čekiai Išrašyti Ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 23 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS VILEIŠIS, 43 kp., So. Boston, Mass., gimęs 

gegužės 15, 1883 m., Vabalninke, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1939 m., mirė sausio 1, 
1960 m. Velionio seserei, Mortai (Bratėnas, pomir
tinės išmokėta _______________________________ $500.00

ADOLFAS ZAIKAUSKAS, 46 kp., Terre Haute, Ind., 
gimęs gruodžio 11, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 11, 1913 m., mirė balandžio 5, 
1960 m. Velionio sunui, Edward Zaikovsky, pomir
tinės išmokėta_______________________ ______ $600.00

VINCAS ALM^ANAS, 74 kp., So. Chicago, III., gimęs 
rugsėjo 20, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 7, 1912 m„ mirė kovo 21, 1960 m. Velionio 
brolvaikiui, Juozui Jasučiui, pomirtinės išmokėta $132.00

JUZEFĄ JESELSKEENE, 76 kp., Brooklyn, N. Y., gi
mus balandžio 10, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 12, 1916 m., mirė sausio 6, 1960 m. 
Velionės pomirtinė išmokėta Department of Wel- 
fare of the CSity of New York________________ $223.00

ANTANAS KUMETIS, 153 kp., Du Bois, Pa., gimęs bir
želio 13, 1891 m., Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugpiučio 1, 1937 m., mirė baland
žio 5, 1960 m. Velionio žmonai, Emilijai Kumetis, 
pomirtinės išmokėta ________________________ $600.00

ANTANAS MEŠKAUSKAS, 279 kp., Scsser, III., gimęs 
birželio 15, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 3, 1918 m., mirė kovo 18, 1960 m. Velionio 
gruodžio 3, 1918 m., mirė kovo 18, 1960 m. Velionio 
Vaikams: Albinui Mfeškauskui, Amelia Rapack- 
Meškauskas ir Onai Zimmerman-Meškauskas, po
mirtinės išmokėta ___ ______________________  $300.00

Viso . ....................... . ................................... .
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ....

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. MJARDOSA, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 12 savaičių _
J. ABAZORIESN®,’ 38 kp., Brooklyn, N. .Y., sirgo 6 savaites
J. VVIASSERMAN, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 5 savaites _
A. RAGUCKAS, 38 kp-., Brooklyn, N. Y., sirgo 4 savaites _
J. SAKALAS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 4 savaites ------
F. ADOMINAS, 68 kp., Lee Park, Pa., sirgo 1 savaitę —
M. KURELAITIEN®, 88 kp., E. St. Louis, UI., sirgo 12 savaičių
A. KUMETIS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 12 savaičių.................
M. ŪSIENE, 158 kp., Springfield, III., sirgo 3 dienais....... ......... ..
J. BOGDANAIS, 161 kp., Christopher, Iii., sirgo 3 sav. 3 d. —
P. BRAZIEN®, 198 kp., Akron, Ohio, sirgo 5 sav. 1 d. ...............

Viso ____ ________ *__________
Nuo pradžios Šių; metųfccndrai viso

$2,355.00
$60,524.02

$108.00
28.13
45.00
36.00
24.00

. 12.00
137.00
46.50

3.75
21.00
46.50

--------------------------------- $506.88
.......................... $8.784.36
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

B. Goush
504 Johnson Street 

Hart, Mich.

Tel. STagg 2-5043

^latthew P. Ballaa
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
AI*. BALTRUNAS-BALTON 

Unikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC
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HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, BĮ.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais Įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

%

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir d’, oda daug kinių ii lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5150, Kanadoje — 6 doleriai. Fjž laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimis 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 ĮDOMYBES
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 imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitą įdomybių! Su gražiais paveikslalA. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomlauaiaa 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — ILLfM.
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
173$ Soatb H»l»t*d Strret. Gučai* H. IUumh*
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Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879
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Stebėtinai naudingos SLA Deimantinio Vajaus Lengvatos
VAIKAI IR JAUNUOLIAI UŽ 25 CENTUS MĖNESINIŲ DUOKLIŲ GAUNA $1,000.00 TERM APDRAUDOS. VISOKIO AMŽIAUS 

TERM APDRAUDĄ 10-ČIAI METŲASMENYS GALI GAUTI MAŽOMIS DUOKLĖMIS, BET GERĄ IR TIKRĄ

Jeigu Chruščevas Palaikytų Grasini
mus Dėl Berlyno, Prezidentas Eisen- 

howeris Gali Atsisakyti Dalyvauti 
Paryžiaus Konferencijoje

Studento Riaušės Japonijoj, Korėjoj ir Turkijoj

Paskutiniu metu Sovietų vyriausybės galva Chruščevas su
stiprino savo grąsinimus dėl Berlyno. Tų grąsinimų pagrindi
nė prasmė ta, kad Sovietai galį sudaryti tokias sąlygas, jog 
vakarų valstybėms bus neįmanoma toliau pasilikti Berlyne ir 
ateityje vykdyti jo okupaciją, kaip buvo sutarta karui pasibai
gus ir visų Hitlerio nugalėtojų vieningu nutarimu.

Praeitą savaitę prezidentas Eisenhovveris spaudos konfe
rencijoje pareiškė, jog akivaizdoje sovietų ultimatyvių reikala
vimų Berlyno klausimu, jis butų linkęs visai nedalyvauti Pa
ryžiaus konferencijoje. Bet, kadangi Chruščevas paskutinėse 
savo kalbose tokio pobūdžio reikalavimų neiškėlė ir, kaip gali
ma spręsti iš jo bendrų nuotaikų, nėra linkis Paryžiaus kon
ferenciją išardyti tai, prezidento Eisenhowerio žodžiais, šiai 
konferencijai pavojaus nėra. Aplamai, esą, netenka labai rim
tai vertinti kai kurių Chruščevo pareiškimų, nes bendra jo lai
kysena rodo, jog jis siekia taikiu budu sunkiuosius klausimus 
•spręsti.

Kitas Einsenhowerio pareiškimas, kad Paryžiaus konferen
cijai ilgai užtrukus, jeigu netikėtini reikalai jį priverstų grįžti 
į Ameriką, jis savo vietoje paskyrė viceprezidentą Nixoną, — 
buvo padaręs savotišką įspūdį. Bet dabar Eisenhoweris mano, 
kad greičiausia to nereikėsią.

fF
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Prezidentas Eisenhoweris ir
Komunistų įtakoje esanti 

studentų organizacija sušau
kė Tokio mitingą, kuriame 
buvo svarstomos priemonės, 
kaip sukliudyti Eisenhowe- 
riui atvykti į Japoniją. Šios 
sąjungos sekretorius Tokeo 
Shimizu pareiškė: “Mes Ei- 
senhowerio į Japoniją neleisi
me. Jeigu jis norės atvažiuoti, 
jam teks prasiveržti pro mu
sų barikadas ir žygiuoti per 
musų lavonus“.

Tai dar viena grandis ko
munistų keliamų riaušių rate
lyje — Japonijoje, Korėjoje, 
Turkijoje. Vienintelė jėga, 
kuri sugeba komunistų užma
čias sulaikyti, tai Amerika ir 
jų didžiausias užsispyrimas 
sumažinti jos įtaką pasaulyje.

Studentai perversmų 
kaltininkai

Jau seniai žinoma, kad jau
nimas, o ypatingai mokslus 
einantieji jaunuoliai, visada 
esti jautrus, kai gimtajam 
krašte atsitinka kokios nege
rovės. Bet paskutiniu metu 
studentija pasidarė labiausia 
veikli ir jos nuotaikos greitai 
persimeta į plačiąją krašto vi
suomenę.

Prieš keletą metų Kaune 
Vėlynių dieną (studentai suor
ganizavo įspūdingą demons
traciją prieš rusus-okupan- 
tus. Tuo budu buvo parody
tas viešai tikras lietuvių nusi- 
teikimas ir giliai slepia
ma rusams-persekiotojams ne- • 
apykanta.

Rytų Vokietijoje neramu
mus sukėlė pirmoje eilėje stu
dento. O Lenkijoje Spalių re
voliucinius įvykius kaip tik 
pradėjo studentai, kuriuos pa
laikė darbininkai ir baigėsi 
Lenkijos komunistiniam reži
mui grėsmingais neramumais, 
kurie privertė “staliniečius“ 
nusileisti žmonių daugumos

Japonijos studentai

valiai, ko pasėkoje prasidėjo 
daug liberalesnė Gomulkos 
politika.

Korėjos studentų pradėtos 
demonstracijos prieš naujai 
perrinkto prezidento Syng- 
man Rhee vyriausybę visai 
neseniai pasibaigė tragiškais 
įvykiais. Prezidentas Rhee 
buvo priverstais atsistatydin
ti, o jo šeimoje buvo įvykdyti 
nužudymai ir savižudybes. 
Išrinktąjį vice-prezidentą Lee 
Ki Poong, jo žmoną ir jau
nesnį sūnų nužudė jų vyres
nis sūnūs Lee Kang Suk, pa
skui pats nusižudydamas. Da- 
kartinis Korėjos vyriausybės 
galva Huh Chung sudarė 
naują ministerių kabinetą iš 
nepartinių veikėjų ir pažadė
jo greičiausia įvykdyti naujus 
parlamento rinkimus, nes 
riaušės kaip tik buvo sukeltos 
dėl buvusių rinkimų netvar
kingo pravedimo. Prezidentas 
Eisenhoweris Syngman Rhee 
pavadino “didžiu patriotu“ ir 
“.pasižymėjusiu politiku“, o 
Rhee apleidžiant prezidentū
ros palocių minios verkė, ap
gailestavo jo pasitraukimą ir 
reiškė jam užuojautą. Tuo 
pat metu Tokio, Japonijoje į- 
vyko didelės studentų demon
stracijos protestas, kad Japo*- 
nijos vyriausybė pasirašė su
tartį su Jungtinėmis Valsty
bėmis. Taip pat buvo panau
dotos ašarinės bombos ir ki
ton malšinimo priemonės 
prieš studentus.

Šie tragiški įvykiai dar ne
sibaigė, o jau Turkijos stu
dentai, Korėjos studentų pa
vyzdžiu išėjo prieš savo val
džią. Istambulo demonstraci
jos, kurios persimetė į Anka
rą, buvo tokios grėsmingas, 
kad Turtijos vyriausybės gal
va Menderes prieš demone 
frantus panaudojo ne tik po

liciją, bet ir karo dalinius. 
Esama keliolika užmuštų ir 
kelios dešimtys sužeistų.

Turkijoje riaušės prasidėjo 
po to, kai parlamentas nutarė 
imtis diktatūrinių priemonių 
prieš opoziciją, kurios vadas 
yra respublikos liaudies parti
jos pirmininkas Ismet Inonu.

Dėl šių neramumų Turki
jos premjeras Menderes net 
buvo priverstas atidėti sa
vo kelionę į Teheraną, kur 
vyksta svarbus pasitarimai 
dėl busimos didžiųjų valsty
bių galvų konferencijos Pary
žiuje.

Kaip matome, studentų po
litinis aktingumas darosi vis 
reikšmingesnis. Ir jaunimą 
galima sveikinti, kai jis sielo
jasi savo šalies reikalais. Bet 
tik gaila, kad politinėje veik
loje nepatyrusius studentus 
dažnokai savo užgaidoms pa
naudoja politiniai intriganai, 
o pirmoje eilėje komunistiniai 
agentai.

Lenkijoje vėl riaušės
Netoli Krokuvos, geležies 

įmonių centre Nowa Hutą šio
mis dienomis prasidėjo nau
jas pasipriešinimas komunis
tinei valdžiai. Demonstraci
jos prasidėjo po to, kai val
džios įsakymu buvo nuimtas 
kryžius nuo naujai statomas 
katalikų bažnyčios. Demons
tracijose ir susidurimuose su 
policija keletas dešimčių žmo
nių sužeista, vietinė valdžios 
įstaiga padegta. Spėjama, 
kad valdžiai jau pavyko de
monstracijai numalšinti.

Kaip Maskva įvertina 
Korėjos riaušes

Korėjos demonstracijos ir 
kruvini įvykiai prasidėjo po 
to, kai kamunistinė propagan
da daugiausia radio pagalba 
nepaprastai žiauriai puolė 
Syngmano Rhee valdžią, ją 
kaltindama visokiais prasi- 1 
žengimais, o labiausia tuo, kad 
ji esanti parsidavusi “Ameri
kos imperialistams“. Po Ko
rėjos įvykių Maskvon radio 
kalba jau apie tai, kad “Ame
rikos imperialistinė galybė” 
esanti palužusi, kad ir kitose 
vietose pasikartos neramu
mai. Prie progos tenka pažy
mėti, kad ir Turkija, kaip 
Sovietų (pietų kaimynas nuo
latos yra puolama ir pasto
viai ten kurstomi sukilimai ir 
pasipriešinimas valdžiai.

Streikai Sibire Ir 
Kazchstane

Diplomatiniu keliu gauto
mis žiniomis daugelyje Rusi
jos miestų, o labiausia Sibi
re ir Kazachstane- esančios 
prasidėjusios darbininkų riauE 
šė ir streikai, kas iki šio lai
ko buvo neįprasta Sovietuo
se. Streikai grynai materialį- 
nio, ne politinio pobūdžio. 
Vietinė valdžia kaltinama tuo, 
kad ji neboiianti darbininkų 
reikalų. Kazchstane Tcmir 
Tau mieste įvyko didelis dar
bininkų mitingas, kur iškelti 
drąsus reikalavimai valdžiai.

Sunkiam Tautos Laikotarpyje Lietuvei 
Motinai Tenka Ypatingas Vaidmuo

Rašo POVILAS P. DAUGIS, 
Susivienijimo Prezidentas

Paprotys pagerbti motiną yra plačiai paplitęs pasaulyje 
beveik tarp visų tautų. Ir šioje laisvės šalyje, kur kiekvieno 
žmogaus teisės ir laisvė saugojama įstatymais, motina yra lai
koma ypatingoje pagarboje. Todėl visai suprantama, jei čia, 
Amerikoje, kilo idėja įvesto Motinos Dieną. Jau 1908 metais 
amerikietei A. Jarvis Philadelphijos mieste pasisekė gauti mo
tinos pagerbimo dieną. Tai bene pirmoji Motinos Dienos šven
tė. Praėjus šešeriems metams, tai yra 1914 metais buvo pas
kelbta, kad antrasis gegužės mėnesio sekmadienis yra Motinos 
Diena visoje Amerikoje.

Šiais laikais ši graži tradicija jau yra giliai prigijusi. 
Mums lietuviams motinos pagerbimo paprotys yra labai arti
mas, nes meilė ir pagarba gimdytojai visoje musų tautoje nuo 
senų senovės yra palaikoma ir ugdoma. Tą rodo musų liau
dies gausus dainų lobynas apie motinėlę-scngalvėlę, tas vaiz
džiai atspindi rašytinėje musų literatūroje bei pačioje musų 
tautos istorijoje, kur užtinkama garsių ir nepamirštamų mo
tinų vardai.

Toks didelis motinos gerbimas turi ir pagrindą. Juk ji 
yra gyvybės nešėja, jai tenka svarbiausias vaidmuo ugdant* ✓ 
jaunąją kartą, nuo jos daug -priklauso namų židinio jaukumas, 
jos rūpestingą globą jaučia šeima per visą gyvenimą ir kiek
vienas vaikas, jaunas ir užaugęs, paguodos jieško savo moti
noje, ką vaizdžiai pasako poetas Balys Sruoga šia;s žodžiais:

Skundą mano begalinį, 
Tau, motule, atiduosiu.

Jei pažvelgsime į musų tautos išgyvenimus, jos kovas ir 
žygius, tai lengvai pastebėsime, jog ir šiais svarbiais atvejais 
motina niekad neliko nuošalyje. Ji buvo daugelio žymių dar
bų įkvėpėja, skatintoja, palaikytoja ir davė sūnus dideliems 
darbams. Neužmirštamas yra jos žymus vaidmuose sudarant 
tvirtą lietuvio būdą. Prie verpiamo ratelio motinos išmokė 
vaikus pasakų, dainų ir lietuviško’ rašto. Įkvėpė jiems tėvy- 
nės meilę ir gimtosios kalbos branginimą. Jei musų tauta 
sugebėjo parodyti savo atsparumą -prieš svetimas įtakas, tai 
nuopelnas darbščios ir taurios lietuvės motinos.

Šiandien lietuvių tautai patekus į nepaprastą, labai sun
kios ir suktos vergijos būklę, motinos reikšmė ir pareigos šei
mai ir per /ją tautai, iškyla iš naujo ir visai kitoje šviesoje. 
Nėra abejonės, kad lietuvei motinai pavergtam krašte vėl ten
ka atlikti nepaprastą ir sunkų vaidmenį, kurį teisingai supra
sti ir įvertinti galėtume tik kovą laimėjus.

Kalbant apie lietuvę motiną išeivijos gyvenime, jai tenka 
taip -pat didelė atsokomybė lietuvybės išlaikyme. Juk iš mo
tinos lupų vaikas išmoksta tarti pirmuosius žodžius ir tikė
kime, kad kiekviena lietuvaitė, nors už kitataučio ištekėjusi, 
vaikui ištaria pirmuosius žodžius lietuviškai. Bet, žiūrėk, 
paaugęs vaikas lietuviškai nemoka nei žodžio arba labai ma
žai. Tai jau kaltė tenka ne tik svetimai aplinkumai, mokyk- 
7 ii ir motinai, jei ji nesugebėjo savo kūdikį išmokyti gimtosios 
kalbos. Ir tada kyla klausimas, jei lietuvė motina pavergtam 
krašte sugebėjo savo vaikui įkvėpti tėvynės ir kalbos meilę, 
tuo labiau laisvėje gyvenanti lietuvė turi pramokyti savo vai
kus gimtosios kalbos, kuria kalbėjo visų musų tėvų tėvai.

Brangios dienos proga prisimename savo mielas motinas 
rodydami joms pagarbą ir meilę. Jei tokioje šventėje užsime
name iškylančius rūpesčius ir pareigas, tai tą tenka suprasti 
ne kaip priekaištu, bet tik grynu noru ateiti lietuvei motinai į 
pagalbą išlaikyti savo šeimoje lietuvišką dvasią.

Į talką musų motinoms turime eiti visi ir organizuotai. 
Viena iš seniausių organizacijų, kur telkiasi tūkstančiai tau
rių lietuvių, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nuo seniai da
lyvauja lietuvybės išlaikymo (fronte. Susivienijimas ir dabar 
gyvena giliu rūpesčiu, kad išlaikius lietuvybę priaugančioje 
kartoje. Musų organizacija yra pasiryžus padėti motinoms, 
kurios brangina savo tautą, supranta tikrąją motinos paskirtį 
ir pareigas ibci rūpinasi įdiegti vaikuosna tautybę, iš kurios yra 
kilusi pati motina.

Tokiomis mintimis tenka pasitikti Motinos Dieną, kada 
musų tauta pergyvena nepaprasto bandymo laikus. Tiems 
sunkumams pakelti yra reikalinga musų visų pagalba moti
noms. Jų praeityje parodyti sugebėjimai išlaikyti ir pririšti 
priaugančią tautą prie savo tautos kamieno, duoda pagrindo 
tikėtis lietuvių motinų pergale prieš šių laikų sunkumus ir 
kančias.

Deimantinis Vajus Eina du Mėnesius: Nuo 
Gegužės Pradžios Iki Birželio Pabaigos

Brolišką kvietimą dalyvauti Deimantinio Vajaus narių pri
rašyme gauna visi SLįA nariai. Ir kiekvienas narys Susivieniji
mui atliks didelį patarnavimą, pats turės naudos, pagalbės mu
sų jaunajai kartai ir visai lietuvių visuomenei gauti Susivieni
jimo deimantines dovanas, prizus ir laimėjimus, jeigu tuojau 
panaudos gautas aplikacijas ir pasistengs surasti naujų narių.

Laiko neturim, daug. Visos sąlygos išdėstytos nariams pa
siųstuose nurodymuose. Tad darbą pradėkim tuojau.

Visi nariai kviečiami gauti naujų narių tokiose apdraudose:
1) VAIKŲ TERM APDRAUDA nuo gimimo dienos iki 16 

m. amžiaus. Duoklės 25 c. į mėnesį už $1,000.00 apdraudos.
,2) JAUNUOLIŲ APDRAUDA nuo 16 m. iki 25 m. am

žiaus. Duoklės 25 c. į mėn. už |$1,000.00 apdraudos.

3) VISOKIO AMŽIAUS 10-TIES METŲ TERM APDRAU
DA. Duoklės labai mažos, bet apdrauda yra tikra ir gera. 
Šią apdraudą gali imti papildomai prie savo apdraudos esami 
nariai, kurie dabar turi mažų sumų apdraudą ir nori sustip
rinti savo apsaugą ateičiai. Ši apdrauda prieinama visiems 
asmenims ir nariai gerai -padarys ją pasiūlydami Deimantinio 
Jubiliejaus proga.

4) REGULIARUS SUSIVIENIJIMO APDRAUDOS, ku
rios yra geros, geresnių nėra. Užrašydami savo broliams lie
tuviams, padarysime jiems gerą paslaugą: A) GYVYBES AP- 
D'RAUfDA viso gyvenimo duoklėmis, B) GYVYBES APDRAU
DA per 20 metų išmokama, CJ) TAUPOMOJI APDRAUDA- 
ENDOW(M|ENT per 10 arba per 20 metų išmokama, kai suėjus 
terminui apdraudos suma gyvam esant išmokama apdrausta
jam.

Visos šios apdraudos duodamos vaikams ir suaugusiems. 
Prie tų apdraudų suaugusieji gali paimti Akcidentalę apdraudą, 
o taip pat Ligoje Pašalpą.

KIEKVIENAS NARYS prisidėjęs prie Deimantinio naujų 
narių prirašymo vajaus gauna:

1) DEIMANTINIO JUBILIEJAUS PROGA kiekvienas 
narys gauna trečią dalį metinių duoklių, kurias sumoka prira
šytas narys.

2) GALI GAUTI PRIZĄ. Kas prirašys ne mažiau 75 nau
jų narių, gali gauti visną iš čia nurodytų prizų:

Pirmas prizas $100.00, Antras prizas — $75.00, Trečias 
prizas — $50.00, Ketvirtas prizas — $35.00 ir Penktas pri
zas — $25.00.

3) KIEKVIENAS NARYS GALI GAUTI DOVANĄ, jei
gu jo prirašytų narių mėnesinės duoklės sudaro nemažiau kaip 
$40.00 narys gauna SLA vasarnamyje atostogoms vienai sa
vaitei patalpas, o jeigu prirašoma daugiau narių, tai atos
togų patalpos laikas pailginamas.

4) KIEKVIENAS NARYS, PRIRAŠĘS BENĮ1 VIENĄ 
NAUJĄ NARĮ, gali laimėti stambią sumą pinigų. Laimėjimai 
bus Deimantiniame SLA Seime, Pittsbungh, Pa. Naujoms 
Term apdraudoms aplikacijos visiems nariams išsiųstos ir jas 
galima panaudoti. Reguliarėms apdraudoms suaugusiems nau
dotinos -pridėtos Non-Medical aplikacijos, be daktaro sveika' 
tos tikrinimo.

Š ais laikais visiems yra naudinga turėti AKCIDENTA
LĘ, NELAIMINGOS MIRTIES APDRAUDĄ. Tad prie kiek
vienos suaugusių apdraudos patartina paimti Akcidentalę ap
draudą, už $1,000.00 šios apdraudos mokama į metus tik $2.00.

(Daugelis musų žmonių ir lietuvių draugų dėl amžiaus, 
sveikatos ar kitų aplinkybių negali gauti reguliarčs apdraudos, 
bet nori bendrauti su lietuviais ir trokšta buto naudingi visuo
menės nariai. Tokius asmenis SLA nariai turi prirašyti 
DRAŲGYBOS NARIAIS Jie mokės tik 17 centų į mėnesį, ar
ba $2.04 metams, bet gaus daug naudos ir plačias teises Susi
vienijime. Jie gali kuopoje būti valdybos nariais, gali gauti 
ligoje pašalpą, Akcidentalę apdraudą, bėdos atsitikimu paramą 
iš -Našlių ir Našlaičių Fondo ir laikraštį Tėvynę, kurio kaina 
metams $4.00 ir gali prirašyti savo vaikus į SLA.

Neabejojame, kad nariai savo tarpe koperuos, viens kitam 
pagelbės šiame darbe ir bendromis visų pastangomis bus pa
siekta gražaus laimėjimo, kuriuo galėsime pasidžiaugti -busima
me Deimantiniame Seime, Pittsburgh, Pa., kur turėsim progos 
peržvelgti visus savo darbus ir padarytąją pažangą.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Ligoninė — be gydytojo.— 

Rokiškio rajono Kamajų kol
chozo ligoninėje yra 25 lovos, 
17 medicinos seserų, sanita
rių ir slaugių — bet nėra gy
dytojo. Kai buvusi gydytoja

Musteikytė išvyko į kitas pa
reigas, jos vietoje liko tik 
felčerė.

------o-----
Dar keli nauji gaminiai. —
Verslinės kooperacijos ar

telėse ir įmonėse šiais metais 
žymiai išplosią vaikiškų veži
mėlių, elektros plytelių, kiše
ninių žibintuvėlių, automati
nių plunksnakočių ir kelių ki
tų prekių gamybą.
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Pagerbkite Motinas 
Gegužės 8 Dieną

Kiekvienų metų pavasario 
metu, kada po ilgos ir šaltos 
žiemos visa gamta atbunda, 
gegužės mėnesio pradžioje, 
kuomet medžiai puošiasi ža
liais laibais, gėlės pradeda žy
dėti įvairiomis spalvomis, 
š v e n ė i ama Motinos Diena. 
Šiais metais motinų pagerbi
mo diena bus šį sekmadienį, 
gegužės 8 dieną. Ji švenčiama 
ne tik Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet ir daugelyje 
kitų kraštų, kad davus progą 
tiems, kurie dar turi gyvas 
motinas, dukroms ir sunams, 
pagerbti jas ir nors dalinai 
atsilyginti joms už pagimdy
mą, užauginimą ir, pagal sa
vo išgales ir supratimą, su
teikimą mokslo.

Tai gražus ir pagyrimo ver
tas sumanymas švęsti Moti
nos Dieną! Kiekvienos dukros 
ir sunaus, kurie dar turi gy
vas motinas-auklėtojas, būti
na pareiga nepamiršti jų ge
gužės mėnesio 8 dieną ir jas 
pagerbti vienokiu ar kitokiu 
budu, nes jos tokio pagerbimo 
pilnai užsitarnavo. Turintieji 
gyvas motinas neprivalo pa
miršti, kad niekas kitas ne
dirbo taip sunkiai, kaip mo
tinos auklėdamos savo dukras 
ir sūnus, jos daugelį naktų 
nemiegojo iki užaugino ir iš
mokslino savo mylimas duk
ras ir sūnus, kad jie butų 
naudingi patys sau ir plačia
jai visuomenei,
geros širdies, jos visuomet sa
vo vaikams linki gero, iš jų 
daug nereikalauja ir linki 
jiems sėkmės gyvenime, todėl 
kiekviena dukra ir kiekvienas 
sūnūs neprivalo jas pamiršti 
ir nors vieną kartą metuose 
prisiminti. Tarpe gerų dukrų 
ir sūnų yra tokių, kurie kiek 
paaugę pasišalina nuo motinų 
ir jas pamiršta, tartum juos 
kas kitas užaugino, ne moti
nos. Tokių vaikų apleistos ir 
pamirštos motinos, labai daž
nai apsiašaroja prisiminda
mos savo sunkų darbą ir van- 
gą vaikus auginant.

Musų broliškos lietuvių ben
druomenės — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje narės ir 
nariai, kurie turite gyvas mo
tinas, būtinai prisiminkite jas 
Motinų Dienoje gegužės 8 die
ną ir vienokiu ar kitokiu bu
du tinkamai pagerbkite. Moti
nos turi geras širdis ir jos 
daug nereikalauja, jos bus 
patenkintos jei iš savo dukrų 
ir sūnų susilauks puokštelę 
gėlių, ar jų pagerbimui bus 
suruoštas kuklus pobūvėlis, 
bus patenkntos ir džiaugsis 
turėdamos geras dukras ir 
gerus sūnus. Susivienijimo 
narės ir nariai, kurie turite 
gyvas motinas, gegužės 8 die
ną nepamirškite jas pagerbti, 
atlikite savo būtiną pareigą. 
Nepamirškite, kad Jus turite J

Motinos yra

siuomi pranešu, kt^d SLA trečiosios apskrities pus
metinis kuopų atstovui suvažiavimas yra šaukiamas ge
gužės mėn. 15 diena, 2 valandų po pietų, Lietuvių Pilie
čių svetainėje, 1723 Jane Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Kuopoms pakvietimo laiškai yra išsiuntinėti, bet jei 
kuria kuopą kvietimo laiškas nebūtų pasiekęs dol klai
dingo adreso ar dėl kokios kitokios priežasties, malonė
kite pasinaudoti šiuo pranešimu. Taip pat yra kviečia
mi dalyvauti šiame suvažiavime tolimesniu ir artimos- 
nių Pittsburgho apylinkių kuopų atstovai, kurie jau 
yra išrinkti dalyvauti SLA Deimantiniam Seime, kuris 
įvyks liepos 11 dieną Roosevelt viešbutyje, Pittsburghe, 
nes bus gera proga musų apylinkės busimo seimo atsto
vams bendrai pasitarti ir pasidalinti .mintimis bendrais 
Susivienijimo reikalais.

Yra kviečiami ir tų kuopų veikėjai, kurių kuopos 
nepriklauso apskričiai, dalyvauti šiame suvažiavime ir 
pagalbėti SLA 3-čiai apskričiai tinkamai prisirengti 
prie SLA Deimantinio Seimo, kad ir musų Pittsburg- 
lias .su visom savo artitom ir tolimom apylinkėm galėtų 
gražiai pasirodyti blusų organizacijos didžiosios šventės 
proga.

Šiame suvažiavime Seimo Rengimo Komisija pa
teiks savo raportą iš seimo rengimo darbų kas jau yra 
nuveikta ir kas yra veikiama rengiantis prie Deimanti
nio Seimo, ir pateikti savų sumanymų.

Iki malonaus pasimatymo apskrities suvažiavime 
gegužės 15 dieną, Lietuvių Piliečių Svetainėje, 1723 
J’ane Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

S. F. B AK ANA S,
SLA 3-sios apskrities pirmininkas.

Kastantas Jurgeliunas, Susivienijimo
Ilgametis Veikėjas, 75 Mėty Amžiaus

Kastantas P. Jurgeliunas

darbus. 
ir Su- 
Ąmeri- 
jis bu-

įre- 
bet 
Su- 

ryž-

mus ir būdavo išrinktas į į- 
vairias šeimines komisijas. 
Detroite seime, įvykusiame 
1956 metais, jis buvo manda
tų komisijoje. Jo, kaipo šios 
broliškos organizacijos vete
rano, pareikštas žodis sei
muose daug reikšdavo. Jis 
ne tik tarnaudavo šeiminėse 
komisijose, bet ir pastoviose 
komisijose. Kiek man žinoma, 
jis viename seime buvo iš
rinktas Finansų Komisijon, 
ir joje išbuvo du metus, 
iki sekančio seimo. Nežiūrint 
kokioje draugijoje Jurgeliu
nas priklausė ir kokios parei
gos jam buvo pavestos, jis 
jas atlikdavo
vyzdingai. Tai žmogus, kuris 
duotą žodį visuomet ištesėda
vo 'ir apsiimtą darbą greitai 
ir gerai atlikdavo.
laikraščio leidimas

skubiai ir pa-

tai šiandieninė 
nebūtų išvydus

biznyje

pilpas energijos ir

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
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 DOMTNIKO PILKOS M. 0 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D. S

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois į

Mažakraujingumas
(Tęsinys)

KAI KURIOS ANEMIJOS RŪŠYS
Dažnai aiškiai pamažėju svoris, oda 

dažnai įgauna citrininę gelsvų atspalvį. 
Liežuvio paviršius pasidaro visai lygus 
ir ryškiai raudonas.

Blužnis ii* kepenys huną vidutiniai 
padid imtos.

Jeigu mažakraujingumas pasireiš
kia dideliame laipsnyje, tuomet pasireiš
kia širdies veikimo nepakankamumo rei
škiniai.

Padidėjimas skaičiaus dideliu rau- 
91 C

donųjų kraujo kūnelių, vadinamųjų 
makrocytais yra charakteringas reiški
nys, specialiai dažytame kraujo tepini- 
loje tas atliekama mediciniškoje labora
torijoje. Erytrocitai paprastai yra ge
rai pripildyti hemoglobinu, bet hemoglo
bino gali būti ir mažai.

Piktybine anemija gali būti labai 
sunki ii* raudonųjų kraujo kūnelių skai
čius 
būti 
000.

Vietname kubiniame milimetre gali 
mažesnis net vieno milijono 1,000,-

Hemoglobino kiekis nėra sumažėjęs 
proporcionaliai crytrocitų kiekiui, nors 
taipgi yra žemiau normos. Calor index 
būna didesnis kaip 1. Baltųjų kraujo 
kūneliu kiekis viename kubiniame mili- v
metre yra sumažėjęs .tarp 3,000 iki 
5,000. Pastebiamas padidėjimas skai
čiaus lymfocitų krauj.u j e.

LIGOS EIGA IR PROGNOZE — 
Kadangi pemiciozinė arba piktybinė

anemija dabartinio dvidešimtojo šimt
mečio bėgi j e pradedant maždaug nuo 
dvidešimtojo šimtmečio vidurio yra ga
na pasekmingai gydoma naujai ligos 
atadai užėjus, tai žodžiai pernicioziuė 
arba piktybinė anemija nebevartotini 
daugiau.
TRUMPAI APIE PIKTYBINES 
ANEMIJOS GYDYMĄ

Gydymo tikslas yra atstatyti kieki 
raudonojų kraujo kūnelių viename ku- 
bininiame milimetre kraujo pas ligonį 
iki normos, ir apsaugoti stuburo sme
genis ir nervus nuo pakenkimo. Tas yra 
pasiekiama paskiriant ligoniui poodines 
arba intramus kulavLnes infekcijas Vi- 
-tamin B 12.

Dabartiniu laiku rekomenduojama 
subkutanines-poodinės arba intramus 
kularinės infekcijos Vitamin B 12 po 50 
mcg. — mikrogramų du karta per sa
vaitę iki ligos remisija įvyksta, o vėliau 
gydymo palaikymui iki reikalinga sub- 
kutanines arba intramus kularinės in
fekcijos Vitamin B 12 po .50 mikrogra- 
mų kas 2 savaitės.

Kepenų ekstraktai piktybinės ane
mijos gydymui irgi gydytojo gali būti 
paskiriami. Kraujo transfuzija ligoniui 
.sergančiam piktybine anemija tik tuo
met yra1 reikalinga, kuomet ligoniui gre
sia mirtinas pavojus. Paprastai liga yra 
nugalima gana greitai Vitamin B 12 ar 
kepenų ekstrakto infekcijomis. Gydyto
jo pagalba piktybinės anemijos gydymui 
būtinai yra reikalinga, nes be gydymo 
liga gali baigtis mirtimi.

Šių metų balandžio mėnesio 
29 dieną Kastantas P. Jurge
liunas sulaukė 75 metus am
žiaus. Tai reikšminga sukak
tis žmogaus gyvenime, nes 
tokio amžiaus nedaug žmonių 
sulaukia, todėl šia proga aš 
noriu priminti sukaktuvininko 
nueitą ilgų metų kelią ir jo 
atliktuosius darbus įvairiose 
organizacijose ir lietuvybės 
labui.

Kaip daugelis kitų prieš 
50 metų atvyko į šį laisvės 
kraštą laimės jieškoti, taip ir 
Kastantas P. Jurgeliunas, bū
damas jaunas ir pilnas ener
gijos, neatsiliko nuo daugelio 
kitų, jis irgi atvyko apie prieš 
50 metų, apsigyveno Bostone 
ir čia pradėjo pelnytis kas
dieninį pragyvenimą. Būda
mas prasilavinusiu ir supras
damas organizacijų naudin
gumą, greitai įsijungė į įvai
rias organizacijas ir jų veik
lą, nežiūrint kokio pobūdžio 
organizacijos buvo — pašal- 
pinės, meninės, politinės ar 
apdraudos tikslais suorgani
zuotos, bile jos buvo lietuviš
kos ir dirbo lietuviams ir

tik vieną motiną, kada jos ne
teksite, kitos motinos nebus, 
tad atiduokite joms tinkamą 
pagarbą ir padėkokite joms 
už atliktus didelius ir sunkius 
darbus, kuriuos joms reikėjo 
atlikti auginant dūktas ir sū
nus. Pagerbdami savo moti
nas Jus busite atlikę savo par 
reigą ir jausitės patenkinti.

Lietuvai naudingus 
Nesvetimas jam buvo 
sivenijimas Lietuvių 
koje, nors tais laikais
vo nabausus nariais ir Massa- 
chusetts valstijoj nebuvo 
gistruotas, veikė slaptai, 
Jurgeliunas, tikėdamas į 
sivienijimo šviesią ateitį,
tingai jam dirbo ragindamas 
lietuvius ir lietuvaites į jį ra
šytis.

Darbas T. M. Draugijoj
Nemažai jis dirbo Tėvynės 

Mylėtojų Draugijoj, kuri prieš 
virš 60 metų buvo įsteigta 
leisti mokslines knygas ir 
siųsti jas savo broliams ir se
sėms Lietuvoje, kurie buvo iš
troškę lietuviškų knygų ir 
laikraščių spaudos draudimo 
laikais. Jurgeliunas tą gerai 
suprasdamas, visu ryžtingu
mu stojo darban TMD ugdy
mui, nes jam rūpėjo skleisti 
apšvietą Lietuvoje gyvenan
čių brolių ir sesių tarpe.

Jurgeliunas yra ir kitų or
ganizacijų steigimo sumany
toju ir "ugdytoju, bet visas 
jas šiame trumpame rašiny 
neįmanoma suminėti. Galiu 
paminėti Jaunimo Ratelį, ku
ris buvo suorganizuotas tuo 
tikslu, kad jaunimas galėtų 
dažniau susieiti, vienas kitą 
geriau pažinti ir dirbti lietu
viškus darbus. Jurgeliunas ir 
šiame Jaunimo Ratedije mato
mas kiekviename jo susirin
kime, įvairose ratelio išvyko
se, jis savo gerais patarimais 
vienijo jaunuolius ir ragino 
juos dirfoti lietuviškus dar
bus, taipgi pats dirbo kiek 
jam laikas ir aplinkybės lei
do, ragino ir kitus dirbti, nes 
jam rūpėjo lietuvybės palai
kymas ir lietuviški darbai.
Veikla Susivienijime

Jis patęs Susivienijimo na
riu,. būdamas pilnas energijos 
ir sielodamasis šios patrioti
nės broliškos organizacijos 
reikalais, nesėdėjo rankas su
dėjęs ir nelaukė kad kiti dirb
tų, bet jis pats ėmėsi darbo, 
rūpinosi vietinės kuopos rei
kalais, savomis lėšomis va
žiuodavo į Susivienijimo sei-

1914 metais Bostone kilus 
minčiai leisti lietuvišką laik
raštį, Kastantas P. Jurgeliu
nas buvo pirmas to sumany
mo nuoširdus rėmėjas ir į- 
steigtos tam tikslui bendrovės 
pirmininkas. Sudarius bendro*- 
vę laikraštį leisti, jam buvo 
parinktas vardas “Ateitis”, 
kurio vardas vėliau pakeistas 
į “Sandarą”, kuri po kiek lai
ko persikėlė į Chicagą ir šian- 
dian leidžiama ir yra Sanda
ros politinės partijos organas. 
Už šio laikraščio įsteigimą, 
kuris gyvuoja ilgus metus ir 
šiandien lanko lietuvius pla
čioje Amerikoje ir kituose 
laisvuose kraštuose, didžiau
sias kreditas priklauso Kas
tantui P. Jurgeliunui. Jeigu 
ne jo pastangos ir griežtas 
užsispyrimas, 
“Sandara” 
pasaulį.

Jurgeliunas

Būdamas
suprasdamas darbininko sun
kią būklę, susitaupęs kiek pi
nigų įsigojo rūbų krautuvę 
South Bostone. Tai buvo ne 
vien biznio vieta, bet kartu ir 
lietuvių užėmimo ir pasikalbė
jimo vieta, kurioj dažnai su
sirinkdavo lietuviai aptarimui 
lietuviškos veiklos reikalus ir 
nustatymui gairių vienam ar 
kitam darbui sėkmingai pra
vesti. Pradėjus leisti laikraš
tį, jo krautuvėje patriotingų- 
jų lietuvių tarpe besikalbant, 
kilo mintis turėti lietuvišką 
chorą, kuris tarnautų visiems 
lietuviams. Tokiai minčiai pri
tarėjų atsirado daug, todėl 
1914 metais buvo pakviestas 
į Bostoną velionis komp. Mi
kas Petrauskas, kuris sutiko 
chorą mokyti ir jam vardas 
buvo parinktas “Gabija”.

Kaip choro suorganizavi
mas, taip ir komp. Miko Pet
rausko pakvietimas, irgi kilo 
Iš Kastanto P. Jurgeliuno. 
Jeigu ne jis, “Gabijos” choro 
nebūtų buvę (Bostone, apie 
kurį susispietė gabiausias ir 
eneringiausias Bostone gyve
nantis jaunimas. Chore per 
ilgus metus priklausė ir p^,ts 
Jurgeliunas, kuris ne tik dai
nuodavo chore, dainuodavo 
solo ir vaidindavo įvairias 
roles operetėse ir kituose vai
dinimuose Petrauskui vado
vaujant.

Bedalyvaudamas “Gabijoj” 
susipažino su choro nare Ma
rijona Kalinauskaite ir po 
kiek laiko su ja apsivedė. Po 
apsivedimui tūlą laiką gyveno 
Bostone ir laikė rūbų krautu
vę, bet po kiek laiko biznį lik
vidavo ir persikėlė .gyventi į 
Brocktoną, ten atidarė neju- 
domų nuosavybių pardavimo 
ir apdraudų kontorą, kur ir 
šiandien gyvena. Čia begy
vendamas susilaukė tris sū
nūs, kurie visi yra inžinieriai. 
Vyriausias sūnūs, elektros in
žinierius, prieš porą metų mi
rė.

Einant prie užbaigos

Tai tiek šiuo tarpu trum
pai apie Kastantą P. Jurge- 
liuną. Apie jį ir jo atliktus 
darbus butų galima prirašyti 
labai daug, bet dėl laiko sto
kos ir vietos musų organizaci
jos organe Tėvynėje, turiu 
pasitenkinti šiuo trumpu ra
šiniu. Gal atsiras kas kitas, 
kuris Jurgeliuną geriau pažįs
ta ir geriau žino jo atliktus 
darbus, parašys daugiau ir 
plačiau.

Aš sveikinu Jurgeliuną, su
laukusį 75 metų amžiaus, lin
kiu jam sveikatos, ilgo am
žiaus ir dar daug metų dirbti 
lietuviškus darbus ir dalyvau
ti lietuviškoje veikloje, kaip 
kad dalyvavo per praeitus kėg
lis desėtkus metų. Ilgiausių 
metų broli Jurgeliunai!

Buvęs Kaimynas.

pa paskaita ir.f. visai šeimiško 
pobūdžio kuklios, bet jaukios, 
vaišės.

Rūpestingų šeimininkių lip
šnumas ir meili globa jau yra 
įrodyta.

Vladas Braziulis.

Brockton, Mass

Susivienijimo 17 Kuopos 
Svarbus Susirinkimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 17 kuopos narių svar
bus susirinkimas šaukiamas 
šių metų gegužės mėnesio 10 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Sandaros svetainėje, kuri yra 
ant Intervale Street.

Cleveland, Ohio

Priešseiminis SLA 136 Kuo
pos Susirinkimas

Jau porą kartų musų kuo
pa nebuvo atstovaujama SLA 
seimuose. Butų labai svarbu 
bent į deimantinį seimą dele
guoti ką nors iš musų kuo
pos narių. Tam tikslui yra 
kviečiamas visuotinis kuopos 
susirinkimas š. m. gegužės 
15 dieną, 11:45 valandą ryte, 
Lietuvių salėje.

Valdyba pageidauja matyti 
tame susirinkime visus kuo
pos narius. Jeigu praėjusiame 
susirinkime daugelis įvairių 
dalykų nariams patiko, o se
niai nebuvęs gausesnis narių 
atsilankymas maloniai mus 
visus nuteikė, tai valdyba pa
sistengs šį susirinkimą dar 
labiau pagyvinti bei paįvai
rinti.

Be atstovų rinkimo, dar 
numatomas naujų narių įves
dinimas, svarbi, nors ir trum-

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi šia
me susirinkime bus renkami 
delegatai į busimą Susivieni
jimo Deimantinį Seimą, kuris 
įvyks liepos mėnesio 11 dieną 
Pittsburgh, Pa. Todėl kiekvie
no kuopos nario ir narės bū
tina pareiga šiame susirinki
me dalyvauti.

Nepamirškite užsim o k ė t i 
mėnesines (mokestis laiku, kad 
patikus vienokiai ar kitokiai 
nelaimei, nereikėtų turėti ne
smagumo.

SLA 17 Kuopos Valdyba.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gegužės mėn. 8 die
ną, 2-rą valandą po pietų, lie
tuvių bažnytinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime', nes yra daug 
reikalų aptarimui. Taipgi bus 
renkami delegatai į SLA Dei
mantinį seimą.

J. Radzevičius,
SLA 66 kuopos sekr.

Easton, Pa.
SLA 342 Kuopa Rengia
Gražią Metinę Gegužinę

dieną, Jono 
Coutry Club

kviečia visus

Visi kuopos nariai deda vi
sas pastangas surengti didelę 
ir gražią gegužinę-pikniką ge
gužės mėn. 29 
Katinio ūkyje, 
Road.

Kuopos nariai
lietuvius iš toli ir arti, senus 
ir jaunus, atsilankytiį Eas- 
toną aukščiau paminėtą die
ną, nes musų kuopos geguži
nė įvyksta tik vieną kartą į 
metus, tai suvažiuoja nemažai 
lietuvių vienas su kitu pasi
matyti. Prie pasilinksminimo 
bus orkestras.

SLA 342 kuopos narių dė
mesiui. Kovo mėnesio susirin
kime nariai nutarė laikyti su
sirinkimus kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, 2 va<- 
landą po pietų.

SLA 342 Kuopa.

South Boston, Mass.

Svarbus SLA 43 Kuopos 
Narių Susirinkimas

SLA 43 kuopos narių mė
nesinis susirinkimas įvyks š. 
m. gegužės mėn. 11 dieną, 
trečiadienį, 7:30 valandą va
kare, Lietuvių Piliečių Drau
gijos patalpose, 368 W. Bro- 
adway, So. Bastone.

Šis susirinkimas yra svar
bus tuomi, kad bus renkami 
delegatai į SLA Deimantinį 
Seimą, kuris įvyks liepos 11 
dieną, Pittsburgh, Pa.

Kiekvieno nario pareiga yra 
šiame susirinkime dalyvauti 
ir prisidėti prie išrinkimo tin
kamų delegatų į svarbų isto
rinį musų organizacijei seimą. 
Norintieji apsiimti delegatais 
į šį (seimą, būtinai turite da
lyvauti šiame susirinkime.

Juozas Lokys,
SLA 43 kuopos sekr.



Pomirtinių

Viso $8,685.00 Viso

Ligoje Pašalpos

$1,475.27Viso —

AtsauktojiA pdrauda

Viso $242.21

Viso $1,500.00

Atlyginimas Organizatoriams

$131.15

Viso

74.81
Dargis, Pittsburgh,

16.72

Viso $241.78
Viso

Atlyginimas Sekretoriams

$2.89

Y.

Viso

Pa. 5.00

10.00

10.00

10.00

10.00

$75.00Viso

Atlyginimas Daktarams

3.00

Viso . $34.00

Viso

371.48

VisoN. Y. _

Viso $1,486.50

ŠIA Nuosavybės

Viso. $1,606.54

36.61

Viso $1,643.15

Viso$74.38

165.48

30.00

1.63

Viso $993.25

Viso
$7.94

Viso

$62.00

$5.00
26.00

Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio

7, 1959
14, 1959
21, 1959
28, 1959

$467.57
55.00

$376.76
380.26
396.00
322.25

499.99
110.00

26.51
5.59

69.53
36.80

15.35
3.75

10.00
10.00
10.00

Lapkričio 
Lapkričio 
Lapkričio 
lapkričio

25.89
1.12

288.54
245.00

58.91

$1,000.00 
500.00

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

Pašalpos Iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
K. Trečiokas, Newark, N. J. 
P. Maciulionis, Nevvark,

N. J............. ................................

Taupomoji Apdrauda
A. G. Gibson, VVaterbury,

Conn. __________ _____ _
A. Kudis, Pittsburgh. Pa.

7.
14,
21,
28, 1959

307 West 30-th Street, 
Nevv York, N. Y.

128 So. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J. .

1959 ................. $994.00
1959 ............... 2.592.00
1959 ............... 2,299.00

2,800.00

S. Norbutienė, Richmond 
Hill, N. Y. ........................ $242.21

lapkričio Mėnesį

Paskola Moksleiviams

Gruodžio Mėnesį

Pusė Pomirtinės

Taupomoji Apdrauda

Atlyginimas Daktaram*

Z. Januškevičienė, Detroit,
Mich. .......... . ..................... .

B. Macijauskas, Nevv

P. Jodvalkiutė, Leechburg, 
.Pa. ..........................................

A. Petraitienė, Chicago, 
III. ..........................................

Algos
SLA raštinės 

tarnautojams ..................
SLA spaustuvės

tarnautojams . ...................
N. Gugis, Chicago, III. 
P. P. Dargis, Pittsburgh,

Pa. .....................................

P. P. Dargis, Pittsburgh,
Pa. ..........................................

N. Gugis, Chicago, III.
M. J. Vinikas, Nevv York,

N. Y. ....................................
St. Bredes, Jr., Brooklyn.

P. Dagys, Brooklyn, N. Y. 
E. Mikužis, Chicago, III.

R. Chamo, Binghamton, 
N. Y.....................................

A. Chamo, Binghamton, 
N. Y. ................................

A. Peteraitis, Collinsville, 
III. ........................................

K. P. Deveikis, Cicero,
III. ............................................

V. S. Mastis, Toronto,
Canada ____________ ---------

V. Urbaitis, Cleveland, Ohio 
K. Katkevičienė, Chicago,

III.
G B.

Pa.

J. Budris, Elizabeth, N. J.
P. J. Matikievvicz, Nanticoke, 

Pa. ................ ..................... ............
J. Deltuva, Westville. III.
A. Miliauskas, Wilkes

Barre, Pa. ------------
J. Zauka-s, Bronx, N.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Atskaita 4-to Bertainio, 1959 Metų

Išmokėjimai lapkričio ir Gruodžio Menesiais, 1959 Metais

$2,772.00

640.60
180.00

120.00

$3,712.60

Įvairų* Išmokėjimai

Nevv York Telephone Co.,
Nevv York, N. Y. ...

L. E. Goodfarb.
Philadelphia, Pa. —

Schalit Printing and
Stationary Co., N. Y.

Sočiai Security
Reinhold Gould Ine.,

Nevv York, N. Y. ....
Smith-Corona, Nevv

York, N. Y. .................
Paštas
A. Zubkus, Brooklyn, N. Y. 
Remington Rand, N. Y. C. 
Smulkios išlaidos
Morrison Hotel, Chicago, 

Iii. ....................... .......................
Nejudomojo turto 

įkainavimas —____________
Economy Photo Engr. Co., 

Nevv York, N. Y. ................
Pioneer Letter Co., Nevv

York, N. Y. .............................

$99.27

250.00

*

York, N'. Y.

Viso

Atlyginimas Sekretoriams

O. Nleniuvienė, Uniondale, 
Pa. ..........................................

J. Dangveckas, Meriden, 
Conn. ---------------------------

A. Balsienė, Westville, III.

Viso

SLA Nuosavybes

8.00

$18.00

$7.11

3.18
14.03

$24.32

307 West 30-th Street,
Nevv York, N. Y. . ......... $1,962.96

128 So. Maine Avenue, 
Atlantic City, N. J. 55.67

C. 52.71
163.08

19.48

921.95
198.27
80.00
2.68

17.00

74.64

15.00

3.50

5.00

$1,902.58

E. Keraitis, Nevv York. 
N. Y.  ...................................... 200.00

R. L. Springytė, Pittsburgh,
Pa. ............................................ 200.00

$400.00

Viso lapkričio mėnesi $22,461.62

Viso

Pašalpos iš Našlių ir 
Našlaičių Fondo

F. Žilionis, Pittsburgh. Pa. 
K. Rumbauskienė, Du Bois, 

Pa. ................................ *.........
VVaiksner, Virdin, III.s.

A. Slazas, Springfield, III. 
A.. Sutkus, McKees

Rocks, Pa. ______

Viso

Pildomosios Tkrybos ir 
Komisijų Reikalai

M. J. Vinikas, New
York, N. Y. ....................

P. P. Dargis, Pittsburgh,
Pa. . .....................................

S. Biežis, Chicago, III.

Viso

$10.00

10.00
10.00
10.00

10.00

$295.32

245.26
38.29

$578.87

Tėvynės Reikalai
Marš Printing Co., New

York, N. Y.............................
Reilly Electro Typ«.

Div., New York, N. Y.
H. Rice, New York, N. Y.

Postmaster, New York,
N. Y.............................................

Mercury Photo Engr. Corp.,
New York, N. Y. .............

A. E. J. Electrotype Co.
Ine., Nevv York, N. Y. ____ 5.50 

M. Blacksmith, Nevv York,
N. Y. ........................................... 2.25

Ch. D. O’Brien, Nevv York,
N. Y. . ......................................... 79.65

$647.76

1.95
110.00

36.80

24.47

Viso $908.38

v
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KETURIOS LIETUVES MOTINOS
SALOMĖJA NARKEIAUNAITE

/

Šia proga nenoriu nei prie motin ofe kapo pavenkti — nors 
tai daryti nebūtų nei vaikiška nei gėda — nei gyvajai motinai 
poezijos padeklamuoti, nors tai, manau, padarys musų mažieji 
įvairiose Motinos Dienos minėjimuose, bet noriu šiose musų 
gyvenamose aplinkybėse žodžiu kitu persimesti apie tai, kaip 
galėtume būti savo motinų vargo verti vaikai.

Pradžiai mintimi^ nuskribkime į brangiąją Lietuvą ir ban* 
dykime atspėti nuotaikas motinų, kurių vieni vaikai, karo ug
nies ir priešų siaubo: vejami, į Vakarus patraukė, kiti krito 
partizano pareigose, o treti vargui ir kančiai į priešo krašto to
lumas nublokšti.

Kaip tokia dar gyva ir nuo savo žemės neatplėšta motina 
atrodo? Tai močiutė sengalvėlė, kuri jau išverkė visas ašaras, 
kuri savo' senais, alkis pražiūrėjo į rytus ir vakarus besidairyda
ma, stebuklo belaukdama: bene grįš nors vienas jos vaikas akių 
užspausti, žemės saują ant karsto jai užberti.

Tai močiutė sengalvėlė, kuri, greičiausiai ir iš savo gimi
nės pafetogės išmesta, vargsta. Ji gal visų silpniausia fiziškai 
ir turtiškai, bet ji stipriausia dvasiškai. Jos tylaus maldaujan
čio balso dar klauso ir paguodos valandoje susvyravęs jaunuo
lis.

Pamėginkime įsijausti į skausmą ir tų lietuvių motinų, ku
rios subrendo ir gyvenimui pasirengė nepriklausomoje Lietu
voje, bet kurių vaikai šiandien turi lankyti mokyklą, kur vis- 
kas niekinama, kas jai buvo ir yra šventa — tautos praeitis, 
jos kovais, žygiai ir laimėjimai; jos kariai, josi pranašai, poetai, 
mokslininkai, menininkai ir valstybininkai; jos daina, papro
čiai, vėliava, Tautos Giemė ir gyvenimo būdas; jos tikėjimas, 
jos šventykla, jos malda.

Ji žino, kad tai melas, bet ji negali pasipriešinti, net pasi
ginčyti, net paprašyti, net pasiskųsti, kad butų kitaip.

Arba vėl iš tėvynės ir gimtųjų namų ištremtom motinos 
dauguma su mažais vaikais nuo maitintojų atskirtos ir jų dau
giau nebesulaukusios. Ar jų vargas ir skausmas gali būti žo
džiu apsakytas

) aukščiau minėjau; Susivieniji
me /Lietuvių Amerikoje, daž
nai parašo savo organizacijos 
organe Tėvynėje apie kuopos 
veiklą, jos parengimus bei su
sirinkimus. Taipgi jis priklau
so Kultūros Draugijoje, vieti
niam šalpos skyriuje ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riuje. Trumpai tariant, šis 
nenuilstintis veikėjas daly
vauja visur kur tik lietuviai 
ką nors veikia, be jo niekur 
neapsieinama. Jis taip visur 
bedirbdamas ir dalyvauda
mas, visai nepajuto kai susi
laukė 70 metų amžiaus. Tos 
jo gyvenime reikšmingos su
kakties proga, vyrų choras, 
jam visai nežinant, suruošė 
jo pagerbimui vakarienę. 
Nors ji buvo ruošiama slap
tai, bet joje dalyvavo nema
žas skaičius choro narių ir 
jo draugų, su kuriais jis per 
ilgus metus dirbo. Vakarie
nės metu buvo pasakyta ne
mažai kalbų ir pareikšta gra
žių nuomonių Juozo Bacevi
čiaus garbei ir jo darbų įver
tinimui.

Aš linkiu broliui Juozui 
Bacevičiui sveikatos, ilgo am
žiaus ir dar daug metų dirb
ti Lietuvai ir lietuviams nau
dą nešančius darbus.

Ilgiausių metų broli Bace
vičiau ! Draugas.

Waterbury, Conn.
Vietinio Balfo Skyriaus 

VEIKLA

jos valdybos šiems metams. 
Išrinktoji valdyba pareigoms 
pasiskirstė: pirmininkas Juo
zas Muraška, vice pirm. Da
nutė Venclauskaitė, iždininkė 
Genovaite Valiukienė. Lietu
vių atstovu į Naugatuck iš
rinktas Urbšaitis. Naujoj val
dyba yra energinga ir veikli, 
ji savo susirinkime 
Joninių proga 
rengimą Petro 
žioje sodyboje 
sį.

nutarė 
suruošti pa- 
Vileišio grar 

birželio mėne- 
Dalyvis.

f

South Boston, Mass.

Sandariečių Susirinkimas 
ir Banketas

ALT Sandaros 7 kuopos 
paskutinis prieš vasarą susi
rinkimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 15 dieną, sekmadienį, 2 
valandą po pietų, nuosavoj 
svetainėj, 124 F Street, South 
Bostone.

Tuojau po susirinkimo, toj 
pačioj vietoj, 5 valandą, į- 
vyks žieminio sezono užbaigi
mo benketas. Į šį banketą 
yra kviečiami ne tik nariai, 
bet ir visi Sandaros draugai 
ir rėmėjai. Kadangi šiam ban
ketui suruošti yra susidaręs 
komitetas iš tokių veikėjų 
kaip Jadvyka Keslerienė, An
tanina Kropienė ir Antanas 
Andriulionis, tai iš anksto ga
lima užtikrinti, kad pobūvis 
bus puikus ir visi svečiai bu
site patenkinti, tik pribukite 
į laiką.

A. Levickienė, Pittston,
V. Klimavičienė, Grand 

Rapids, Mich. ---------
F. Žilionis, Pittsburgh, 

Pa. ....................................
K. Rumbauskienė, Du Bois, 

Pa. ............................................
A. 8egley, Mahanoy 

City, Pa. -----------------------
S. Waiksner, Virden, III. 
A. Slazas. Springfield, III. 
A. Sutkus, McKees Rocks,

Pa. ............................................

Tėvynės Reikalai

Mercury Photo Engr. Co.,
New York, N. Y. ............

Marš Printing Co.,
New York, N. Y. ............

H. Rice. New York, N. Y. 
Postmaster, New York,

N. Y..........................................
N. Y. Type Distributors,

Nevv York, N. Y. ..........
Chas. D. O’Brien, N. Y. C. 
V. Virbickas, Brooklyn,

N. Y.........................................
Excelsiov Stationery Co.,

New York, N. Y. .........

Grąžinti Mokesčiai

Apdraudos Fondas 
Mišrus Fondas 
Lėšų Fondas

Pomirtinių

Gruodžio 5, 1959 __________  $2,400.00
Gruodžio 12, 1959 ________ 1,459.00
Gruodžio 19, 1959 ..................  5,581.00
Gruodžio 26, 1959 .............. 2,714.00
Grudžio 31, 1959 ............... 1,100.00

Viso _ . ........... $13,254.00

Ligoje Pašalpos

Gruodžio 5, 1959 ________ $362.50
Gruodžio 12. 1959 . ..............  781.38
Gruodžio 19, 1959 .......  580.02
Gruodžio 26, 1959 ________ 619.75
Gruodžio 31, 1959 _______ _ 502.02

Viso _______ $2,845.67

Sugražinti Mokesčiai

Atšauktoji Apdrauda

Apdraudos Fondas 
Disability Fondas 
Mišrus Fondas 
Lėšų Fondas

K. Acienė, Amsterdam,
N. Y. ..................................

P. Ambrozas, Pittsburgh,
Pa. ..........................................

V. Puluikis, Kenosha, Wis. 
V. G. Bali, Mahanoy

City, Pa. ----------------------
H. Shimkus, Springfield,

III. ..........................................
J. Diglis, Chicago, III.
J. Klivis, Binghamton.

N. Y. ....................................
J. Grinius, Detroit, Mich.

68.64

293.42
149.66

476.96

42.08
177.29

124.90
9.27

$1,342.22

$300.00

$300.00

$500.00

1,000.00

$1,500.00

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

$30.45

29.32

$59.77

Atlyginimas Organizatoriams

P. Dagys, Brooklyn. N. Y. $163.32 
J. Vaičaitis, So. Boston,

Mass. --------------------------------
P. šernas, Rockford, Iii.
N. T. Bayoras, Pittston, Pa.
A. Praškevičius, Cleveland,

Ohio ..........................................
J. 
P.
K.
M.

Ohio

Šileikis, Brooklyn, N. Y. 
Macys, Brooklyn, N. Y. 
Vaitaitis, Brooklyn, N. Y. 
Misčikas, Cleveland,

t

Viso

43.20
22.46

73.69
29.38

9.34
56.20

9.50

$478.49

$10.00
4

$100.05
32.10

._ 1.50
17.60

$151.25 y

SLA raštinės

Algos

tarnautojams ------ -------- $2,904.97
SLA spaustuvės

tarnautojams ____ _____ 622.00
N. Gugis, Chicago, III. 180.00
P. P. Dargis. Pittsburgh,

Pa. _____ _____ _____ __ 120.00

$3,826.97Viso

Įvairus Išmokėjimai

Sočiai Security
Nevv York Telephone

Nevv York, N. Y. . 
L. E. Goodfarb,

Philadelphia, Pa. 
Schalit Printing and

Stationary Co„ N. Y. C. 
Joyce Bros. Co., Chicago,

III. ............................................
Guerriero Co. Ine.,

Nevv York, N. Y. ______
Morrison Hotel, Chicago,

III. —....................................
Paštas 
Nuoma 
Parker Publishing Co. 
Raštinės išlaidos 
Nevv Jersey Bell Tel.
Money Ine., New York C. 
Pioners Letters Co.,

Nevv York, N. Y. _____
Smulkios išlaidos 
Concord Stamp. N. Y. C. 
Įkainavimas nejudomo

turto —‘--------------------------
“Macys”, Nevv York, N. Y. 
Gimbels, Nevv York, N. Y. 
Christmas Gratuities 
Pennsylvanijos revizijos 

išlaidos --------- --------- --------

Co.,
$165.90

90.45

165.00

183.43

34.80

IIOjOO

Co.

_ 80.00
484.78

2,500.00
12.50
34.10

1.10
3.86

„ 6.50
18.33

2.48

10.00
5.65
4.67

240.00

246.85

Viso .. •L $4,405.54

Certifikato Paskola

F. A. Samoles, Erie Pa. $200.00

$200.00

Paskola Nekilnojamam Turtui

58 Jerome Street, 
Brooklyn, N. Y.

Viso

Viso

$15,000.00

$15,000.00

Viso gruodžio mėn. __ $46,962.11

ŠIA TORTO SUDĖTIS

$56,606.11
240^705.21
611,000.00

Nejudomos nuosavybės __
Morgičiai
U. S. Bondsai ...................
Įvairios Sekuracijos Ir

Bondsai __________  2,410.516.81
Paskolos moksleiviams 9,085.00
Narystės paskolos —........ 5,027.82

Ir štai dar vadinamoji išeivė lietuvė motina, kuriai šiuo 
metu lengviatUsiai, palyginus, gyvenasi, tačiau kurios atsako
mybė ir našta yra labai didelė. Vadinčiau jas kovojančiomis, 
kaip anoms trims grupėms tiktų kenčiančių ir kankinamų var
das. (

Už ką gi jos turėtų kovoti? Kokį simbolį sau vedamąja 

žvaigžde pasirinkti?
Jos didžioji pareiga (žinoma, ir tėvui talkinant) išugdyti ir 

išlaikyti savo atžalyno lietuvišką sąmonę. Tam darbui stipry
bės duodąįs simbolis turėtų būti Rimšos “Vargo mokyklos/” mo
tina. Teisinga tad ir prasminga butų Motinos Dieną minėti 
prisimenant Kovojančios Motinos uždavinį ir pasiraginant 
viens kitą jai didžiąją talką telkti.

Šeima yra vienintelė vieta, kur galima išlaikyti nuo sv&- 
timybių laisvą lietuvišką orą. šeimos centras yra motina. Jai 
tenka budėti, kad jos atžalynais lietuviškai jaustų, galvotų ir 
kalbėtų.

Išeivės lietuvės motinos šventoji pareiga turėtų būti taip 
laikyti savo namus, kad ten niekad nepritruktų lietuviškos nuo
taikos, už namų sienų svetimybių įkvėpę šeimos nariai, seni ir 
jauni, namo grįžę galėtų tuojau jas užmiršti.

St. Catharines, 
Canada

Rockford, Illinois

Šių metų kovo mėnesio 
vykusiame Balfo skyriaus 
sirinkime tarp kitų 
aptarimo, buvo rinkimas nau-

Į" 
su- 

reikalų
Visus kviečia

ALT Sandaros 7-tos 
Kuopos Valdyba.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS
t AMERIKOJE

SLA 278 KUAPA 
šaukia visuotiną narių susi
rinkimą š. m. gegužės mėn. 
14 dieną Harding Motelio pa
talpose, 70 James Street, St. 
Catharines, Canada.

Susirinkime bus renkamas 
delegatas į SLA seimą, nau
jos valdybos įvezdinimas ir 
ikiti kuopos reikalai svarsto
mi.

Kviečiame visus narius da
lyvauti.
7

Pagerbtas Laikraščių Bendra
darbis Juozas Bacevičius

Susirinkimo pradžia 
valandą vakare.

Kuopos Valdyba.

Pittston, Pa.
SLA 7 KUOPOS

narių susirinkimas šaukiamas 
gegužės mėn. 8 dieną, 2-rą 
valandą po pietų, lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Musų mieste gyvena ener
gingas ir patriotingas lietu
vis Juozas Bacevičius. Jis at
vyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes 1910 metais ir nuo 
pat atvyko įsijungė į lietu
višką veiklą bei įvairias or
ganizacijas, jų tarpe ir į Su
sivienijimą [Lietuvių Ameriko
je. Jis ne1 tik kad veikia to
se organizacijose kuęiose pri
klauso, bet labai dažnai ra
šinėja lietuviškoje spaudoje 
aprašydamas visą vietinię lie
tuvių veiklą. Jeigu mes netu
rėtume savo tarpe Bacevi
čiaus, tai apie lietuvių veiki
mą niekas nežinotų.

Jis priklauso, kaip jau

f

t

Viso

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Bahks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WĮKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadienio iki 
penktadienio; šeštadien'o rytą nuo 10:30 iki 11-tos; s«\V* 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophie Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagai tie na 
6755 S. West»rn Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petraitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEVV JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
Jas Jack Štokas.
1264 White St., HUIside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WBVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4700-5:00 v. p. f

PTITOBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:90 
— 1:00 vai. po pietų.

i

XKXK=XKXK=XK

Q

3,500.00

12,544.15

111,005.35

1,178.45
7,184.78

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164

.......................... $3,468,353.68
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius,

Paskolos SLA nariams
bedarbiams _________

Inventorius _______
Administratoriaus

sąskaitoje „u-—......... .
Pinigai taupomose 

sąskaitose . ....... ...........
Pinigai einamose 

sąskaitose   —. 

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais Ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

882 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa.

VVAlnat 8-1747

*

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, lnc.
Lioensed by USSR

BROOKLYN, N. T., 1580 Bedford Avenue TeL IN 7-6485 ir IN 7-7272
NEH'ARK, N. J., 312-814 Marke* Street Tek MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

•Sluntinlų pristatymas garan- 
vaJ. vakaro kasdien, šeštadie-

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

SLA 126 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

Visi SLA. 126 kuopos nariai 
kviečiami į kuopos susirinki
mą gegužės mėn. 6 dieną, 
penktadienį, 8 valandą vaka
re, SLA Centro patalpose, 307 
West 30-th Street, New 
ke.

Bus renkami delegatai 
L. A. Deimantinį 51-mą 
mą.

Kviečia SLA 126 kuopos 
protokolų sekretorius

P. BUKŠNAITIS.

Yor-

į S. 
Sei-

vas Paprockas, dr. Bladas 
Vencius ir kiti.

Renkant vadovybę Ameri
kos Lietuvių Republikonų Ly
gos New Yorke politiniu va
dovu išrinktas Vytautas Ab- 
raitis, pavaduotoju Ligija 
Bieliukienė, Lygos pirmininku 
išrinktas Vladas Barčiauskas, 
vice pirmininkais Dominikas 
Klinga ir Emilija Čekienė, iž
dininke dr. Marija Žukauskie
nė ir sekretorius Jurgis Siru- 
sas. Į valdybą buvo išrinktas 
ir adv. Vytautas Banelis, bet 
jis dėl svarbių priežasčių at
sisakė.

dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje, 1725 Jane 
Street, South Side Pittsburgh, 
Pa.

Kadangi lietuvių moterų 
Auxiliary draugija per 27 
metus savo gyvavimo dirba 
ir pagelbsti Lietuvių Piliečių 
Klubui visuose parengimuose, 
todėl šį kartą lietuvių moterų 
Auxiliary draugija maloniai 
kviečia visus klubo narius ir 
ne narius ateiti į banketą pa
tiems ir atsivesti savo žmo-

r

T B V Y N B

nas. Šiame bankete bus ska
ni lietuviška vakarienė ir pa
gerbtos visos motinos ir naš
lės.

Pittsburghe yra labai daug 
gražių moterų našliukių, tai 
jos bus pagerbtos visos. Ge
gužės mėnuo yra labai gra
žus, todėl ateikite visi — 
jauni ir seni, viengungiai ir 
našliai galėsite sau išsirinkti 
gražią ir turtingą našliukę. 
Nesigailėsite atsilankę, nes 
vakarienė bus tikrai lietuviš
ka su pamarginimais. Po va
karienei bus muzika ir šokiai. 
Kviečia visus lietuvių moterų 
Auxiliary komitetas.

Fr. Žilionis.

nuvesti 
į vieną

Apygar-

Brooklyn, N. Y.
150 Tautinių šokių šokėjų Iš
pildys Programą Brooklyne

J. Matulaitienės vadovauja
ma New Yorko Tautinių Šo
kių Grupė šiemet mini savo 
gyvavimo pirmąjį dešimtmetį. 
Šia proga š. m. gegužės mėn. 
15 dieną, sekmadienį, ši gru
pė ruošia didelę tautinių šo
kių šventę, kurioje programą 
išpildys iš viso 150 tautinių 
šokių šokėjų. Programoje da
lyvauja New Yorko pagarsė
jusi tautinių šokių šokėjų 
grupė, New Jersey “Rūtos” 
ansamblio bei Lietuvos Vyčių 
41 kuopos tautinių šokių \ šo
kėjai ir Maironio šeštadieni
nės Mokyklos, Brooklyne, mo
kiniai.

Šventė įvyks Schvvaben 
Hali, 474 Knickerbocker Avė., 
Brooklyn, N. Y., 5 valandą po 
pietų. Tokia didelė šventė 
New Yorke įvyksta pirmą 
kartą ir todėl visiems pataria
ma ją aplankyti, nes bute tik
rai įdomi. 'Programoje bus iš
pildyta virš 30 tautinių šokių, 
daugelis jų dar nematyti. Ma
siniai šokiai bus išpildyti ne 
scenoje, bet viduryje salės.

J. Matulaitienė yra pagar
sėjusi tautinių šokių mokyto
ja ir su savo šokėjais yra da
lyvavusi televizijoj, Columbia 
universite ir daugely tarptau
tinių šokių fdstivalių, kuriuo
se musų šokiai ir šokėjai bu
vo aukštai vertinami ir įvair 
rių tautybių publikos šiltai 
priimti. Varžybose laimėta 
keli pirmieji prizai.

Tikimasi, kad lietuviškoji 
publika šią šventę gausiai ap
lankys ir tuo parems musų 
jaunimo pastangas tautiniais 
šokiais garsinti musų vardą 
kitataučių tarpe. J. š.

dienotvar- 
Barčiaus- 
pirminiiv 
Vytautą 

Emili-

Bar- 
prane-

Įsisteigė Lietuvių Republiko
nų Organizacija New Yorke
Balandžio 12 d., Lietuvių 

Piliečių Klube, Brooklyne, į- 
vyko New Yorko lietuvių re
publikonų susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė ir 
kę patiekė Vladas 
kas, susirinkimui 
kauti jis pakvietė
Banelį ir sekretoriauti 
ją Čekienę.

Pirmiausiai Vladas 
čiauskas susirinkimui
šė apie ikšiolinę lietuvių veik
lą visų amerikiečių komitete, 
kuris veikia prie New Yor
ko valstijos republikonų par
tijos. Vytautas Abraitis pain
formavo apie lietuvių repub
likonų pastangas organizuo
tis į Amerikos Lietuvių Re
publikonų Lygą.

Susirinkimo dalyviams pla
čiau pasisakius apie reikalin
gumą 
nams 
tarta 
tuvių
Yorke. Visi susirinkimo daly
viai į lygą įsirašė, reikia pa
stebėti, kad steigiamai lygai 
pritarė ir į ją įsirašė dar dau
gelis tų, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių •> pirmajame 

inkime dalyvauti negalė
jų tarpe Juozas Cinkus, 

dr. M. J. Vinikas, dr. Vaclo-

'•

lietuviams republiko- 
organizuotis, buvo nu- 
įsteigti Amerikos Lie- 
Republikonų Lygą New

Reikšmingas Kultūrinis {vykis Clevelande
Reikia pastebėti, kad lietu

vių republikonų susirinkimas 
buvo gausus, darnus, jame 
dalyvavo lietuviai iš plataus 
New Yorko, jų tarpe adv. 
Steponas Briedis, G. Butkie
nė, Vladas Jackūnas, jurų ka
pitonas R. Vilkas, Paprockas 
ir kiti.

Lyga narių skaičių didins 
ir veiklą plės. Kor.

Cleveland, Ohio

Rengiamas Didelis Koncertas 
su Įvairia Programa

Gegužės 14 dieną musų 
mieste bus didelis koncertas 
su įvairia menine programa. 
Jį rengia vietinis laikraštis 
“Dirva” Slovakų Auditorijoj. 
Pradžia 7 valandą vakare. 
Programą išpildys jauni dair 
nininkai, smuikininkai ir šo
kėjai.

Rengėjai kviečia vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
koncerte, pasiklausyti turinin
gos programos ir jaukioj nuo
taikoj praleisti šeštadienio 
vakarą. Gailėsis tie, kurie dėl 
kokių nors priežasčių apleis 
šį gražų ir geram tikslui ren
giamą koncertą. Koresp.

South Boston, Mass.

Dvylikos Tautų Meno 
VAKARAS

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūris' gegužės mėn. 
8 dieną, trečią valandą po pie
tų, So. Bostono High School 
salėje, Thomas Park, rengia 
Tarptautinį Festivalį — įvai
rių tautų liaudies šokių de
monstravimo vakarą, kur 
kartu bus atliktas ir Motinos 
Dienos minėjimas.

Vakaro programoje su sa
vo liaudies šokiais ir tauti
niais drabužiais dalyvaus 12 
tautų: lietuviai, latviai, airiai, 
anglai, arabai, ispanai, lenkai, 
prancūzai, škotai, švedai, uk
rainiečiai ir amerikiečiai.

Šį vakarą su pakelta nuo
taika padeda rengti studentai 
lietuviai, vadovaujami Onos 
Ivaškienės.

Šio Bostoninio festivalo ren
gimo tikslas, surinkti lėšų 
Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Sambūrio 30 šokėjų ke
lionei apmokėti į Washingto- 
ną birželio mėn. 4 d. Ameri
kos lietuviams atstovauti ten 
busimajame visos Amerikos 
(Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Kanados, Meksikos, Ku
bos, ir kt.), 40 tautų pasiro
dyme su savaisiais šokiais 
scenoje. Bostono sambūris iš 
lietuvių ten bus vienintelis.

Remkime šį lietuvių vardą 
keliantį darbą, savo atsilan
kymu į viršminėtą parengimą.

Kep.

Pittsburgh, Pa

Bus Gražus Parengimas — 
27 Metų Sukakties Banketas

Pittsburgho lietuvių mote
rų Auxiliary draugija, rengia 
banketą paminėti savo gyva
vimo 27 metų sukaktį, kuria 
įvyks šiU| metų gegužės mėn. 
15 dieną, sekmadienį, 6 valan-

L-O’IK: ■

Nerangiai artėjąs šių metų 
pavasaris skatina visus pa
baigti žiemos rūpesčius ir pa
sinešti į vasaros linksmybes... 
Clevelando lietuvninkus, deja, 
dar slegia ne tiek žiemos, kiek 
pavasariniai “rūpesčiai” ge
gužės 7 dieną 7 valandą vaka
re, šeštadienį, pagarsėjęs Či
kagos Lietuvių Ansamblis 
Dainava, Engineers Building 
koncertų salėje (100 St. 
Clair—Antario Avenue kam
pas), turės įąbai įdomų mu
zikinį vaidinimą — koncertą, 
“Vestuvės”, kurį ruošia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cle
velando Pirmosios Apylinkės 
Valdyba, talkinama kitų kul
tūrinio nusiteikimo tautiečių.

Meno Ansamblis Dainava, 
einąs panašiu, kai kuriais at
vejais ir skirtingais meno ke
liais, kaip ir Čiurlionio Meno 
Ansamblis, daugumai lietuviš
kai galvojantiems tautiečiams 
jau gerai pažįstamas iš savo 
ankstyvesnių koncertinių vai
dinimų. Tiesa, kurie' butų šį 
atmintiną lietuvių tremtinių 
kulturinį sambūrį jau “pa
miršę”, šį kartą primename, 
kad Dainava yra susikurusi 
tremties metais Vakarų Vo
kietijos USA tvarkytoje zono
je, savo koncertais bei muzi
kiniais vaidinimais ten plačiai 
pagarsėjusi. Vienu metu kon
certavusi USA armijos aukš
tųjų karininkų sambūriui, su 
jųjų aukščiausiu viršininku, 
generolu D. Eisenhoweriu, 
dabartiniu JAV prezidentu, 
vadovybėje...

Meno Ansamblio Dainava 
naujas kultūrinis parengimas 
Vestuvės, yra musų tautos 
kaimo buities papročių su 
vaidyba, šokiais ir dainomis, 
muzikinis vaidinimas. Daina- 
viečiai su nuoširdžiu jautru
mu atkuria gražias ir turi
ningas savo sąmojum, lietu
viškų kaimo vestuvių apei
gas, kurias mes, nūdien, gy
venam po plataus pasaulio 
pasviečius, su ilgėsiu prisime
name...

Vestuvių vaidinimas—kon
certas, su dideliu pasisekimu 
du kartus praskambėjęs Či
kagoje ir vieną kartą Detro
ite, bus vienas iš didžiausių 
šių metų kultūrinių įvykių Cle
velande. Vaidinimo 
nusako vaidintojų 
įvairių talkininkų 
skaičius, viso apie 
nų. «

Vestuvių vaidinimo Cleve- 
'lande ruošėjai, LS Clevelando 
Pirmosios Apylinkės Valdyba, 
pasiėmusi šį sunkų ir atsa
kingą darbą, tikisi, kad musų 
tautiečiai supras bei įvertins 
tas josios gražias pastangas 
ir, visi, kam tik leis tą dieną 
galimybės, atvyks į Vestuvių 
vaidinimą. Visiems bus įdomu 
pamatyti praėjus šių dienų 
Lietuvos kaimo buities bei 
papročių vaidinimą, “pakvė
puoti jaudinančiu Tėvynės 
padangės oru”, kurį sukurs 
šaunieji Dainavos Meno An
samblio bendradarbiai ir ben
dradarbės.

Tad, visi, seni ir jauni, go 
gūžės 7 dieną vakare, nevė- 
luojant, nes vaidinimas prasi
dės punktualiai 7 valandą, 
susirinkime Engineers Build
ing rūmuose ir drauge su 
Dainaviečiais išgyvenkime jų-

jų kūrybinį džiaugsmą, Ves
tuvių vaidinime!

Andrius Jogaudas.
«

New Jersey L. B. 
Apygardos Veikla

kėjo, jog svarbiausias dėme
sys turėtų būti kreipiamas į 
lietuviškąjį jaunimą. Senoji 
karta diena dienon retėja, 
jaunoji blaškosi ir linksta į 
nutautėjimą. Reikia gerų va
dų, kurie sugebėtų 
lietuviškąjį jaunimą 
bendrą avilį.

New Jersey L. B.
da bandė ir bandys tai dary
ti. Visu pirma į vadovaujamus 
postus stengiasi įtraukti jau
nąją kartą. 1960 metų Apy
gardos Valdybos 2 vietos ati
teko jauną jai kartai (kultū
ros ir propagandos), o toliau 
palaipsniu bus perleista jau
nimui ir kiti postai. Ypatin
gas dėmesys bus kreipiamas 
į Šeštadieninių Mokyklų plė
timą ir jų globojimą.

Praeitų metų praktika pa
rodė, jog jaunimas mėgsta 
bendrus parengimus, kuriuose 
jie gali pasireikšti, paben
drauti ir pasilinksminti, 
ruoštus kelius metus iš 
“Lietuvių Dienos” davė 
rezultatų. Tokia šventė
tuvių Dieną” manoma plačiu 
mastu ir šiemet suruošti.

Išrinktoji 1960 m. 
š. m. balandžio mėn. 
susirinko posėdžio ir 
stė pareigomis taip:
lis — pirmininkas, A. Astrau
skas — vice pirm 
neckas 
Skriptus 
Budreckas — kultūros vado
vas, Šimkus 
Mėlynis, Jr. 
vadovas.

J. Mėlynis, Jr.

Su- 
eilės 
gerų 
“Lie-

dydį jau 
bei jųjų 

gausus 
70 asme-

■ . .
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New Jersey Lietuvių Ben
druomenės Apygarda š. m. 
balandžio mėn. 2 d. buvo su
kvietusi savo apylinkių atsto
vus metiniam susirinkimui ap
tarti įvairius reikalus ir išsi
rinkti naują valdybą.

Dalyvavo visų apylinkių at
stovai, iš kai kurių apylinkių 
buvo net po keletą. Atstovai 
padarė pranešimus iš apylin
kių veiklos, kuri vienur gy
viau, kitur siplniau reiškiasi.

Iš atstovų pranešimų išryš-

valdyba
23 dieną 
pasiskir-
VI. Di-

., M. Var- 
sekretorius, St. 

iždininkas, A.

švietimo, J. 
propagandos

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo 

Prezidentai ir Iždininkui Pasirašyti
Balandžio 30 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JONAS JUROKONIS, 6 kp., Plymouth, Pa., gimęs rug- 

piučio 6, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė bir
želio 6, 1926 m., mirė balandžio 7, 1960 m. Velionio 
dukteriai, Emily Jurcikonis, pomirtinės išmokėta $600.00

JUOZAS KARANAUSKAS, 6 kp., Plymouth, Pa., gi
męs rugpiučio 15, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 3, 1921 m., mirė kovo 18, 1960 m. Ve
lionio seserėtei, Margaret Rudis, pomirtinės išrno*- 
keta _______________________________________ $600.00

KONSTANTAS GIUS, 54 kp., MlcAdoo, Pa., gimęs 
gruodžio 2, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 3, 1921 m., mirė balandžio 12, 1960 m. Velio
nio posūniui, Juozui Muscavitch, ir podukrai Bertha 
Synoraski, pomirtinės išmokėta_____________  $1,000.00

MARIJONA GECEV1ČIEN®, 101 kp., Paterson, N. J., 
gimus spalio 27, 1894 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 2, 1939 m., mirė vasario 27, 1960 m. Ve
lionės dukterims Alice (Fleisher ir Mary Cojean, 
pomirtinės išmokėta __________ ____________  $1,000.00

KATRE OSIPAVIČ1ENE, 101 kp., Paterson, N. J., gi
mus gegužės 2, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė 'birželio 1, 1916 m., mirė sausio 3, 1960 m. Ve
lionės vyrui, Milkui Osipavičiui, pomirtinės išmo
kėta ___ _______________ -__________________  $205.00

TAMAS SAKAITIS, 105 kp., Dayton, Ohio, gimęs rug
sėjo 14, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 4, 1914 m., mirė kovo 26, 1944 m. Velionio 
brolio sunui, Clement Sakaičiui, pomirtinės išmokė
ta _________________________________________ • $150.00

TEKLĖ CE'KAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimus rugpiučio 27, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 11, 1937 m., mirė balandžio 8, 
1960 m. Velionės dukteriai, Valerijai Encoriutei, 
pomirtinės išmokėta ______________ _________  $600.00

Lietuvių Amerikoje 
L w sa

.............   $4,155.00
bendrai viso-------$64,679.02

Pa. Sirgo 4 sav. ...........—
Pa. Sirgo 5 s. ir 3 d. ___ 

ir 4 d( _
Sirgo 2 s. ------------
dienas ____________
5 s...................... -------
Pa. Sirgo 12 s.

Viso _______________
Nuo pradžios šių metų

Išmokėtos ligojo pašalpos
S. URBONAVIČIUS. 6 kp., Plymouth,
K. MACIONIS, 35 kp., Wdlkes Barre,
A. KRIAUCIAJLJS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 9 s.
A. ZAKEVICIĖN®, 97 kp., Cle Elum, Wash.
T. PUSUS, 119 kp., Taylorville, III. Sirgo 6
D. KAMINSKAS, 134 kp., Chicago, III. Sirgo
A. TVARANAVĮCIUS, 135 kp., Philadclphia.
B. MALIAIUSKAS, 142 kp., Now Haven, Conn. Sirgo 12 s. _
L. TVERAS, 150 kp., Chicago, III. Sirgo 12
M. BJORCK, 175 kp., Arlington, Mass. Sirgo 12
L. RUSAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 9 s.
T. MOLUŠIS, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo
J. KATILIUS, 245 kp., Newark, N. J. Sirgo 6 s.
M. RAMANAUSKAS, 273 kp.. Hammond, Ind. Sirgo 7 s. ir 2 d
N. PETRAITIS, 286 kp., McKccs Rocks, Pa. Sirgo 7 s. ............

s.
s

12 s. _ 
ir 4 d.

48.00
66.00 

.___ 56.52
22.50

6.00 
___ 60.00

67.50 
.„ 135.00 
— 387.00 
__ 100.17

92.00 
54.00 

—< 41.75 
___ 44.00 
__  78.00

Viso .................   $1,258.44
Nuo pradžios šių metų bendrai viso $10,036.80

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Gegužes 6, 1960

pinigų

drau- 
skam-

| ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 
t savybę, sąžiningam Ir 
| giškam patarnavimui 
| binkite: 
į WO 5-5890
1 Taip pat patams "<une 
L ir siuntinių persiuntimui i 
Į Lietuvą ir kitus kraštus.
I J. DAGYS Real Estate 
jj NOTARY PUBLIC
Į 114 N. Rockton Avė.

Uetavoe Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmeny*:

Simaška Ignas ir Juozas, ir Si- 
maškaitė Cecilija, kilę iš Krekena
vos, išvyko Amerikon iš Ramyga
los.

Urbas Petras, Petro sūnūs, iš 
Joniškio. Gimęs Rozalime 1924 m.

Varnagiris, keli broliai ir sese
rys, iš Abraičių kaimo, Šunskų 
vals., Marijampolės apskr.

Augustaitė Levutė, Jurgio duk
tė, ištekėjusi, bet vyro pavardė 
nežinoma, iš Bublių km., Kėdainių 
apskr.

Gauronskienė-Vilukanytė Teofilė, 
Simono duktė, iš Leipunų kaimo, 
ir jos dukterys Adelė, Agnieška, ir 
Elena.

Gustienė-Argustaitė Ste f a n i j a, 
Juozo duktė, iš Bublių kaimo, Kė
dainių apskr.

Jocius Petras, Petro ir Alesės 
(Aleksandros) sūnūs, jo žmona 
Ambrozaitytė Zelma, gyveno Det- 
roit, Mich.

Jokubauskas Juozas, žmona Ane
lė, vaikai Stefa ir Vacys, kilę iš 
Varniškių.

Juzintavičius Vytautas ir Vanda, 
iš Lietuvos išvykę 1944 m.

Kaunas Jonas, mokytojas, iš Lie
tuvos išvyko 1944 m.

Kuočius Simonas, iš Vabalų km., 
Ylakių vals., Mažeikių apskr.

Misevičius Mykolas, Juozo sūnūs, 
iš Šiaudynes kaimo, Pušaloto vals
čiaus, Panevėžio apskr.

Raškauskaitė Levutė ir Ona, ir 
jų motina, išvyko iš Kybartų 1944 
metais.

([ieškomieji arba apie Juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti r 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

Al WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.
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SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

(at Forėst Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

HITLERIS IR MUSSOLINI

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos 

f »

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis; "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1. gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.” turi 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— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai, Tji laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, keįvirtimis ir nuo to lcaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi Jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, MontreaL P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

v

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
PamSyte 8. MIOSELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikon

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaekon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; {spūdžiai 
lfi KaUfomijos; Raudonmedžių imperBa; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostab’ps požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
(Jžsisakiualems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 75 oentaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir (vairiose 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 polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. CbJcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi U 
Hu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

l

51 METAIEntered as Second dass Matter November 28, 1910, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Du Pavasario Menesiai Skiriami Kiekvieno Nario Darbymečiui
NAUJUS NARIUSSUSIVIENIJIMO JUBILĖJUJE VISI NARIAI SUTEIKITE DEIMANTUS -

ALT Vykdomojo Komiteto Nariai 
Lankėsi Valstybės Departamente

Buvo Priimti Valstybės Sekretoriaus Pareigas 
Einančio Hendersono ir Per jį įteiktas Prezi
dentui Memorandumas Lietuvos Reikalu

Atsišaukimas į Pasaulio Lietuvius
Paminėkime Lietuvos Steigiamojo Seimo

40 Metų Sukaktį

1960 m. balandžio 29-gegužės 3 dienomis Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomasis Komitetas, Lietuvių Informacijos 
Centro direktorė, VLIKo pirmininkas dr. A. Trimakas ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas, suvažia
vo Washingtone, tarėsi Lietuvos išlaisvinimo reikalais ryšium 
su besiartinančia Viršūnių Konferencija. Į pasitarimą atvyko
ir jos dalyvius pasveikino Lietuvos atstovas dr. J. Kajeckas.

Prieš pradedant šituos pasitarimus, ALT Vykdomojo Ko
miteto narius sekretorių dr. P. Grigaitį, iždininką M. Vaidylą 
ir direktorę M. Kižytę priėmė Valstybės Sekretoriaus pareigas 
einąs Loy W. Henderson. Jam buvo įteiktas ALT memorandu
mas, adresuotas prezidentui Eisenhoweriui, su prašymu per
duoti jį prezidentui, ką p. Hendersonas mielai sutiko padaryti.

Pirmadienį po piet visą ALT Vykdomąjį Komitetą L. Ši
mutį, dr. P. Grigaitį, E. Bartkų, M!. Vaidybą ir Informacijos 
Centro direktorę priėmė Valstybės Departamento Rytų Euro
pos Reikalų direktorius Harold C. Wedeler ir kiti du šio de
partamento pareigūnai, kurių vienas, Adolph Dube, iš Sovietų 
Reikalų skyriaus, lydės ;prez. Eisenhovverį į Viršūnių Konferen
ciją, Paryžiuje.

Pasikalbėjime, kuris užsitęsė ištisą valandą, ALT parei
gūnai išdėstė savo pažiūrą klausimais, kurie liečia ypatingai 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir gavo aiškų užtikrinimą, jog Ame
rikos valdžios nusistatymas Pabaltijos tautų atžvilgiu nėra 
pakeistas ir kad konferencijoje su kitų vyriausybių galvomis 
Amerika nedarys nuolaidų šių pavergtųjų tautų sąskaitom

Pasitarimuose su musų veiksniais, balandžio 30 ir gegu
žės 1 dd. buvo aptarta musų bendroji veikla ir pastangų de
rinimo 'budai, pakartojant seniai visų priimtą susitarimą, kad 
Lietuvos laisvinimo darbui Jungtinėse Valstybėse vadovauja 
Amerikos Lietuvių Taryba, o kitose šalyse — Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvnimo Komitetas (Vilkas), jiems talkininkauja Lie
tuvos Laisvinimo Komitetas ir kiti politiniai sambūriai Rytų 
ir Centro Europos Kilmės Amerikiečių Konferencija, bendri 
Pabaltiečių komitetai ir kiti.

Visi pasitarimų dalyviai su
tiko kad turės būti paminėti 
baisieji birželo įvykiai, palie
kant šioje srityje iniciatyvą 
AiLT’ui, kuris išleis atsišauki
mą šiuo reikalu, ir taip buvo 
visų sutikta, kad turės būti 
energingai reaguojama į oku
pantų užsimojimą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos 20 metų 
pavergimo sukaktį pasaulio 
opinijai klaidinti.

Buvo tartasi dėl žygių, kad 
butų plačiau atžymėta Pa
vergtųjų Tautų Savaitė — 
trečioji savaitė liepos mėnesį, 
ir dėti pastangas, kad prez. 
Eisenhoweris galimai greičiau 
išleistų proklamaciją. Taip 
pat buvo sutarta paremti at
stovų rūmuose ir senate at
stovo Zableėkio ir senato
riaus 'Douglas’o bei kitų sena
torių rezoliuciją, pasisakančią 
už pavergtųjų tautų laisvę.

Buvo plačiai išdiskutuoti 
santykiavimo klausimai tarp 
laisvojo pasaulio ir Sovietų 
Sąjungos bei gyvenančių 
anapus Geležinės Uždangos 
žmonių. Tarp kitko buvo il
giau sustota ties klausimu 
apie paskirų asmenų važiavi
mą ir ekskursijas į okupuotą 
Lietuvą. Visų buvo vienoda 
nuomonė, kad Rusijos impe
rialistai tuos važiavimus li
tas ekskursijas stengiasi pa
naudoti savo propagandai ir 
kad todėl visuomenė turi būti 
įspėta.

Antradienį ALT Vykdomojo 
Komiteto pirmininką L. Šimu
tį, sekretorių dr. P. Grigaitį ir 
Informacijos Centro direktorę

M. Kižytę priėmė Generolas 
Cushman, viceprezidento Nix- 
ono ekzekutyvis patarėjas, 
kuriam buvo įteikta nuorašas 
ALTo memorandumo prezi
dentui turint galvoje paskelb
tą spaudoje pranešimą, kad p. 
Niksonas vyks į Paryžių pa
vaduoti prez. Eisenhovverį, jei 
Viršūnių Konferencija užsitęs 
ilgiau negu savaitę laiko.

Tą pačią dieną, baigdami 
savo žygius Washingtone, pa
reigūnai turėjo pasikalbėjimą 
su šen. Douglas ir kitais žy
mesniais JAV Kongreso na
riais.

Lietuvos Upių Ty
rinėjimai

Energetikos ir elektrotech
nikos instituto Hidroenergijos 
sektorius jau eilę metų ty
rinėja Nemuną ir kitas Lie
tuvos upes, ypač atsižvelgiant 
į tai, kaip jos gali būti pa
naudotos energijai gauti. Pra
eitais metais buvo išleistas 
tų tyrinėjimų pirmasis rin
kinys. Dabar esą baigiama 
antroji dalis, kuri nagrinėja 
Lietuvos upių potencialinius 
resursus. Leidinyje “Nemuno 
nuotaikos” Nemunas nagrinė
jamas smulkiau. Leidinys ne
trukus pasirodysiąs. Čia esą 
nagrinėjami eilės metų Ne
muno stebėjimai ties Smali
ninkais, Lampėdžiais. Biršto
nu. E.

Šių metų gegužės 15 dieną 
minime 40 metų Steigiamojo 
Seimo sukaktį. Steigiamasis 
Seimas — vienintelis Lietuvos 
istorijoje įvykis, nes pirmą 
kartą buvo renkamas visos 
Lietuvos gyventojų demokra
tiniais dėsniais. Jį rinko visi 
Lietuvos piliečiai be sociali
nės padėties, tautybės, lyties 
ir religijos skirtumo. Tas fak
tas, kad ta rinkimų teise pa
sinaudojo apie 90% turinčių 
teisę balsuoti, parodo lietu
vių tautos politinį susiprati
mą ir pribrendimą nepriklau
somam gyvenimui. Musų nau
jausioj istorijos Steigiamasis 
Seimas yra ne tik budingiauh 
sias, bet ir reikšmingiausias 
įvykis.

Steigiamasis Seimas dirbo 
dvejus metus labai sunkiais, 
neramiais ir pavojingais lai
kais. Jam teko tuo metu ir 
atkuriamai valstybei pamatus 
statyti ir ją ginti nuo besi
braunančių priešų. Be to, ir 
Lietuvos viduje tų priešų 
agentai nemaža nerimo ir pa
vojų kėlė. Bet visas tas ne
laimes ir pavojus Steigiama
sis Seimas nugalėjo. Visi ka
rai buvo laimėti, tik savo sos
tinės Vilniaus nepavyko at
gauti iš lenkų.

Baigęs visus karus, Steigia
masis Seimas išgavo iš di
džiųjų valstybių Lietuvos pri
pažinimą ir išrūpino priėmimą 
į Tautų Sąjungą. Jis sutarti
mis nustatė Lietuvai sienas, 
sutvarkė valstybės aparatą, 
išleido lietuvišką pinigą — li
tą, kuris, nepaisant visų išgy
ventų sunkumų, išlaikė savo 
vertę. Steigiamasis Seimas į- 
steigė universitetą, nusėjo vi
są kraštą įvairaus tipo mo
kyklomis ir suorganizavo visa 
tai, kas naujai atkurtai val
stybei buvo reikalinga. Jis 
priėmė konstituciją ir žemės 
reformos įstatymą. Konstitu
cija garantavo piliečiams lai
svę, lygybę, nuosavybės teisę 
ir saugumą, o vyriausias su
verenumo teises sudėjo į tau
tos rankas. Ji pastate valsty
bę ant stiprių teisingumo, de- 
mokratybės ir tikėjimo lais
vės pagrindų. Žemės reforma 
taip sustiprino žemės ūkį, kad 
jis tapo stipriu valstybės eko
nominiu ramsčiu ir gerovės 
šaltiniu.

Bolševikai 1920 m. liepos 
mėn. 12 d. pasirašyta su Lie
tuva sutartimi visiems lai
kams išsižadėjo visų Rusijos 
pretenzijų į Lietuvos žemes. 
Tai jie patvirtino ir nepuoli
mo sutartimi. Tačiau 1940 m. 
birželio mėn. Sovietų Rusija, 
be mažiausios iš Lietuvos pu
sės priežasties, brutaliausiu 
budu įsikišo į Lietuvos vidaus 
reikalus ir iki dantų ginkluo
tomis ir iš anksto paruošto
mis divizijomis okupavo mu
sų tėvynę. Prieš vykdydama 
šį smurtą, Maskva dar 1939 
metais slapta sutartimi su 
Hitleriu buvo perleidusi nacių 
Vokietijai Lietuvos teritorijos 
plotus iki Šešupės, tad bolše
vikai už lietuvių tautos nuga

ros begėdiškai prekiavo musų 
žemėmis.

Bet Maskva savo gėdingus 
smurto darbus pasiryžo įtei
sinti. Tuo tikslu 1940 m. lie
pos mėn. Maskva surežisavo 
Liaudies Seimo rinkimus. Lie
tuvos žmonėms buvo pateik
tas tik vienas pačių bolševikų 
sudarytas kandidatų į Seimą 
sąrašas. Rinkimai vyko visiš
kos nelaisvės sąlygose, be žo
džio, spaudos ir susirinkimo, 
tad rinkikai net nežinojo ko
kius klausimus svarstys ren- 
kamasai Seimas. Prieš rinki
mus keliolika šimtų lietuvių 
buvo suimta be jokios kaltės 
ir į kalėjimus sugrusta.

Vadinamasai “Liaudies Sei
mas”, išrinktas apgaulės, kla
stos ir smurto sąlygose, pildė 
groboniškos Maskvos bolševi
kų norą. Niekas Lietuvoje, iš
skyrus saujelę samdytų agen
tų, nereikalavo LKuvos į Ru
siją įjungimo ir tarybinės 
santvarkos joje įtaisymo, — 
toks nutarimas yra ir pasilie
ka niekinis.

Laisvai išrinkto, jokios pa
šalinės jėgos neprievartauja- 
mo, Steigiamojo Seimo pa
grindinis nutarimas atstatyti 
laisvą, nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir šiandien nenu
stoja savo galios. Kova už šį 
siekimą visiems mums priva
loma.

Pati pavergtoji tauta Mas
kvai aktyviai pasipriešinti ne
gali. Ta šventoji pareiga gula 
ant musų, kurie atsidūrėme 
laisvajame pasaulyje. Tą pa
reigą turime atlikti, nesigai
lėdami laiko, pinigo, darbo, 
pasiaukojimo ir pasišventimo.

Lietuvos išlaisvinimo idėjai 
realizuoti, ne tik šios svar
bios Steigiamojo' Seimo 40 
metų sukakties proga, bet ir 
visomis kitomis progomis tu
rime statyti prieš akis šviesų 
Steigiamojo Seimo pavyzdį, jo 
idealus, jo pasigėrėtiną politi
nių grupių vieningumą Lietu
vos gynimo reikaluose, jo pa
siaukojimą savo tautai ir val
stybei, jo demokratiškumą. 
Turime ne tik patys vaduotis 
jo idealais, bet jais maitinti ir 
jaunąją kartą, kuri užima 
musų vietas ir tęs žūtbūtinę 
kovą už savo tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę. Visi, 
kaip vienas turime suglausto
mis gretomis rikiuotis prie 
Vliko ir Tautos Fondo, nes jie 
yra tie organai, kurie grumia
si su raudonuoju okupantu ir 
tiesia kelią į laisvąją tėvynę.

Steigiamasis Seimas yra ir 
turi būti lietuviams išeiviams 
šviesus pavyzdys ir kelrodis 
visame musų išeiviškajame 
gyvenime ligi grįžimo į laisvą
ją tėvynę.

Steigiamojo Seimo nariai:
K. Bielinis. J. Biklušas, 
S. Digrys, E. Draugelis, 
M. Galdikienė, I*. Jočys, 
S. Kairys, V. Kasakaitis, 
M. Krupavičius, J. Makauskis, 
J. Pakalka, V. Požėla,
J. Pronskus, V. Sirutavičius,
K. Šaulys, V. Šmulkštys, 
K. Škirpa, V. Vaidotas, 
J. Valaitis, K. Žukas.

Mirė A. Kriaučialis, 
įžymus SLA Veikėjas

Helena Lendraitienė, Anta
no Kriaučialio duktė, iš Wor- 
ter, Mass. telegrama mums 
pranešė, kad gegužės 3 dieną 
mirė jos tėvas Autanas Kriau
čialis. Jis ilgoką laiką gulėjo 
ligoninėje ir jam buvo pada
rytos kelios operacijos, po ku
rių jautėsi geriau, jo sveika
ta buvo sustiprėjus, apleido 
ligoninę ir apsigyveno pas 
dukterį ir žentą Lendraičius, 
kurių namuose gegužės 3 die
ną išsiskyhė iš gyvųjų tarpo 
ant visados. Su atitinkamomis 
iškilmėmis palaidotas gegužės 
7 dieną.

Susivienijimo sekretorius 
dr. M. J. Vinikas Susivieniji
mo vardu pasiuntė velionio 
šeimai užuojautos telegramą. 
Taipgi Susivienijimo vardu 
pasiųsta gėlių prie velionio 
karsto ir, reikalui esant, Juo
zas Krasinskas įpareigotas 
Susivienijimo vardu pareikšti 
atsisveikinimo žodį ir atiduoti 
pagarbą velioniui Krįaučialhir 
už atliktus darbus, o šeimai 
Susivienijimo vardu pareikšti 
užuojautą.

Velionis Antanas Kriaučia
lis buvo ilgametis Susivieniji
mo veikėjas-veteranas, jis šir
dingai dirbo savo mylimai or
ganizacijai ugdydamas ją na
riai, per ilgus metus savo 
kuopos valdyboje ėjo įvairias 
pareigas, dalyvavo keliolikoj 
Susivienijimo seimų, tarnavo 
šeiminėse komisijose, Kontro
lės Komisijoje, buvo SLA an
trosios apskrities pirmininku 
ir kelių vajų organizatorium, 
tai neišsemiamos energijos 
žmogus. Asmenyje Antano 
Kriaučialio Susivienijimas ne
teko įžymaus veikėjo ir pat- 
riotingo lietuvio.

Apie velionį ir jo atliktus 
darbus musų broliškai organi
zacijai parašysime vėliau.

Nubudime likusiai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

Finansų Sekretorių ir 
Duoklių Kolektorių 

Dėmesiui

Į Centro raštinę ateina už
klausimų apie atlyginimus Fi
nansų Sekretoriams ir Duok
lių Kolektoriams, kuris pa
prastai pradedama mokėti 
kovo mėnesyje, šie išmokėji
mai jau pradėta mokėti, ne
žiūrint kad nepaprastai sku
bus ir neatidėliotini darbai są
ryšyje su Deimantiniu Seimu 
ir Deimantiniu Vajumi yra 
užvertę Centrą.

M. J. VINIKAS, 
SLA sekretorius.

SLA Naujo Vajaus 
Pirmos Kregždės

* SLA paskelbus naują Dei
mantinį Vajų, Susivienijimo 
298 moterų kuopa pirmoji 
į Susivienijimo Centrą pri
siuntė dešimts naujų narių. 
Tai pirmos pavasario kregž
dės atskrido į Centrą šio pa
vasario metu.

Kuri kita kuopa paseks 208

Stambios Nuolaidos Reguliarei Apdraudai 
įsigyti ir Nuostabiai Lengvos Sąlygos Vai
kams ir Jaunuoliams, Suteikia Neribotą 
Galimybę Per Likusias Šešias Savaites 
Sėkmingam Darbui

Kaip jaudinome SLA Deimantinis vajus dabar yra karto
jamas su žymiu praplėtimu. Duodamos įvairios lengvatos yra 
taikomos be jokios išimties visiems nariams, vaikams, jaunuo
liams ir suaugusiems. Laike tų dviejų mėnesių mažomis duok
lėmis yra duodamos ne tik terminuotos apdraudos, bet kartu 
daroma žymi nuolaida, norintiems įsigyti bet kurį reguliarios 
apdraudos skyrių, būtent:

Senas, ar naujas narys, kuris iki liepos
1 dienos, 1960 metų paims reguliarią apdraudą, 
mokės 10 nuošimčių mažesnes duokles.

Reguliarių apdraudos skyrių lenteles matome šio TSVY- 
NES numerio trečiame puslapyje. Nuo duoklių, pažymėtų len
telėse, kiekvienam bus atskaityta 10% tiems, kas laike vajaus 
įsigys bet kurį reguliarios apdraudos skyrių, vadinasi, toks na
rys už savo apdraudą mokės mažesnes duokles.

Kita pažymėtina lengvata yra toji, kad

laike šio vajaus su Non-Medical aplikacija galima 
įsigyti viso gyvenimo apdraudą arba skyrių VI.

Į šį naudingą labai mažų duoklių skyrių nariai yra priima
mi tik pristačius gydytojo duomenis apie savo sveikatos stovį.

Dabar laike vajaus užtenka užpildyt tik Non-Medical aplikaci
ją ir sveikatos tikrinimas pas kuopos daktarą nėra reikalingas. 
Tas padaryta kaip dovana nariams, norintiems palengvintu 
budu įsigyti dar papildomą apdraudą prie tos, kurią jau turi.

Laike vajaus šioji lengvata yra taikoma ir naujai įsirašan
tiems į SLA suaugusiems nariams, o taipgi ir vaikams.

Kas yra reguliarės apdraudos skyriai?

Tai pagrindiniai SLA teikiamų apdraudų skyriai, kurie su
trumpintai vadinasi VI, V2, V3 ir VX skyriais.

PIRMASIS SKYRIUS (VI) .yra viso gyvenimo apdrauda, 
už kurią narys moka duokles per visą savo amžių ir per v^są tą 
laiką jis yra apdraustas. Šis skyrius pasižymi gana mažomis 
duoklėmis. Į jį priimami nariai tik patikrinus, sveikatą pas kuo
pos daktarą, tačiau, kaip minėta, šio vajaus metu daroma 
lengvata ir nariai gali būti priimami užpildžius Non-Medical 
aplikaciją.

ANTRASIS SKYRIUS (V2) taip pat yra viso gyvenimo 

apdrauda, tačiau narys už šią apdraudą duokles moka tik per 
20 metų. Po to narys duoklių nemoka, bet pasilieka ir toliau 
apdraustas pilnai sumai ir visam amžiui.

-TREČIAS SKYRIUS (V3) yra taupomoji apdrauda dvide
šimčiai metų. Praėjus tam laikui pats narys atsiima visą ap
draudos sumą. Tuo budu mokamos duoklės už apdraudą tam
pa pačio nario sutaupomis ir jam pinigai sugrįžta.

KETVIRTAS SKYRIUS (VX) taipat yra taupomoji ap
drauda tik trumpesniam laikui — dešimčiai metų. Po 10 me
tų duoklių mokėjimo pats narys atsiima visą apdraudos sumą, 
kaip kokį indelį iš banko.

Abudu taupomieji skyriai yra ypatingai naudingi vaikams 
ir jauesnio amžiaus nariams.

Kiekviena apdrauda įsigalioja nuo priėmimo į Susivieniji
mą datos, pažymėtos nario apdraudos paliudijime.

Didžiausia Deimantinio Jubiliejaus įdomybė, 
tai specialiai duodama tik šio vajaus laiku 
ypatingai lengvų sąlygų Term Apdrauda.

Vaikų bei jaunosios kartos ir suaugusių prirašymui. Vai
kai gali būti apdrausti Term Apdrauda, nuo gimimo dienos iki 
16 metų ir moka 25 centus už $1,000.00 Term Apdraudos, Jau
nuoliai nuo 16 metų iki 25 metų už $1,000.00 Term Apdraudos 
moka 25 centus į menesį. Visokio amžiaus asmenys gali paimti 
10-čiai metų Term Apdraudą mažomis duoklėmis. Šioje ap- 
draudoje galima apsidrausti iki 70 metų amžiaus, duoklės pa
žymėtos aplikacijoje.

Gegužės ir birželio mėnesiai, tai kiekvieno asmens darby- 
metė, kad Deimantinį Seimą visi sutiktume atatinkama Dei
mantui stiprybe ir kad visi nariai, kurie bus prisidėję prie šio 
darbo gautų tinkamą atlyginimą, dovanas, prizus ir laimėji
mus, kuriuos SLA jums paskyrė.

moterų kuopą ir ją pralenks? 
Pagyvensime ir pamatysime 
kuri kita kuopa prisųs, jei ne 
daugiau, tai bent tokį pat 
skaičių naujų narių šio vajaus 
metu.

Mirė gydytojas A. Didžiu
lis. — Mirė Panevėžio ligoni-

nės gydytojas D. Didžiulis, 
77 metų amžiaus. Caro lai
kais jis buvo kalinamas ir 
tremiamas į Sibirą. Po karo 
buvo kurį laiką Tauragės ap
skrities, vėliau 
sto sveikatos 
riaus vedėju.

Panevėžio mic- 
apsaugos sky-
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p ra-Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerį.

PASIŽVALGIUS

Savaitraščio Keleivio 
reikšminga sukaktis

Bostone leidžiamas savait
raštis “Keleivis“ gegužės 1 
dieną suruoštam bankete pa
minėjo 55 metų gyvavimo su
kaktį. Jis buvo pradėtas leis
ti 1905 metais vasario mėn. 9 
dieną. Jo steigėjas ir leidėjas 
buvo A. Žvingilas. Po kiek lai
ko Stasys Michelsonas su 
Jurgiu Gegužiu atpirko iš 
Žvingilo “Keleivį“ ir šių metų 
pradžioj jam suėjo 55 metai, 
bet ta reikšminga sukaktis at
žymėta tik gegužės 1 dieną.

Per ilgus metus laikraštį 
leido aukščiau paminėti du as
mens, pirmasis buvo redak
torium, o antrasis reikalų ve
dėju. Tačiau reikalų vedėjui 
Jurgiui Gegužiui išsiskyrus iš 
gyvųjų tarpo, pasiliko vienas 
Stasys Michelsonas, bet pasi
likus jam vienam, buvo sunku 
atlikti redaktoriaus ir reika
lų vedėjo darbą, jis laikraštį 
perleido Lietuvių Socialistų 
Sąjungai.

Michelsonui pasitraukus iš 
redaktoriaus pareigų, laikraš
tį redagavo J. Januškis, po 
antrojo karo atvykęs į Jung
tines Amerikos Valstybes, o 
dabar redaguoja J. Sonda, ir
gi po karui atvykęs į šį kraš
tą, o Januškis yra -reikalų ve
dėju.

“Keleivis“ laikėsi ir dabar 
laikosi patriotinės demokrati
nės linijos. Tokios pastovios 
linijos laikydamasis, jis per 
55 metus gyvavimo suvaidino 
svarbų vaidmenį skleisdamas 
apšvietą lietuvių tarpe ne tik 
šiame krašte, bet ir Lietuvoje 
carui ją valdant 
somybės metais.

Mes 
“Keleiviui“ 
gyvuoti ir tęsti toliau per 55 
metus dirbamus darbus. Ge
riausios sėkmės.

o——o
Išsiuntinėta Deimantiniam 
Vajui medžiaga

Prasidėjus Specialiam Susi* 
vienijimo Deimantiniam Vajui 
naujų narių telkimui į Susi
vienijimą,

• J. Vinikas 
siuntinėjo 
reikalingą 
narių prirašymui. Vajus pra
sidėjo gegužės pirmą dieną ir 
baigsis birželio 30 dieną. Iš
siuntinėtos įsirašymo aplika
cijos vaikų gyvybės apdrau- 
dai iki 16 metų, jaunuoliams 
įsirašymo aplikacijos nuo 18 
iki 25 metų; suaugusiems įsi
rašymo aplikacijos dešimčiai 
metų Term apdraudai nuo 20 
iki 70 metų amžiaus.

Kartu išsiųstas sekreto
riaus dr. M. J. Viniko laiškas. 
Jis savo laiške plačiai paaiški
na paskelbto Deimantinio Va
jaus reikšmę ir prašo narius 
širdingai padirbėti vajaus me 

dviejų mėnesių laikotarpiu.

ir nepriklau-

tu

linkime 
dar

savaitraščiui
ilgus metus

sekretorius dr. M. 
praeitą savaitę iš- 

visiems nariams 
medžiagą naujų

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Nariams Seneliams 
Gyventi Namų Steigimo Reikalu

Tėvynės Nr. 16 pastebėjau 
J. F. Bacevičiaus rašinį SLA 
nariams seneliams namų stei
gimo reikalu, todėl ir aš no
riu pareikšti savo nuomonę 
tuo pačiu reikalu.

Aš esu visai kitokios nuo
monės, negu brolis J. F. Ba
cevičius. Aš manau, kad to
kis namas Susivienijimui bū
tinai reikalingas, nes senesnio 
amžiaus žmonių musų organi
zacijoj yra nemažai ir jie ei
tų į tokius namus gyventi. Į- 
steigus namus, aš tuojau per- 
sikelčiau į juos gyventi, nors 
aš gyvenu pas tikrą savo 
dukterį, tačiau aš jaučiuosiu 
svetimas, nemoku valgyti, ar
ba geriau pasakius, esu antri
ninkas.

Bet yra ir tokių, kurių tė
vai paliko nemažus turtus — 
namus, ukius ir jie yra uja
mi, o ką bekalbėti apie sveti
mus. O kiek yra pavienių, 
rių niekas nenori, nes jie 
ra sukrovę didelių turtų, 
vena miškuose ir negalėjo 
krauti sau didelių turtų,
turtus krovė ir dabar krauna 
tiems, pas kuriuos jie dirbo 
gaudami ubagišką atlyginimą 
už savo sunkius darbus. Žmo
gus per visą gyvenimą dirba 
dėl kitų, o ant senatvės nega
li turėti nei mažą kambarėlį 
gyvenimui ir baigimui ramiai 
savo senąsias dienas.

Susivienijime yra nemažai 
tokių narių, kurie priklauso 
per desėtkus metų ir sulaukę 
žilos • senatvės neturi kur gy
venti. Todėl mano supratimu 
tokie ilgamečiai Susivienijimo 
nariai turėtų būti aprūpinti, 
namai įsteigti, kad senesnio 
amžiaus organizacijos nariai 
galėtų juose gyventi ir ra
miai, po daugelio metų sunkių 
darbų baigti gyvenimą ant šio 
apvalaus žemės rytulio.

Gerbiamieji, nežiūrint kaip 
Jus mane ir kitus senesnio 
amžiaus žmones pavadintu- 
tėm, bet aš noriu pareikšti

■arti keturius milijonus

✓

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

padidinimo musų broliškos or
ganizacijos šeimos narių skai
čiaus.

Sveikatos Skyrius

kuh 
nė- 
gy- 
su- 
jie

nuomonę pagal savo suprati
mą. Aš manau, jeigu mes ga
lėjome sudėti tokį didelį tur
tą
dolerių, tai mes privalome tu
rėti lygų balsą su kitais. Aš 
gerai žinau, kad Susivieniji
mą įteigė paprasti darbo žmo
nės ir daugelis jų visą gyve
nimą jam nuoširdžiai dirbo ir 
dar daugelis jų dirba, nes 
jiems rūpėjo ir rupi jų įsteig
tos organizacijos augimas. 
Todėl už tuos sudėtus milijo
nus dolerių padėka priklauso 
tiems žmonėms, kurie ją įstei
gė, tai jiems turėtų būti pas
tatyti namai gyventi.

Mano supratimu, Susivieni
jimas galėtų skirti keletą de- 
sėtkų tūkstančių nupirkimui 
kokio nors ūkio tarp miškų ir 
vandens, pastatyti namą su 
kokia 30 kambarų, juos gerai 
įrengti, kur seneliai gyvi bū
dami galėtų ramiai baigti sa
vo gyvenimo dienas, kartas 
nuo karto padirbėdami ką 
nors ūkyje. Aš neabejoju, kad 
senesnio amžiaus žmonės ei
dami į tokius namus gyventi, 
atsineštų ir kiek nors pinigų 
ar gautų pensijas, o tokių na
mų aptarnavimo išlaidų ap
mokėjimui kiekviena kuopa 
galėtų suruošti kokį parengi- 
mėlį ir jo likęs pelnas turėtų 
būti skiriamas namo prižiūrė
jimo išlaidoms apmokėti.

Aš visai neabejoju, kad 
prie Susivienijimo skirtų pini
gų namams įsteigti prisidėtų 
ir jaunesnioji karta, kas daug 
pagelbėtų namus įsteigti ir 
juos užlaikyti, o juose Susi
vienijimo senesnio amžiaus 
nariams butų daug geriau ir 
patogiau gyventi, negu dauge
lis jų dabar gyvena. Todėl 
broliai ir sesės Susivienijimo 
nariai, pagalvokite apie savo 
organizacijos senesnio am
žiaus narius ir įsteikite jiems 
namus, o jie už tai bus jums 
dėkingi.

Stasys Taurinskas.

prezidentu Stasys

Susivienijimo Pirmosios Apskrities 
Suvažiavimui Artėjant

Prieš kiek laiko pastebėjau 
Susivienijimo organe Tėvynė
je apskrities sekretorės pra
nešimą apie pirmosios apskri
ties šaukiamą suvažiavimą. 
Pagal sekretorės pranešimą, 
musų apylinkėje gyvuojančios 
pirmosios apskrities suvažia
vimas įvyks šių metų gegužės 
mėnesio 15 dieną, Lith’s Klu
bo patalpose, 215 North Ma- 
in Street, Shenandoah, Pa.

Nors aš nešiu jokiose pir
mosios apskrities valdybos 
pareigose, o vien tik eilinis 
narys vienos prie pirmosios 
apskrities priklausančioj kuo
poj, bet artėjant apskrities 
suvažiavimui, noriu pridėti 
savo trigrašį ir pareikšti savo 
nuomonę, gal tas pagelbės pa
daryti gausesnį suvažiavimą.

Labai gerai, kad musų ap-

skrities jaunoji sekretorė Je- 
an Gegužytė iš anksto prane
šė apie apskrities suvažiavi
mą, tai kuopos turėjo laiko 
savo susirinkimuose^ tą reika
lą apkalbėti ir išrinkti delega
tus atstovauti jas suvažiavi
me ir dėl to reikia tikėtis 
gausaus delegatų būrio, ypač 
šiuo metu, kada artinasi mu
sų organizacijos seimas, ku
riame bus atžymėta 75 metų 
gyvavimo sukaktis, tai ir ap
skrities suvažiavime tas rei
kalas turės būti apkalbėtas. 
Be seimo reikalų, kurie yra 
pirmoje vietoje, turėsime ap
kalbėti apskrities ir prie jos 
priklausančių kuopų, kaip pa
gyvinti šioje apskrityje 
lą, ypatingai kai eina 
naujų narių telkimui į 
nizaciją. Tiesa, šiuo

Sį 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 TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. .

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

VIETON ĮŽANGOS

Amerikos lietuviu tautinis gyveni
mas remiamas daugumoj vyresnio am
žiaus senų ateivių pečiais ir nedidelio 
skaičiaus I)P. Čia gimęs lietuvių jauni
mas tik retais atsitikimais parodo tauti
nės dvasios ir .noro dalyvauti lietuvių 
bendruomenes veikloj, jų draugijose, S. 
L. A. ir kt. Nesant prieauglio — jauno 
lietuviško atžalyno papildyt retėjančias 
gretas, lietuvybės nykimas eina nesulai
komai ir atrodo ji neturi ateities šiam 
krašte kur kitos tautos taip gerai tarp
sta. »

Tarp kitko jis rašo:
“SLA vadovybė atsižvelg

dama j Jūsų pageidavimą ir 
norėdama suteikti galimybes 
kiekvienam nariui prisidėti 
prie sukakties minėjimo, nu
tarė Deimantinį Vajų pakar
toti ir naudingesnėmis sąlygo
mis, kartu pritaikant ir neri
botas galimybes ir dovanų 
laimėjimus visiems ŠIA. na
riams’’.

Patenkinkite sekretor i a u s 
prašymą ir per sekamus du 
mėnesius pasistenkite prira
šyti kiek galint daugiau jau
nuolių ir suaugusių narių j 
Susivienijimą.

veix- 
vajai 
orga- 
metu

anglių kasyklų apylinkėje gy
venančių lietuvių skaičius ma
žėja, nes jaunesni, kiek paau
gę apleidžia anglių apylinkes 
ir vyksta į kitus miestus ge
resnių darbų jieškoti, tai ne
galima tikėtis daug naujų na
rių prirašyti, taipgi paskuti
niais keliais metais atvykusie
ji iš anos pusės Atlanto van
denyno musų broliai irgi čia 
neapsigyvena, nes jie nenori 
eiti į kasyklas ir dirbti sun
kius darbus. Bet neatsižvel
giant j tai, pagyvinus veiklą 
apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų, visgi kartas nuo karto 
butų galima Įrašyti į organi
zaciją vieną kitą lietuvį ar lie
tuvaitę, o tas prisidėtų prie

Daug ilgamečių veikėjų

Mes savo pįpnojoj apskrity 
turime daug ilgamečių ir ne
nuilstančių veikėjų, kurie per 
ilgus metus dirbo ugdydami 
organizaciją nariais ir turtu. 
Tie veikėjai pėr ilgus metus 
bedirbdami pavargo ir reika
lingi poilsio, bet nesant jau
nesnių, kurie jų vietas užim
tų, savo pradėtąjį darbą tę
sia toliau ir dirba kiek jiems 
jėgos leidžia. Tokiais veikė
jais musų pirmojoj apskrity 
yra: buvęs ilgus metus Susi
vienijimo
Gegužis, jo žmona Anastazija 
ir dukra Jean. Pastaroji yra 
čia gimusi ir augusi, mokslus 
baigusi, tačiau ji eina savo tė
vą pėdomis ir nesišalina nuo 
lietuvių ir lietuviškos veiklos, 
kaip daugelis kitų čia gimu
sių, ji drauge su tėvais daly- 

Ivauja lietuviškoje veikloje. 
Nors ji yra užimta savo kas
dieniniais mokytojos darbais, 
bet suranda laiko ir kitiems 
darbams — 
sekretoriauja pirmojoj ap
skrity ir tas pareigas atlieka 
labai gerai, ką patvirtina jos 
laiku pranešimas kuopoms 
apie busimą apskrities suva
žiavimą. Apskrities ribose gy
vuojančios ir prie apskrities 
priklausančios kuopos gali di
džiuotis turėdami tokią gabią 
ir energingą čia gimusę ir au- 
kusią lietuvaitę sekretore.
Kiti nenuilstanti veikėjai

Apskrityje yra ir daugiau I bai gerai. Jam nėra svetima 
įžymių ir nenuilstančių veikė
jų. Vienas tokių yra P. W. 
Birštonas, buvęs Susivieniji
mo prezidentas. Tiesa, jis be
dirbdamas per ilgus metus 
pavargo ir reikalingas poil
sio. Jis yra apie 90 metų am
žiaus ir dėl tos priežasties 
šiuo metu kiek pasitraukęs iš 
veiklos, tačiau domisi organi
zacijos reikalais ir seka 
veiklą. Tai ilgametis musų 
ganizacijos veteranas, čia 
męs ir augęs, tačiau gyvai 
ka lietuvišką veiklą. Tokių 
žmonių, kokiu yra brolis Birš
tonas, labai mažai yra.

Apskrities pirmininko pa
reigas per ilgus metus eina 
Antanas Staniškis. Tai ener- 
ringas ir nepavaduojamas 
pirmininkas, Jis seka apskri
ties ir visos organizacijos 
veiklą ir labai dažnai, paste
bėjęs kokius nors netikslumus 
apskrityje, padaro pastabas, 
nes jam rupi organizacijos 
reikalai ir jos veikla.

Nemažiau yra užsipelnęs 
pagarbos energingas veikėjas 
Viktoras Visockis, buvęs ap
skrities sekretorius. Jis per 
ilgus metus dirbo ir dabar 
dirba savo broliškai organiza
cijai. Nors jis pasitraukė iš 
apskrities sekretoriaus parei
gų, bet energingai dirba savo 
mieste* gyvuojančioj Susivieni
jimo 23 kuopoj. Jis nepralei
džia nei vieno kuopos susirin
kimo nepranešęs organe apie 
kuopos susirinkimus ar jiems 
praėjus jų pasekmes bei 
svarbesnius nutarimus. Susi
vienijimo 23 kuopos nariai 
gali džiaugtis turėdami savo 
tarpe tokį energingą asmenį, 
kokiu yra Viktoras Visockis.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs ir brolį J. Urboną, buvusį 
apskrities sekretorių. Jis yra 
dar. neseno amžiaus ir ener
gingas žmogus, spaudos dar
bininkas, jau seniai dirba or
ganizacijai naudingus darbus. 
Pasitraukęs iš pirmosios ap
skrities sekretoriaus pareigų, 
įsyjungė į SLA. 23 kuopos 
veiklą, jau keliolika metų ei
na kuopos finansų sekreto
riaus pareigas. Jis yra prasi
lavinęs žmogus ir finansų se
kretoriaus pareigas atlieka la- J

jau keletas metų 
pirmojoj

jos 
or- 
gi- 
se-

Pagyvenę žmonės vis daugiau pasi
traukia iš visuomenės gyvenimo ir jie 
lieka tik karšinčiais, rūpinasi tik savo 
amžiaus ir sveikatos problemom.

Todėl ši kartą noriu kiek plačiau 
kalbėti apie senus žmones ir jų reikalus.

----- o-----
Dėl medicinos pažangos musų lai

kais žmogaus gyvenimas tiek pailgėjo, 
kad senų žmonių skaičius tapo žymiai 
didesnis. Taip 1900 metais žmogaus vi-

*

diiitinis amžius Amerikoj (Jt V.) sieke 
47 metų, o 1950 metais pakilo iki 67 m., 
tai yra per pusšimtį vidutinis amžius pa
ilgėjo 20 metų. Per tą laiką gimimai 
atitinkamai nedaugė j o, todėl senių gru
pė dabar yra žymiai skaitlingesnė. 1900 
metais asmenys virš 65 metų amžiaus su
darė 4.1% visų gyventojų, o 1950 metais 
pakilo iki 8.2%, tai yra padvigubėjo. 
Laukiama, kad artimiausiais dešimtme
čiais senų žmonių skaičius (virš 65 me
tų) gali panašiai didėti ir 1980 metais 
pasieks 14.4% visų gyventojų. Toks pat 
priaugimas matomas grupėj žmonių nuo 
45 iki 64 metų amžiaus; 1900 metais jų. 
skaičius sieke 13.7% visų gyventojų, o 
1950 metais jau pakilo iki 20.2%. Todėl 
svarbu pažinti senesnių žmonių sveika
tos problemos. Dėl geresnio sveikotos už
laikymo ir priežiūros daugelis senyvų 
žmonių gali tęsti savo darbą ir materia
liškai būt nepriklausomi. Kiti iš jų at
sistatydina ir gyvena iš savo sutaupą. 
Kai kurie gyvena su savo vaikais arba 
anūkais dalinai arba pilnai jų išlaikomi. 
Daug seneliu ir bobučių lieka, namie su O <7 v
anūkais ir juos prižiūri, kada jų tėvai iš
vyksta į darbą, nes dabartiniais laikais 
daug motinų drauge su jų vyrais priver
stos eit uždarbiauti.

(Bus daugiau) f

ir spauda, jis kartas nuo kar
to, kiek man žinoma, parašo 
ir organui Tėvynei neblogų 
apysakaičių ir kitais klausi
mais.

mo terminui sumokėti, kad 
nelikus suspenduotam. Tai 
kiekvieno nario yra asmeniš
kas reikalas.

Valdylia.

skrities valdyba
Adomas Miliauskas-—

pirmininkas, 
Juozas Maceina— 

sekretorius.’

South Boston, Mass. f
Bus Gražus Parengimas

čionai ne-

suminėtų 
ilgamečių

Yra ir daugiau įžymią veikėjų

Pirmojoj apskrity yra ir 
daugiau įžymių ir nenuilstan
čių ilgamečių veikėjų, bet vi
sus juos, šiame trumpame ra
šiny, neįmanoma suminėti. Jei 
man laikas leis, tai progai pa
sitaikius kitu kartu parašys 
siu apie tuos, kurių 
galiu paminėti.

Vien tik dėl čia 
musų organizacijos
ir nenuilstančių veikėjų, pir
mosios apskrities sekamas su
važiavimas turėtų būti gau
sus delegatais ir našus gerais 
nutarimais. Jei Čia suminėti 
asmens per ilgus metus dirbo 
ir dabar dirba organizacijai, 
tai ir kiti veikėjai, kurie kuo
pose išrinkti delegatais į ap
skrities suvažiavimą, 
lo apleisti jo, jame 
ti ir pasiūlyti gerų 
mų organizacijai
ti. Todėl nei vienas delegatas, 
išrinktas savo kuopos delega
tu dalyvauti suvažiavime, bū
tinai privalo jame dalyvauti.

Ilgametis Narys.

nepriva- 
dalyvau- 
sumany- 
pagerin-

South Boston, Mass.

Susivienijimo 308 Kuo
pos Susirinkimas

Gegužės mėn 21 dieną 6:30 
valandą Sandaros svetainėje, 
So. Bostone, šaukiamas SLA 
308 kuopos narių visuotinas 
susirinkimas. Susirinkime bus 
renkami atstovai į SLA seimą 
ir aptariami kiti 
kalai.

Prašome visus 
rius susirinkime 
Nariai, kuriems
mokėti apd raudos mokestis 
prašomi susirinkime apsimo
kėti.

(Pakartotinai pranešama, kad 
kuopa šiais metais neturi mo
kesčiams rinkti kolektorių, 
tad kiekvienas Susivienijimo 
narys privalo sekti savo na
rio knygutę ir atėjus mokėji-

kuopos rei-

kuopos na- 
dalyvauti. 

yra laikas

Hartford, Conn.

'Dvi SLA kuopos, 328 ir 
365, rengia banketą pagerbti 
savo narius, gražiai pasidar
bavusius Bostone WOOD RA- 
DIO STOTIES KONTESTE. 
Banketas įvyks sekmadienį, 
gegužės 22 dieną, 5:30 valani- 
dą po pietų, 1200 Beacon St. 
Hotel, Brookline. Programoje 
dalyvaus Antanas Gustaitis ir 
kiti.

Visi SLA 328 ir 365 kuopų 
nariai ir bendrai visi lietuviai 
maloniai kviečiami kogausiau- 
siai dalyvauti šiame puikiame 
parengime.

Bilietai ($5.00) rezervuoja
mi nevėliau gegužės 15 die
nos. Norintieji dalyvauti pra
šomi skambinti: AV 2-7125 
arba JA 2-9183.

Rengimo Komitetas.

SLA 124 Kuopos Piknikas 
Bus Birželio 5 Dieną

Wilkes Barre, Pa.

SLA 7-to ji Apskritis 
Rengia Pikniką

Sekmadienį, gegužės 15 die
ną San Souci parke, prie di
džiojo stando, SLA 7-toji ap
skritis rengia pikniką, geguži
nę, išvyką. Galima sakyti, 
kad šią vasarą, bus pirmutinė 
gegužinė šiame gražiame pan
ke. Bus skanių lietuviškų deš
rų ir “pirogis”, kuriuos paga
mins 115 kuopos narė Marė 
Urbonienė, valgių gaminimo 
specialistė.

Tėvai, kurie turite vaiku
čių, nepalikit namie, nes vai
kučiams yra įrengta parke vi
sokių visokiausių “zo'bovų” ir 
pasivažinėjimų.

Kuriems yra nusibodęs 
ibiaurus žiemos oras, atva
žiuokit gegužės 15 dieną į 
San Souci parką, ten sueisit 
senus savo bičiulius ir pažįs
tamus.

Kviečia visus SLA 7-tos ap-

Pirmas šiais metais pikni
kas birželio 5 dieną. Jį rengia 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 124 kuopa, Lietuvių 
Parke, East Hartford, Conn. 
Tai pirmas piknikas Conn. 
valstijoj šiais metais, tai vi
siems čia gyvenantiems lietu
viams bus gera proga daly
vauti šiame piknike ir po il
gos žiemos tyrame ore pralei
sti laiką. Parkas labai gražus, 
ant kranto Conn. upės.

čia suvažiavę lietuviai iš 
Manchester, New Britam, 
New Haven ir kitų Conn. val
stijoj miestų galės linksmai 
praleisti laiką ir arčiau vienas 
su kitu susipažinti. Tai bus 
vienas iš gražiausių piknikų, 
kokie kada nors buvo Conn. 
valstijoj. Bus svečių ir iš toli
mesnių kolonijų.

Visus nuoširdžiai kviečia 
piknike dalyvauti SLA 124 
kuopos valdyba:

Pirmininkas Baznauskas, 
Vice pirm. K. Kadžiulis, 
Sekretoriai A. Luckus ir

J. Dikenas, 
Iždininkas B. Vedeilds.

Lietuvoj Mirė J. Va 
nagas-Simonaitis

Kaune, savo namuose Per
kūno alėjoje vasario mėnesį 
mirė žinomas visuomeninin
kas Juozas Vanagas-Simonsi
tis, eidamas 86 metus. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo ei
lės organizacijų darbuotojas 
ir visose aktyviai pasireikš
davo. Tarnavo Žemės ūkio 
ministerijoje. 'Buvo Lietuvos 
Banko ir Žemės Banko kot> 
trolės komisijų narys. Ypač 
daug padėdavo mokslus ei
nančiam jaunimui.



SLA Deimantinio Vajaus Darbuotojų 
DĖMESIUI

PAVASARIS SLA 6-sios Apskrities Suvažiavimas

Šiame ‘‘Tėvynės” numeryje spausdiname specialią 
Mokesčiu Lentele. Joje nurodvta visu skyrių tegul ia- 
rios apdraudą duokles. Vajaus metu, tai yra iki liepos 
1 d., 1960 m., su Nun-Medical aplikacija1 užsirašius bet 
kurio skyriaus apdraudą, duodama 10 nuošimčiu nuolai
dos nuo duoklių, pažymėtu tose lentelese.

Suaugusiems nariams TERMINUOTOS AP
DRAUDOS duoklių pavyzdžiai yra nurodyti pačiose 
aplikacijose. Esant reikalui, terminuotos apdraudos 
duoklės kiekvieno atskiro meto galima sužinoti kuopose, 
pas organizatorius ir SLA raštinėje.

v •

SPECIALUS SLA DEIMANTINIAM VAJUI

MOKESČIŲ LENTELES
NON-MEDICAL SKYRIŲ VI, V2, V3 IR VX

$1,000.00 Apdraudos

SPEC1AL RATE TABLES
DIAMOND JUBILEE MEMBEIiSHIP DEIVE

FOR NON-MEDICAL CLASSES VI, V2, V3 AND VX
For $1,000.00 of Insurance

Koks tai džiaugsmas, malonumas, 
Kaid pavasaris atėjo, 
Žiema karčiai atsiduso
Ir j šiaurę .nubildėjo,

Nepamiršom, kaip čia buvo,
Kokias pinkles jinai darė,
Haitis spaudė, kiek galėjo,
Vėjas kalnus sniego varė.

Bet, saulutė pasikėlė—
Atsibudo visa žemė
Iš aruodo stebuklingo 
Paslaptingų jėgą semia.

Kai saulutė pasikėlė—
Jaučia mažas net grūdelis,
Palei gluosnį augalotą 
Kruopščiai .dirba jau bitelės.

Kaip kilimas, žalios pievos, 
(lėlės, krūmai, sodai žydi, 
Ir lakštingala saulutė 
Savo giesmėmis palydi.

Sof i ja Amhrazei 'ičion a

Praėjusį sekmadienį, balan
džio 24 dieną Lietuvių Audi
torijoje 
Lietuvių 
Chicagos 
mas.

įvyko Susivienijimo
Amerikoje 6-sios 

apskrities suvažiavi-
nebeturėtų mokėti

IŠVYKIMAS SVETURAge—Amžius; M—Monthly, Mėnesiui; A—Annual, Metams
Age VI V2 V3 vx

M A M A M A M A
i .83 9.35 1.55 18.02 4.53 52.23 9.74 108.27
2 .86 9.64 1.60 18.45 4.54 52.37 9.74 108.27
3 .88 9.93 1.64 18.93 4.55 52.50 9.74 108.27
4 .91 10.23 1.68 19.41 4.56 52.66 9.74 108.27
6 .94 10.55 1.73 19.94 4.58 52.81 9.74 108.27

6 .97 10.89 1.78 20.47 4.60 52.99 9.74 108.27
7 .99 11.25 1.82 21.03 4.61 53.18 9.74 108.27
8 1.03 11.64 1.87 21.63 4.64 53.40 9.75 108.28
9 1.06 12.03 1.93 22.26 4.65 53.65 9.75 108.32

10 1.10 12.39 1.98 22.77 4.66 53.76 9.75 108.38

11 1.13 12.76 2.03 23.31 4.67 53.89 9.76 108.47
12 1.16 13.15 2.06 23.87 4.70 54.05 9.77 108.57
13 1.20 13.44 2.12 24.45 4.71 54.20 9.78 108.63
14 1.24 13.96 2.16 25.03 4.71 54.33 9.78 108.72
15 1.27 14.39 2.22 25.63 4.72 54.50 9.79 108.80

16 1.49 16.38 2.57 28.53 4.65 51.62 9.81 108.89
17 1.51 16.80 2.62 29.08 4.66 51.71 9.81 108.96
18 1.56 17.24 2.67 29.65 4.67 51.81 9.82 109.08
19 1.60 17.70 2.73 30.23 4.68 51.93 9.83 109.17
20 1.64 18.18 2.78 30.83 4.69 52.04 9.84 109.29

21 1.68 18.68 2.83 31.44 4.70 52.14 9.85 109.39
22 1.74 19.21 2.89 32.07 4.71 52.28 9.86 109.51
23 1.78 19.75 2.95 32.72 4.72 52.42 9.87 109.64
29 2.12 23.55 3.33 36.98 4.82 53.50 9.95 110.54
25 1.89 20.90 3.07 34.06 4.75 52.73 9.90 109.90

26 1.95 21.53 3.13 34.77 4.77 52.91 9.91 110.05
27 • 2.00 22.17 3.20 35.48 4.78 53.09 9.92 110.20
28 ’ • 2.06 22.85 3.26 36.22 . 4.80 53.29 9.94 110.36
29 2.12 23.55 3.33 36.98 4.82 53.50 9.95 110.54
30 2.19 24.29 3.40 37.76 4.84 53.73 9.97 110.72

31 2.27 25.06 3.48 38.56 4.86 53.98 9.99 110.92
32 2.33 25.87 3.55 39.39 4.89 54.25 10.00 111.12
33 2.41 26.72 3.63 40.24 4.91 54.54 10.03 111.34
34 2.49 27.60 3.70 41.11 4.94 54.85 10.05 111.57
35 2.57 28.54 3.79 42.03 4.97 55.18 10.07 111.82

36 2.66 29.51 3.87 42.96 5.00 55.55 10.09 112.09
37 2.75 30.54 3.96 43.93 5.04 55.95 10.12 112.38
38 2.85 31.61 4.05 44.93 5.08 56.37 10.15 112.68
39 2.95 32.75 4.14 45.96 5.12 56.83 10.18 113.01
40 3.06 33.94 4.24 47.04 5.16 57.33 10.21 113.36

41 3.17 35.19 4.34 48.15 5.21 57.87 10.24 113.73
42 3.29 36.50 4.44 49.31 5.27 58.49 10.28 114.14
43 3.41 37.88 4.55 50.52 5.32 59.10 10.32 114.57
44 3.54 39.34 4.66 51.77 5.39 59.80 10.36 115.04
45 3.69 40.88 4.78 53.09 5.45 60.55 10.40 115.55

46 3.83 42.49 4.91 54.46 5.53 61.37 10.45 116.09
47 3.98 44.20 5.04 55.89 5.61 62.25 10.51 116.68
48 4.15 46.00 5.17 57.40 5.69 63.22 10.56 117.32
49 4.31 47.91 5.31 58.98 5.79 64.27 10.63 118.00
60 4.50 49.92 5.46 60.65 5.89 65.41 10.69 118.75

51 4.69 52.04 5.62 62.39 6.15 68.00 10.76 119.55
52 4.90 54.29 5.79 64.25 6.27 69.38 10.84 120.43
53 5.10 56.66 5.96 66.21 6.40 72.54 11.02 122.40
54 5.34 59.18 6.15 68.30 6.56 72.54 11.02 122.40
55 5.58 61.85 6.35 70.50 6.71 74.33 11.11 123.53

56 5.83 64.68 6.57 72.85 6.89 76.28 11.23 124.75
57 6.09 67.68 6.79 75.36 7.08 78.41 11.35 126.07
58 6.38 70.86 7.03 78.05 7.29 80.73 11.47 127.51
59 6.69 74.24 7.28 80.91 7.51 83.25 11.62 129.08
60 7.01 77.84 7.57 83.97 7.77 86.00 11.77 130.80

Apkaitykite 10% nuo šiose lentelėse nurodytų mokesčių
Gegužės ir Birželio mėn. tiktai.

Deduct 10% from rates shown in these tables during May 
and June only.

Karui prasidėjs, prieš grį
žimą komunistams, gyveni
mas užmirė ir užstojo sle
gianti tyla, kokia būna pa
prastai prieš didelę audrą. 
Po didelių abejojimų ir tar
pusaviu ginčų, ar bėgt, ar 
pasilikt, pasiryžom dėl išgel
bėjimo gyvybės, kartu su ki
tais lietuviais, apleisti savo 
tėvynę.

O, Dieve brangus, kaip yra 
sunku bėgt iš savo krašto, iš 
savo namų, kur gimei ir už
augai! Atsimenu tą dieną, 
kaip šiandien.

Apleidom namą 5 vai. po 
pietų. Saulutė dar nesileido, 
bet jau buvo pavakaris ir jois 
spinduliai maloniai šildė ir 
glamonėjo. Kaunas buvo pa
našus į skruzdėlyną, kuomet 
priešas į jį įsiveržė ir viską 
suardė, judėjo, virė, bet jau 
negalėjai sutikti pažįstamo 
veido. Miestą užplundė koks 
tai svetimas elementas, bai
sus, nešvarus, apdriskęs, su 
svetamais, laukiniai-žiauriais,
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bruožais veido. Iš kur jie taip 
greit ir atsirado?!...

Kad iš gailesčio netruktų 
širdis, bijojau apsisukt pažiū
rėt paskutinį kartą į savo na
mus, į sodą, kur žydėjo ro
žės, bet, kuomet ant kampo 
gatvės neiškenčiau ir visgi at
sisukau, pamačiau driskius, 
jau kraustančius iš namo bal
dus. O imti buvo ką: ąžuoli
niai stalai, spintos, veidro
džiai, minkštos kėdės, indai, 
drabužiai... Jog tą viską rei
kėjo uždirbt, likę po pirman 
karui be marškinių ir radę 
tik tuščią vietą. Gaila, bet, 
ne! Gelbėt gyvybę, nesustot, 
bėgt toliau ir toliau į pasau
lį, nors ten, kur nekančia, 
kur bombos krinta ant gal
vos kad tik 
žvėrėjusiais

Traukinys 
jo išeit 6 
Stoty; buvo

Ligšiolinis apskrities pirmi
ninkas dr. A. Motvidas susi
rinkimą atidarė 2:30 valandą 
po pietų naujuoju laiku. Pa
sakęs įžanginę atidarymo pra
kalbą, pirmininkas paskyrė 
mandatų komisiją iš 2 narių: 
Kučinskas ir Laurutanas iš 
Roselando. Rezoliucijų komi- 
sijon paskyrė M. Gudelį, K. 
Čepuką ir A. Vaitkevičių. Bal
sų skaitymo komisija: K. 
Katkevičienė, p. Lubinienė ir 
Mrs. Jagella. Sekretoriaus pa
dėjėju paskyrė P. Bružą.

Mandatų komisijai betikri- 
nant mandatus, pirmininkas 
paprašė keletą atstovų pasa
kyti žodį. Nora Gugienė ke
liais žodžiais pasidžiaugė gau
siu SLA apskrities suvažiavi
mu, bet taupydama laiką 
plačiau nekalbėjo. E. Miku- 
žiutė ragino jaunuolius daly
vauti SLA konteste ir dei
mantiniame SLA Seime, kurs 
įvyks liepos 11 dieną Pitts- 
burghe.

rios kitos apdraudos organi
zacijos, turėtų įvesti praktiką, 
kad narys sulaukęs tam tikro 
amžiaus
mokesčio. Čia vėl pirminin
kas, kaip įstatymų žinovas, 
pastebėjo, kad tatai yra klau
simas, kurs šiam susirinkimui 
nepriklauso, todėl čia nebus 
svarstomas.
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Toliau eina sumanymas S. 
L. A. Seimus šaukti kas trys 
ar 4 metai. Pasisakius vienam 
kitam, daugiau balsų gavo 
nusistatymas palikti kaip se
niau buvo. Nutarta turėti ap
skrities susirinkimus du kar
tu per metus. Kiekviena kuo
pa moka po $3.00 kasmet į 
apskrities iždą.

Mandatų komisija pranešė, 
kad delegatų dalyvauja 
13 kuopų, 49 delegatai.

Suvažiavimas nustatė, 
apskrities valdyba neturi 
sės daryti išlaidų daugiau 
kaip 50 dolerių metų laike, 
ir kad apskrities valdyba turi 
rūpintis, kad Chicagoje butų 
įsteigti Tautos namai.
Rinkimai

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskr i t i e s 
suvažiavimas įvyks šių metų 
gegužės mėnesio 15 dieną, 
sekmadienį, Lith’s Klubo pa
talpose, 215 North Main St., 
Shenandoah, Pa., pirmą va
landą po pietų. Apskrities se
kretorė prašo visas apskrities 
ribose gyvuojančias kuopas 
išrinkti delegatus ir įpareigo
ti juos dalyvauti suvažiavime. 
Patenkinkite sekretorės pra
šymą, pasiųskite delegatus į 
suvažiavimą.

nuo

Laiškų iš Amerikos Savaitės Dešimtmetis
Kristopo Kolumbo 

Ispanijos karalienei Izabelei 
buvo pirmieji, davę žinias Se- 
nejam Pasauliui iš Naujojo. 
Nuo to laiko laiškai iš Naujo
jo Pasaulio apie Ameriką pa
virto milžinišku kalnu. Perei
tais metais apie 400 milijonų 
laiškų buvo amerikiečių nu
siųstų į užsienius. Dauguma 
šių laiškų yra asmeniškos ži
nios musų draugams ir gimi
nėms užsienyje, kuriuos mes 
matom retai, o gal ir niekad. 
Ką mes pasakojame savo laiš
kuose gal ir neįdomina sve
timųjų, tačiau jie yra draugų 
ir giminių skaitomi su dideliu 
dėmesiu.

Iš tikrųjų, žodžiuose, rašy
tuose draugo draugui, šei
mos šeimai, gludi gilaus įsi
tikinimo. Laiškų galios įrody
mui reikia tik prisiminti, kad 
ta milžiniška emigracijos į šį 
kraštą banga buvo daugiau
sia stimuliuojama laiškų tų

laiškai ) asmenų, kurie patys atvyko 
į Ameriką ir rado vertu ap
rašyti gyvenimą joje savo
laiškuose. Net kai rašome 
apie save, savo vaikus, dar
bus, bendruomenę, mes duo
dame daugiau, negu tik ap
žvalgą apie musų asmeniškus 
dalykus, ir tai laiškuose pa
sidaro aprašymu apie Ameri
ka bendrai. Pasakojimas apie 
Ameriką yra kiekvieno žmo
gaus aprašymas apie papras
tus kasdieninius dalykus, ku
rie duoda prasmę amerikietiš
kam gyvenimo budui. Kitais 
žodžiais, aprašymas apie A- 
meriką yra tai, kuo mes, žmo
nės, tikime ir dėl ko dirbame 
namie ir užsieny — tai gali 
būti vadinama musų demo
kratiškų įsitikinimų pagrin
dais. Vyrai ir moterys kituo
se kraštuose nori žinoti, kad 
Amerika dirba dėl taikos, kad 
Amerika tiki į laisvę, kad 
Amerika palaiko žmogaus 
vertę, kad Amerika siekia ge-

neausitikt su su- 
rusais.

siekius 
papra- 
tokios 
oficia-

ro visiems žmonėms.
Kiekvienas iš musų gali pa

brėžti šiuos Amerikos 
musų laiškuose. Musų 
stas liudijimas turi 
reikšmės, kuriai joks
lūs pasisakymas negali pri
lygti. Todėl mažu, bet reikšr 
mingu, budu musų kiekvienas 
laiškas į užsienį prisideda prie 
didesnio musų krašto suprati
mo ir prie geresnių pasaulinių 
santykių. Pasakodami apie1 
Amerikos gyvenimą ir atitai
sydami neteisingus įspūdžius, 
mes pasidarysime kalbėtojais 
už Jungtines Amerikos Val
stybes. ■

Šiemet sueina Laiškų iš 
Amerikos Savaitės dešimtme
tis, ir tai yra geras laikas 
sutvarkyti musų užsienietiš
ką korespondenciją. Kaip pre
zidentas Eisenhoweris pasa
kė: “Per laiškų iš Amerikos 
Savaitę musų piliečams bus 
priminta apie jų rankose ir 
širdyse glūdinčią galią ku
riant taikingą pasaulį. Jų lai
škai yra gero jėga ir akstinu, 
kad daugiau amerikiečių ra
šys laiškus savo draugams į 
užsienį”.

Brošiūrą su sugestijomis 
asmenims, rašantiems į užsie
nį, “Jus Taip Pat kalbote 
Amerikos Labui” galima gau
ti American Council for Na
tionalities Service įstaigoje. 
Ją galima taip pat užsisakyti 
veltui, kreipiantis į šią orga
nizaciją adresu: 20 West 
40-th St., New York 18, N. 
Y. ši šešių puslapių brošiūra 
duoda paprastas ir praktiš
kas sugestijas, kaip laiškai iš 
Amerikos gali prisidėti prie 
tarptautinio susipratimo ir 
geros valios

American Council.

į Vokietiją turė- 
valandą vakare, 

tiek bėgančių 
žmonių, kad nebūtų kur nei 
obuoliui nukrist. Ilgai niekur 
nevažiavau iš Kauno, ir taip 
man pasidarė baisu atsiplėšt 
nuo gimtos pastogės, kad jau 
norėjau atsiduot Dievo valiai 
ir likimui ir grįžt atgal, bet, 
tuo pačiu momentu, sustaugė 
sirena, pranešdama bombar
davimą. Virš stoties jau ūžė 
bolševikų aeroplanai, 
metėsi į stoties rūsį, 
buvo toks mažas, kad, 
įsi, užspaus tave ir be 
bardavimo. Viršuj 
aeroplanai, o apačioj kanki
nosi nelaimingieji Lietuvos 
žmonės. Ir už ką? Mes karo 
nepradėjom ir niekam nepa- 
darėm blogo, o turim bėgt iš 
savo krašto, kast okupan
tams apkasus ir mirt jei ne 
nuo bado, tai nuo bombų.

Per visą trumpą liepos nak
tį tęsėsi bombardavimas, bet 
žmonėms neatnešė žalos. Kuo
met išaušo ir alarmas buvo 
atšauktas, visi, pažaliavę nuo 
nakties be miego ir baimės, 
išlindo iš skiepo ir metėsi prie 
traukinio, kuris stovėjo prie 
stoties perono. Dabar visi no
rėjo tik vieno: negrįžt, bet, 
kaip galima greičiau, pasi
traukt nuo mielojo, bet ir bai
saus rubežiaus.

Už kelių minučių traukinys 
sujudo ir štai, jau nešasi pro 
šalį namų, bažnyčių, medžių, 
gatvių, dingsta iš akių ir Ne
munas su savo kabančiais til
tais. Traukinys išėjo į laukus 
ir, apie vidurdienį, pamatėme 
rubežių,, 
Lietuvos 
(jos.

Sudiev, 
gal būt, ant visados!...

Sofija Ambrazevičienė.

suvažia-

daug 
toliau

Devei-

Visi 
kuris 
rodė- 
bom- 

siautė

upeliuką, skiriantį 
žemę nuo Vokieti-

I

brangioji tėvyne,

Visi Susivienijimo nariai ir 
narės dalyvaukite Deimanti
niame Vajuje ir laimėkite ver
tingas dovanas.

Protokolo skaitymas
Praeito apskrities 

vimo iš 1958 metų protokolą 
skaitė SLA 6 apskrities vai
dybos sekretorė p-lė Norkiu- 
tė. Prie šio punkto pirminin
kas dr. Montvidas padarė pa
stabą: kad protokolas esąs 
negerai surašytas, nepažymė
ta išlaidos ir pinigų pervedi
mas.

Toliau SLA apskrities pir
mininkas duoda savo metinės 
veiklos raportą, kalba ilgai 
pastebėdamas, kad kiti SLA 
apskričiai laiko savo suvažia
vimus kasmet, tai kodėl mes 
neturėjome metinių suvažiavi
mų.

Vice pirmininkas K. Mačiu
kas kalba trumpai pastebėda
mas, kad pirmininkas viską 
pasakė ir (jam nedaug kas be
lieka pridėti.

Sekretorė Norkiutė 
nekalbėjo, tik atsisakė 
būti sekretore.

Organizatorius K. P.
kis taip pat trumpai tekalbė
jo, tik padarė pastabą dėl pir
mininko pareiškimo, esą pro
tokolas negerai surašytas, 
jog šį reikalą reikėjo sutvar
kyti anksčiau, nes tam turė
jo pakankamai laiko, bet pir
mininkas pasakė, kad jis nei
siąs iš anksto protokolų jieš- 
koti.

Toliau buvo paprašytas 
daktaras kvotėjas dr. S. Bie
žis. Dr. Biežis kalba trumpai. 
Po jo vėl kalba dr. Montvi
das, kaip Įstatų Komisijos 
pirmininką^. Jis priminė, kad 
taupydamas Susivienijimo tur
tą pakvietė prezidentą Dargį 
atvykti į Chicagą pasitari
mams, nes trys komisijos

> riai gyvena vietoje čia 
Chicagoje.
Prezidento Dargio žodis

Pakviestas! kalbėti SLA 
prezidentas Povilas Dargis. 
Jo kalba buvo įdomi, visa 
apie SLA reikalus ir jo paty
rimus važinėjant po kolonijas. 
Baigdamas visus kvietė atva
žiuoti į Deimantinį Seimą 
Pittsburghe, užtikrin damas 
visiems žemaitišką vaišingu
mą.

Toliau buvo perskaitytos ir 
priimtos dvi rezoliucijos, pir
moji Lietuvos reikalais ir an
tra — kvietimas visas sroves 
į vienybę.

K. Katkevičienė iškėlė su
manymą, kad SLA Pildomoji 
Taryba pastatytų .Chicagoje 
tautos namus. Tuo reikalu 
vienas kitas pasakė savo nuo
monę ir dr. Biežis užtikrino, 
kad Pildomoji 
rūpinasi.

K. čepukas 
Susivienijimas,

na- 
pat

Taryba tuomi

pasiūlė, kad ir 
kaip kai ku-
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apskrities

garbės

iždininkas,

Slaptu balsavimu į SLA 
apskrities valdybą išrinkti:

K. Mačiukas — 
pirmininkas,

Dr. A. Montvidas 
pirminnikas,

A. Vaitkevičius — vice pir
mininkas,

P. Bružas — sekretorius,
M. Gudelis
A. L. Matulis — organiza

torius. v
Suvažiavimas baigėsi 6 va

landą ir delegatai sėdo prie 
draugiško stalo pasistiprinti. 
Skanus užkandžiai buvo pa
gaminti Liet. Auditorijos val
dytojo p. Jono Malioriaus ir 
jo štabo. Delegatams ir sve
čiams vakarienę fundino dr. 
A. Montvidas, puikiai ištesė
damas savo pažadą, duotą iš 
anksto.

Po puikios ir jaukios vaka
rienės dalyviai patenkinti iš
siskirstė (Naujienos).

Dalyvis.

Hartford, Conn. — Susivie
nijimo 124 kuopos rengiama 
gegužinė-piknikas įvyks šių 
metų birželio mėn. 5 dieną, 
gražiam Lietuvių Parke, East 
Hartford, Conn. Kuopos val
dyba kviečia visus kuopos na
rius, apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti gegužinėje ir links
mai laiką praleisti tyrame 
pavasario ore.

Easton, Pa. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks gegužės mėn. 
29 dieną, Jono Katinio ūkyje, 
Country Club Road. Rengėjai 
kviečia kuopos narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į gegužinę 
ir tyrame ore po žaliuojant- 
čiais medžiais linksmai laiką 
praleisti ir arčiau vieni su ki
tais susipažinti.

.. ■■■O—*
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities ge
gužinė-piknikas įvyks gegužės 
mėn. 15 dieną, Sans Souci 
parke prie didelio stando. Ap
skrities valdyba, kurį ruošia 
gegužinę, prašo visus Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
gegužinės ir joje dalyvauti. 
Patenkinkite apskrities valdy
bos prašymą.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN*-1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas ryt< 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien:o iW 
penktadienio; šeštadien:o rytą nuo 10:30 iki 114os; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Soph’e Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitienė, 
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies. Vedėjas Ralph Va
latka, 15756 Lesure Avenue, Detroit 27, Mich. Telefonas 
BRroadway 3-2224.
Iš WJLB stoties 1400 k. šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 
valandai po pietų.

HARTFORD^ CONN., Lietuvių Radio Valanda* Vedėjas J 
Pejkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WP0P—-1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW L fuvfrl EY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi
jas Jack Štokas.
1264 White St., HSUside, N. J. Ta!. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4^00-5:00 v. p. J

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai.
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, OAL. Lietuviško# Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AKaninster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:30 

1:00 vai. po plotų.
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Amerikos Lietuviu Veikla
SLA Penktosios Apskrities Suvažiavimo Dalyvių Dalis

Iš kairės į dešinę priešaky sėdi: P-lė Tafilė Kiskonytė, 
V. Sidzikauskas, J. Audėnas; toliau matosi Springauskas, B. 
Spudienė, Valatka, P. Dagys, A. Valatkienė, J. Trečiokie
nė, J. Šileikis, J. Petrėnas ir kt.

New York, N. Y.

MOTERŲ VIENYBES PA
VASARINIAI ŠOKIAI

Moterų Vienybė kiekvienų 
metų pavasarį suruošia šo
kius. Šiemet tokio pat pobū
džio 26-ji pavasariniai šokiai 
įvyks birželio mėn. 4 dieną, 
šeštadienio vakare, 9 valandą, 
Hotel Warwick, 65 West 54 
Street, New Yorke.

Be paprastų šokių, bus šo
kių kontestas su dovanomis ir 
vaišės.

Moterų Vienybės moterys 
moka priimti svečius ir tin
kamai juos pavaišinti, todėl 
jos kviečia visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti šių metų šokiuose ir už
tikrina, kad visi atsilankiusieji 
bus patenkinti. Tai bus pas
kutinis šių metų pavasarį šo
kių vakaras, kuriame prieš 
artėjantį vasaros sezoną da
lyviai ir dalyvės galės links
mai laiką praleisti, smagiai 
pasišokti ir užbaigti svetainė
se parengimų sezoną. Lai visi 
keliai ir visus veda į Moterų 
Vienybės pavasarinių šokių 
vakarą birželio mėn. 4 dieną.

Moterų Draugas.

Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Tautinių šokių 
Grupės Koncertas

New Yorko Lietuvių Tauti
nių Šokių grupės dešimties 
metų veiklos paminėjimas į- 
vyks šių metų gegužės mėn. 
15 dieną, šį sekmadienį, 5 va
landą po pietų, Schwaben 
Hali, 474 Knickerbocker Ave
nue, Brooklyne.

Rengėjai kviečia visus Bro- 
lyne ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti šiame Lietuvių Tau
tinių Šokių grupės parengime 
ir pamatyti gražius lietuviš
kus šokius, o savo atsilanky
mu paremsite šokių grupę ir 
priduosite daugiau energijos 
grupėj dalyvaujantiems jau
nuoliams ir jaunuolėms.

Iki pasimatymo gegužės 15 
dieną tautinių šokių grupės, 
parengime. Kep.

Detroit, Michigan

Lietuviška Radio Valandėlė

Malonu priminti detroitie- 
čiams Tėvynės skaitytojams, 
kad lietuviška radijo valandė*- 
lė, vadinama Lithuanian Ma- 
iodies, vedama p. Ralph Va- 
laktos, po kelių savaičių per
traukos, vėl linksmina detrio- 
tiečius, tik dabar tiesiog iš 
Detroito, visiems nuo seniai 
priprastos stoties, tik geres
niu laiku, negu buvo pirmiau. 
Pirmas programas iš minimos 
stoties įvyko balandžio 23 
dieną, šeštadienį, nuo 3:30 iki 
4:00 valandai po pietų, iš 
WJL*B stoties Detroite, ban
ga 1400 k., ir nuo dabar kas 
šeštadienį bus girdima tuo 
pačiu laiku. Kiek teko nugir
sti, sutartis su stočia yra pa

daryta 5 metams iš karto. 
Taip ir reikia, nes lietuviai 
nėra kuo nors prastesni, kad 
juos butų galima stumdyti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai ir Tėvynės skai
tytojai, reikalui esant pa
žvelkite į Tėvynėje skelbia
mas Radijo Programas, ten 
rasite visas jums reikalingas 
informacijas, vedėjo Ralph 
Valatkos adresą ir telefoną, 
laikas nuo laiko jus išgirsite 
per radijo šiokių tokių žinu
čių ir apie musų Susivieniji
mą.

SLA Narė ir Radio 
Klausytoja.

Atviras Laiškas Tiems, 
Kurie Myli Skaityti Ko
respondencijas iš New 

Britain, Conn.

Sueinu daugelį vietos TĖ
VYNĖS skaitytojų, kurie ma
ne bara ir klausia, kodėl aš 
paskutiniais laikais mažai ra
šau korespondencijų? Į tokius 
klausimus aš noriu atsakyti 
ir paaiškinti.

Kaip daugeliui žinoma, ma
ne ištiko ugnies nelaimė pra
eitų metų rugsėjo 15 dieną, ir 
dėl tos priežasties prisiėjo 
man išbūti ligoninėje 3 mėne
sius ir 12 dienų. Todėl ir ne
rašiau korespondencijų, nes * 
sveikata ir gyvenimo sąlygos 
neleido rašyti.

Dabar vėl pranešu, kad per 
tūlą laiką nematysite mano 
rašytų korespondencijų, nes 
dar nešiu visiškai pasveikęs 
ir turiu grįžti į ligoninę ke
lioms savaitėms, kur turėsiu 
išlaikyti kelias operacijas.

Kuomet sugrįšiu iš ligoni
nės, tai vėl pradėsiu rašinėti, 
kaip praeityje.

Pranas Naunčikas.

Kenosha, Wis.

Bus Gražus Koncertas

Nors musų miestas nėra di
delis ir negausiai lietuviais 
apgyventas, bet čia gyvenanti 
lietuviai bei gyvuojančios or
ganizacijos kartas nuo karto 
vis ką nors suruošia . Nemi
nint pirmiau čia buvusių pa
rengimų, dabar vietinė Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
ruošia gražų koncertą su į- 
vairia ir turininga programa 
gegužės mėn. 15 dieną, 2:30 
valandą po pietų, vietinės lie
tuvių parapijos svetainėje.

Koncerto programą išpil
dys, kiek mano teko sužinoti, 
iš Rockfordo atvykęs vyrų 
choras ir plačiai žinoma solis
tė Kliviskaitė. Meniniai pro
gramai pasibaigus, veiks bu
fetas ir bus šokiai gerai or
kestrai grojant.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami dalyvauti šiame 
koncerte, pasiklausyti gražios 
programos ir smagiai pasi
šokti prieš vasarines atosto
gas.

Turime nepamiršti, kad 
musų nedidelėje kolonijoje ir 
negausiai lietiiviais apgyven

toje, šis koncertas svetainėje 
gali būti paskutinis, nes už 
dienos kitos oras pradės at
šilti ir žmonės pradės vykti 
į ukius, miškus ir kitas vietas 
poilsiams, už tad šiame kon
certe privalo dalyvauti Visi 
patriotingieji lietuviai ir už
baigti, taip sakant, pavasari
nio sezono pokylius svetainė
se. Koresp.

SLA Penktos Apskri
ties ir Lietuvių Spau

dos Klubo Išvyka

SLA penktoji apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia trijų dienų išvyką 
į Susivienijimo vasarnamį 
Atlantic City, N. J., šių metų 
gegužės 28, 29 ir 30 dienomis. 
Išvykos dalyviams apsistoji
mui vieta yra SLA vasarna
mis, 128 S. Maine Avenue At
lantic City, N. J.

Kadangi išvyka bus tris 
dienas: šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį, tad nakvyne in
teresuoti dalyviai apie tai 
prašomi pranešti iki gegužės 
20 dienai. Išvykos antrąją 
dieną (sekmadienį) numayti 
bendri pusryčiai ir pietus, ku
rie vienam asmeniui kainuos 
$3.50. Norintieji bendruose 
pusryčiuose ir pietuose daly
vauti, taip pat prašomi prane
šti iki gegužės 20 d. Kelionės 
reikalais kiekvienas pasirū
pinkite atskirai. Autobusai iš 
Port Authoriny stoties į abi 
puses kainuoja tiktai $5.72. 
Pasitarkite su A. S. Trečioku 
arba su S. Bredes.

Maloniai kviečiame SLA 
narius (drauge su šeimomis) 
dalyvauti.

Visais šios išvykos reika
lais kreipkitės šiuo adresu:

A. S. Trečiokas, 315 Wal- 
nut St., Newark, N. J. Telefo
nas MArket 2-4867.

ARBA
S. Bredes, Jr., 37 Sheridan 

Avenue, Brooklyn 8, N. Y. 
Telefonas AP 7-7083.

Kambarys vienam kainuoja 
$2.00, o dviem $4.00.

Kviečia SLA Penktosios 
Apskrities ir Lietuvių 
Spaudos Klubo Valdyba.

Komisija:
Adv. S. Briedis,
A. S. Trečiokas.

P. S. Vasarnamis bus atda
ras norintiems atvykti anks
čiau arba pasilikti ilgesnia/h 
laikui.

Chicago, Illinois

Gražus Buvo Koncertas

Gegužės 1 dieną Sokolų sar 
Įėję įvyko gražus ra<jijo vedė- 
jos Sofijos Barčus suruoštas 
koncertas. Programa susidė
jo iš tautinių šokių ir dainų. 
Šokių programos dalį išpildė 
tautinių šokių grupė “Žilvi
tis”, kuri savo pareigas atli
ko labai gerai ir susilaukė iš 
publikos gausaus delnų ploji
mo.

Solistė Lionė Juodytė pa
dainavo gražių dainelių pati 
akompanuodama gintarą. Vė
liau ji padainavo kaip solistė 
keletą dainų kelių kompozito- 
torių: Cerienės, Vanagaičio, 
Šimkaus. Žiūrovams reikalau
jant, ji dar pakartojo.

'Lietuvių choras “Pirmyn”, 
vadovaujamas K. Stepanavi- 
čiaus, padainavo 8 dainas. 
Kartu su choru, kaip solistės, 
dainavo Krasauskienė, Juody
tė ir Laurušonis. Pastarosios 
vėliau dar padainavo solo ke
letą dainų.

Gabiai vedamos programos' 
vedėja p. Sofija Barčus, buvo 
apdovanota gėlėmis ir susi
laukė nemažai sveikinimų už 
gerą darbą vedant radijo pro
gramą ir jos palaikymą per il
gus metus.

Ponia Barčus yra energinga 
moteris, ji nesigailėdama savo 
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laiko, gabiai veda programas 
ir už tai ji yra visų mylima 
ir gerbiama. Jos programos 
klausosi ne tik vietiniai lietu
viai, bet ir apylinkėse gyve
nanti, už tad ir jos suruošti 
parengimai gausiai lankomi.

Dalyvis.

Los Angeles, Calif.
Gražiai Atžymėta Žurnalo 

Lietuvių Dienų Sukaktis 

Š. m. balandžio 24 dieną 
viename iš geriausių Los An
geles viešbučių — Roosevelt 
Hotel — Bloosom salėje buvo 
gražiai atžymėta Lietuvių 
Dienų žurnalo 10 metų su
kaktis. Į iškilmes susirinko 
per 100 rinkinių svečių, viso
kių pažiūrų ir įsitikinimų, 
tarp jų garbingasis lietuvių 
tautos veteranas prof. M. Bir
žiška, dr. Mykolas ir Elena 
Deveniai, spacialiai į minėji
mą atvykęs iš San Francisco 
g. konsulas dr. J. Bielskis ir 
kt.

Minėjimą gražiai pravedė 
vienas iš redaktorių, J. Koje
lis, pažymėjęs, kad jei ne lei
dėjo A. Skiriaus žemaitiškas 
užsispyrimas, tai LD žurnalo 
nebūtų buvę. Šiltą invokacijos 
žodį tarė kun. A. Valiuška. L. 
D. leidėjas A. Skirius nupasa
kojo, kaip iš Kalifornijos Licr 
tuvio kilo Lietuvių Dienos.

I Vyr. redakt. B. Brazdžionis 
nušvietė, kokį konkrečiai kas 
darbą dirbą Lietuvių Dieno
se — nuliekomu nuo kitų pa
reigų laiku, skriausdamas sa
ve patį ar savo šeimas. Ta
čiau, nepaisant visų kliūčių,

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti Ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Presidentai ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužės 7 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
MAGDEI VERZBAUSK1EINE, 12 kp., Nanticoke, Pa., gi- 

mus gruodžio 2, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 8, 1913 m., mirė balandžio 12, 1960 m. 
'Velionės dukteriai, Albinai Vilkas, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $600.00

DOMININKAS KANAVICIUS, 23 kp., Shenandoah, Pa., 
gimęs gruodžio 20, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1938 m., mirė balandžio 21, 1960 
m. Velionio dukterims: Evelin irr Blanche Kanavi- 
čius, pomirtinės išmokėta____________________  $750.00

JUOėAS BLINKEVICIUS, 50 kp., Binghhamton, N. Y., 
gimęs kovo 19, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė lapkričio 4, 1941 m., mirė vasario 25, 1960 m. 
Velionio sunui, Juliui Biinkevičiui, pomirrtinės iš
mokėta __________ \______ _________________  $500.00

ANTANAS BERSHAS, 126 kp., New York, N. Y., gi
męs lapkričio 11, 1887 m., Plungėje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirrašė kovo 2, 1919 m., mirė kovo 30, 1960 
m. Velionio žmonai, Stasei Bershas, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________ $240.00

KAZIMIERA NARBUTIENE, 134 kp., Chicago, III., gi
mus spalio 28, 1892 m., Rokiškyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prrisirrašė lapkričio 3, 1951 m., mirė baland- 

i žio 10, 1960 m. Velionio dukteriai, Wilhelminai 
Stuogis, pomirtinės išmokėta_______________  $1,000.00

ONA ZARANKIEN®, 286 kp., McKees Rocks, Pa., gi
mus liepos 26, 1881 m., (Lietuvoje. Prie SLA prisi
rrašė rrugipiučio 1, 1920 m., mirė kovo 15, 1960 m. 
Velionės dukteriai, Martha A. Layman, pomirti
nės išmokėta___ ___________________________  $693.00

JONAS VIDUTIS, 341 kp., Rhinelander, Wis., gimęs 
gegužės 16, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė birrželio 5, 1927 m., mirė balandžio 9, 1960 m. 
Velionio giminaitei, Beatriče Shaltis Jeroski, pomir-
tinęs išmokėta__ _______________________ ___ $600.00

Viso -------------------------------------------------- $4,383.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $69,062.02

Išmokėtos ligojo pašalpos
A. RAZGIS. 36 kp., Chicago, III. Sirgo 12 sav. . ................    $83.63
M. ALIUKONIS, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirrgo 3 s. _________ 36.00
U. NORTON, 53 kp., Chelsea, Mass. Sirgo 6 s. _________   36.00
E. FIGŪRAS, 66 kp., Atnsonia, Conn. Sirgo 5 s. ir 3 d. ......................   69.00
J. CEPULJEN8, 74 kp., So. Chicago, III. Sirgo 12 s. ___  81.00
A. PRATAŠIUS, 131 kp., Norwood, Mass. Sirgo 12 s. _ .....................   57.96
V. V. BRAZIULIS, 136 kp., Cleveland. Ohio. Sirgo 4 s. ir 1 d. ____ 25.00
A. ROGHESTER, 166 kp., Benld, III. Sirgo 4 s. ir 5 d. ..................... 14.50
A. BARTULIS, 155 kp., Benld, III. Sirgo 6 s. ....................................... 18.00
S. TARSIUNAS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo’ 2 s. ................    48.00
A. YUKNIS, 238 kp., Chicago, Iii. Sirgo 11 s. ir 6 d. ..........................  59.25
K. CIŽAUSKAS, 301 kp., Cicero. III. Sirgo 2 s. ir 6 d. ..........   36.00

Viso . ........................................................................... $564.34
f Nuo prradžios šių metų bendrai viso ...____ $10,601.14

LD eina toliau — ir vis tobu
lėja. Šiandien jos jau turi su
telkusios šaunų talkininkų bū
rį ir dirba didelį kultūros dar
bą.

Daug gražių LD žodžių pa
sakė Lietuvos garbės konsu
las dr. J. Bielskis, prof. M. 
Biržiška, kurio pareiškimu L. 
D. žinomos taip pat okup. 
Lietuvoje, ir visa eilė kitų 
sveikinimų. Raštu sveikino 
Lietuvos atstovas Washingto- 
ne J. Kajeokas, gen. kons. J. 
Budrys, konsulas dr . P. 
Daužvardis, Vliko pirminin
kas dr. A. Trimakas, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, L. Krikšč. 
Dem. ck pirm. dr. K. Šidlaus
kas, LRS Amerikos ck pirm, 
dr. P. Pamataitis ir eilė kitų. 
Iš spaudos — savo sveikini
mus atsiuntė Draugo red. 
kun. dr. J. Prunskis, Naujie
nų — įPr. Grigaitis, Darbinin
ką — S. Sužiedėlis, Dirvos — 
B. Gaidžiunas, Aidų — A. 
Vaičiulaitis, Į Laisvę žurnalo
— V. Vardys, Laisv. Lietuvos
— A. Kaulėnas, Sėjos — J. 
Lazauskas ir kt.

Sveikinimuose buvo konsta
tuota, kad juo geriau kai ku
rie musų tautiečiai įsikuria, 
juo greičiau užmiršta spaudą 
ir liet, reikalus... Meninę pro
gramą paruošė komp. B. 
Budriunas. Ją atliko solistai 
R. Dabšys ir L. Zaikienė, o 
fortepiono partiją — jauna 
pianistė B. Apeikytė. Minėji
mas praėjo nuotaikingai. 
Sveikimusio LRKF pirminirv- 
ko V. Kazlausko pareiškimu: 
kuri kita lietuvių kolonija yra 
aktyvesnė už Los Angeles lie-

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius. 

tuvių? Ir į minėjimą suėjo 
patys aktyviausieji — be pa
žiūrų ir įsitikinimų skirtumo. 
Ir kitos kolonijos neturi tokio 
žurnalo, kaip Los Angeles...

Koresp.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Vąrke paieškomi asmenys:

Skiparius Juozas, Kazimiero sū
rūs.

Veinis Marytė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

Želvys Badislovas, Jonas, Ka ys 
’> Mykolas, iš Janapolio par.

Barkauskas Juozas, Jono sūnūs, 
iš Zarasų.

Bauerienū-Kondrašaitė Kazė, iš 
Panevėžio.

Brazauskas Pranas, Prano sū
rūs, ir jo motina Litvinienė-Bra- 
zauskienė Antanina, Vinco duktė.

Grigaliūnas Antanas, Juozapas, 
Petras, Simonas ir Tadeušas, Ado
mo sūnus, iš Pabalių kaimo, nuo 
Panevėžio.

Jucevičius Vytautas.
Jurgelevičius Mykolas, gimęs 

Saldutiškio valsčiuje, po karo gy
venęs Belgijoje.

Laštautas Jonas, gyvenęs Kaune, 
Šančiuose.

Latvėnas Alfonsas, ir žmona 
Ona.

Litvinienė-Brazauskienė Antani
na, Vinco duktė, ir jos sūnūs Bra
zauskas Pranas, Prano sūnūs.

Masiulienė-Vanagaitė Elzbieta, ir 
Vanagas Stanislovas, Albino vai
kai.

Ileškomleji arba apie ju°s Ii na r. 
t’ejl maloniai prašomi atsiliepti-

OONSULATE GENERAL 
OF LTTHUANIA, 

41 WEST 82-ND STREET.
NEW YORK 24. N. Y

| HITLERIS IR MUSSOLINI I 

g "Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
x 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai i
Y apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 9 
S eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės A 
x priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- x 
9 kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 9 
5 sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. p

S Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
x straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos Ž 
S numerius veltui. Rašyti:
| LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA '
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtą bendradar

bių visuose kontinentuose Ir dt oda daug žinių iš lletuviškosioe / 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių. J

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerlkose— r 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai, Fjž laikraštį galima mokėti dalimis— » 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna ! 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville La&aile, Montreal P. Q, Canada. i 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

■c

K£JO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: ju tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostab'ps požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užaisakiusienis knygą tuoj pat pasiunčdaine.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

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

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

i

NAUJIENOS

NAUJIENOS

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 reikalu* 
liečiančius strąjpsnlus ir "Kritikos bei polemikos' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse 
(14.00 metams, (7.00 - pusei metų. Chicagoje 
(18.00 metams, (7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki &rba Money Orderi U 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Soatb Haluted Street Chirar* H Uliniu

Gegužės 13,

ROCKFORD, HJL.
Jei galvojate parduoti at 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, 
giškam 
binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

pinigų

r

WO 5-5890
Taip pat patarnavome 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

į Tel STagg 2-5043 
j 1rtatthew P. Raila*

BIELIAUSKAS 
j FUNERAL HOME

AK BALTRŪNAS-B ALTO N 
, Reikalu vedėjas

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 dalys* 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
V. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

!I
I

I
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ŠIAME VAJUJE LIKO TIK ŠEŠIOS DARBO SAVAITES VISU GEROVEI

PARYŽIUJE PRASIDĖJO RYTŲ- 
VAKARŲ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Dalyvauja Keturių Valstybių Vadai, 
Patarėjai, Politikai ir Šimtai Kores

pondentų iš Įvairių Kraštų
Pirmadienį, gegužes 16 dienų Paryžiuje prasidėjo 

Rytų-Vakarų viršūnių konferencija, prie kurios buvo 
seniai ruošiamasi. Konferencijoje dalyvauja keturių 
valstybių vyriausi vadai — Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Eise.nhovveris, Sovietų Sujungus minis- 
teris pirmi įlinkas Nikita Chruščevas, Prancūzijos prezi
dentas Cha ries de (laulle, Didžiosios Britanijos ministe- 
ris pirmininkas Macmillanas. Taipgi dalyvauja šim
tai korespondentų iš įvairių kraštų, suvažiavę į Pary
žių praeitos savaites pabaigoje. Dalyvauja .nemažai po
litinių ir militarinių patarėjų.

Jungtinių Amerikos Valstybių Sekretorius Herte- 
ris išskrido į Paryžių gegužės 13 dienų, kad turėtų laiko 
pasitarti su kitų valstybių atitinkamais pareigūnais ir 
tinkamai prisiruošti posėdžiams. Sovietų Sų jungos mi- 
nisteris pirmininkas Nikita Chruščevas, kaip praneša 
iš Maskvos, išskrido į Paryžių gegužės 14 dienų. Tei
giama, kad jis nori pasitarti .su prezidentu de Gaulle 
pirm konferencijos prasidėjimo. Didžiosios Britanijos 
ministeris pirmininkas Maciui lianas irgi pribuvo Pary
žiun anksčiau, kad turėtų laiko pasitarimams prieš kon
ferencijos pradžia. Prezidentas Eisenhovveris išskrido 
į viršūnių konferencijų Paryžiun gegužės 14 dienų.

Taigi viršūnių konferencijoje dalyvauja keturių 
didžiųjų valstybių vyriausi vadai, įžymus politikai ir 
patarėjai, .tai reikia tikėtis, kad jie besvarstydami šių 
dienų įtemptų pasauline politikų vieni kitiems nusileis 
ir prieis prie kokio nors susitarimo ir sušvelnys šaltojo 
karo įkarštį. t ,

Vienas iš .svarbių klausinių, kuris konferencijoje 
bus iškeltas, tai visos Vokietijos ir vakarinio Berlyno 
nenormališkos padėties prašaiinimas. Konferencijai 
prisieis svarstyti ir spręsti daug kitų klausimų, kurie iš 
anksto nenumatomi.
(vairios nuomonės dėl Amerikos lėktuvo

Artėjant viršūnių konferen
cijai pasklido žinia, kad So
vietų Sąjungoje nušautas A- 
meriko lėtuvas, skrendantis 
šnipinėjimo .tikslu, ir kad jo 
vairuotojas Francis Powers 
suimtas. Šiuo įvykiu labai ne- 
patentintas Sovietų vadas Ni- 
nika Chruščevas. Jis kalbėda
mas Maskvoje visokiais bu
dais kaltino Ameriką, kad ji 
šnipinąjimo tikslais siunčia 
lėktuvus Sovietų Sąjungon, 
kas kelia nesusipratimą tarp 
dviejų didžiųjų valstybių ar
tėjant viršūnių konferencijai.

Vėliau Sovietai paskelbė 
lėktuvo fotografiją, kuri pa
rodo sudužusį lėktuvą, kuri, 
kaip ekspertai tikrina, nėra 
tikra ir kad Chruščevo pasi
gyrimas lėktuvo numušimu 
neatitinka tikrenybei. Sako
ma, kad lėktuvui skrendant 
sprogo indžinas ir jo vairuo
tojas Francis Powers pats pa
rašiutu nusileido, tada jis bu
vo suimtas ir iš to padarytas 
didelis skandalas.

Sovietų kaltinimus Ameri
kai už lėktuvo skraidymą So
vietų teritorijoj, prezidentas

Eisenhovveris griežtai atmetė, 
pareikšdamas, kad tai yra 
juokingi kaltinimai,’ nes tokio
mis “provokacijomis” Ameri
ka atlieka žvalgybą, kartu jis 
priminė, kad tokie įvykiai yra 
nemalonus, bet jie yra reika
lingi gynybos atžvilgiu.

Prezidento pareiškimai 
spaudos konferencijoj

Prezidentas Eisenhovve r i s 
spaudos atstovų konferencijoj 
buvo užklaustas, ar jis vyks į 
Sovietų Sąjungą? Atsakyda
mas į .klausimus jis pareiškė, 
jog mano vykti į viršūnių 
konferenciją Paryžiuje, taipgi 
ir į Sovietų Sąjungą birželio 
mėnesį ir kad lėktuvo inciden
tas nepakenkė jo kelionei. Jis 
dar pridėjo, kad viršūnių kon
ferencijoj susitiks su Sovietų 
ministeriu pirmininku Chruš- 
čevu Paryžiuje ir su juo pasi
kalbės orinės inspekcijos rei
kalu, kaip apie nusiginklavi
mo dalį. Jis dar patvirtino, 
kad Sovietų fotografijos lėk
tuvo nėra nuotraukos Ameri
kos lėktuvo.

1

. Už ką kitus kaltina, 
patys tą patį daro

Sovietų Sąjunga sukėlė di
delį skandalą dėl Amerikos 
lėktuvo, skraidančio jos teri
torijoje, o pati siunčia lėktu
vus ir fotografuoja Amerikos 
apylinkes. Vokietijos kancle
ris Adenaueris kalbėdamas 
gausiai susirinkusiai publikai 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos lėktuvai skraido nepapra
stoje aukštumoje ir fotogra
fuoja Amerikos apylinkes. Jis 
svarstydamas ame ri k i e č i ų 
žvalgybinio lėktuvo skraidy
mą Sovietų teritorijoje, pasa
kė, jog sovietai atlieka tokius 
pat šnipinėjimo skraidymus 
virš Vokietijos. Išvada aiški, 
už ką kitus kaltina, patys tą 
patį daro.

Deimantinio Vajaus Veikė
jai Jau Siunčia Naujų Na

rių Aplikacijas

Be jau paminėtos praeita
me Tėvynės n r. 208 kuopos, 
suskubusios surasti 10 naujų 
narių, aplikacijas atsiuntė at
skiri nariai ir šie žymus Susi
vienijimo veikėjai: Daugelį 
metų pirmaujantis organiza
torius nepailstamas J. Ayma- 
nas rodo kitiems pavyzdį ir 
atsiuntė naujų narių aplikaci
jas. Paskutiniais metais labai 
aktyvus SLA veikloje kana
diečiai ir šiuo syk pralenkė 
daugelį kitų. Aplikacijos gau
tos iš Centrinio organizato
riaus S. Jokūbaičio. Iš žymios 
lietuvių kolonijos Detroit, Mi- 
chigan Ignas Kaunclis taip 
pat pradžiugino naujais na
riais.

Chruščevas Nuolat 
Keičia Taktiką

/

Iš Londono pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos valdovas 
Chruščevas nuolat keičia savo 
taktiką. Tuo klausimu kalbė
damas Australijos ministeris 
pirmininkas Robert Menzies 
pareiškė, kad Chruščevas kei
čia savo taJktiką kiekvieną 
dieną, o jo strategija yra ta 
pati. Menzies patarė nepasi
duoti apgaudinėjimui.

Suvaržys Svetimšalių 
Studentų Priėmimą

Elta rašo, kad Miuncheno 
ir kai kurių kitų Vokietijos 
universitetų vadovybės svar
sto, kaip suvaržyti nepapras
tai didelį studentų antplūdį. 
Universitetuose nėra tiek vie
tų, kiek kad yra kandidatų. 
Be kita ko, yra svarstoma nu
statyti, koks svetimšalių nuo
šimtis galės patekti į univer
sitetą.

Lietuvos komunistams su
daro rūpesčio “tautinio nepa
sitikėjimo mikrobai”. — Vii-

Specialus Deimantinis Vajus suteikia kiekvie
nam SLA nariui puikią progą patarnauti lietu- 
vaiškai visuomenei, sustiprinti naujais nariais 
Susivienijimą ir gauti SLA Vajaus Komisijos 
skirtus prizus, dovanas, atlyginimą ir dalyvau
ti laimėjimuose

Senieji veikėjai

KUiRIE DIRBO Susivienijimui ilgus dešimtmečius, pagal 
senas tradicijas tegu parodo gražų pavyzdį visiems ir praktišku 
darbu — surasdami naujus narius, tegu sutinka iškilmingą 75 
metų Deimantinį SLA jubiliejų.

Naujiems veikėjams

SPECIALUS PALENGVINIMAI Deimantiniame Vajuje 
duoda galimumą sėkmingai įsijungti į taurų lietuvišką visuo
meninį darbą ir pasiekti pasigėrėtinų rezultatų.

Deimantinis Vajus duoda veikti visiems SLA nariams, kas 
myli savo organizaciją ir trokšta gero savo broliams.

SLA narys dirbdamas Deimantiniam Vajuje
RIUiPINASI pirmučiausia kiek galima daugiau gauti jau

nosios kartos narių-vaikų ir jaunuolių. Kadangi vaikams ir 
jaunuoliams duoklės labai mažos, tik 25 centai į mėnesį už 
$1,000.00 apdraudos, tai bus ne sunku rasti didesnį narių skai
čių. SVARBIAUSIA, kad narys atliks gerą darbą, įjungdamas 
jaunuolius į lietuvišką organizaciją ir duodamas jiems gerą ap- 
draudą.

Labiausia naudinga Deimantinio Vajaus 
naujiena, tai Term Apdrauda 1.0-čiai metų

GERA IR SAUGI Term apdrauda 10-čiai metų turi mažas 
duokles, kurių pavyzdžiai nurodyti aplikacijoje (žalios spal
vos), todėl ši apdrauda patartina tiems jau esantiems SLA na
riams, kurių apdraudos suma buvo maža ir jie jaučia reikalą 
padidinti. Term Apdrauda 10-čiai metų lygiai naudinga naujai 
įsirašantiems nariams, kurie rūpinasi savo šeima ir artimųjų 
tolimesne ateitimi.

Specialus palengvinimai Deimantiniam Vajuje: 
—10% nuolaida nuo Non-Medical duoklių

ŠIO VAJAUS METU nauji nariai gali paimti reguliares 
apdraudas, kaip pavyzdžiui — VI — viso gyvenimo apdrauda 
viso gyvenimo mokesčiais, V2 — per 20 metų išmokamą viso 
gyvenimo apdrauda, V3 — per 20 metų išmokama Taupomoji— 
Endowment apdrauda, ar VX — per 10 metų išmokama Tau
pomoji—Endovvment apdrauda, — išpildydami Non-Medical 
aplikacijas jr jiems nereikės daktaro sveikatos tikrinimo. Jų 
prirašymas pagreitinamas, o teisės ir SLA nario privilegijos 
esti pilnos. Nuo paskelbtų Rate Tables — Mokesčių Lentelių 
duoklėms TIK ŠIO VAJAUS METU DUODAMA 10% NUO
LAIDA. Nuolaida galima pasinaudoti tik iki ateinančio birželio 
mėnesio pabaigos.

Naujus narius prirašyti lengvai galės ne tik musų veiklus 
organizatoriai, 'bet ir kiekvienas narys, rūpestingai Non-Medi
cal aplikacijoje įrašydamas reikalingus atsakymus apie narį. 
Darbas ne sunkus, reikia tik gero noro patarnauti savo foro- 
riams.

Kiekvienam SLA nariui didelė prasmė 
dirbti Deimantiniame Vajuje

JUS DIRBATE Deimantinio Vajaus laiku kaipo lietuvis 
patriotas, trokšdamas gero tiems asmenims, kuriuos padarysit 
SLA nariais ir pasiryžę stiprinti lietuvišką organizaciją, kas 
svarbu mums tautinių požiūriu. Bet šio vajaus darbas ir Jums 
asmeniškai naudingas, nes gaunat atlyginimą, dovanas, prizus 
ir galėsit dalyvauti piniginiuos laimėjimuos. e

Visi nariams naudų nurodymai išspausdinti paaiškinimuos 
— “Specialus Naujų Narių Vajus”. O tolimesnes žinias apie 
dovanas, prizus ir piniginių laimėjimų tvarką skelbsime TĖVY
NĖJE. Tad nuolat šekit Tėvynę. .

Kiekviena diena brangi. Jus, Gerbiamas Nary, maloniai 
prašomas darbo neatidėlioti ir tuojau siųsti naujų narių aplika
cijas į savo kuopą arba į SLA Cenrą. Visų sutartinu darbu pa
darysim džiaugsmingą busimą SLA Deimantinį Seimą, kuris 
įvyks Pittsburgh, Pa. šių metų liepos 11 dieną.

niaus 'Tiesos” laidoje ragina
ma stiprinti kovą prieš tau
tinio nepasitikėjimo mikro

bus, nes jie, “jeigu laiku ne
padaromi nekenksmingi, gali 
sukelti pavojingas ligas”.

■

Zdankienė, Mrs. Stanley Mar-

Žilinskas.
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Programos knygos išleidimo komisija:
Juozas Virbickas, S. F. Bakanas ir Jurgis Žilin

skas.

išpuošimas:

I

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL

Pittsburgh, Pa
Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte
Šie metai yra svarbus musų organizacijai, nes 

šiais metais, Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEI
MAS Pittsburghe, kuriame bus atžymėta 75-kių me
tų gyvavimo sukaktis. Prie šios reikšmingos sukak
ties tinkamo atžymėjimo, visi turime ruoštis ir tame 
atžymėjime visi, ikam tik įmanoma asmeniškai daly
vauti Seime ir šeiminiuose parengimuose. Seimo ren
gimui vadovauja SLA. 3-čioji apskritis, į kurią įeina 
Pittsburgho ir apylinkės kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra išrinkti sekantieji asmenys į šias ko
misijas:
Seimo Rengimo Komisija:

Stasys F. Bakanas, pirmininkas; Jurgis Žilinsi- 
kas, sekretorius ir B. Pivaronienė, iždininkė.

Banketo Komisija:
Bronė Pivaronienė, pirmininkė ir šios komisijos 

narės: A. Labuskes, Albina Mičiulienė, V. Kokčius, 
Eleanor Leon, Helen Zelkovic ir M. Rakauskaitė.

Svečių tvarkymo Bankete Hostess:
Viola Staney, M. 

tin, Mirs. P. Veronin.
Spaudos Komisija:

R. Spingytė ir J.

Seimo salės tvarka ir
Sally Aglinskas, H. Spingys, A. Mičiulienė, P. 

Veronin ir J. Cikauskas.

Informacijų (Prie Seimo stalo) komisija:
Mrs. O. Gedeminskienė, Elzbieta Žilinskas, Ele

anor Jurgaitis, R. Spingytė, N. Marmokas, P. Spin- 
gienė.

SLA Seimas bus iškilmingai atidarytas pirma
dienį, liepos litą dieną, 10-tą valandą iš ryto, puoš
nioje Roosevelt Hotel salėje.

Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 
popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos. Po BANKETO, grojant žymiam orkes
trui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo 
kietus (bilietus).

Roosevelt Motelio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50.

Visais Seimo reikalais kreipkitės į sekančius 
SEIMO RENGIMO VALDYBOS narius:

S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 
Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.
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MUSŲ REIKALAI

Laikas ruoštis prie 
Deimantinio Seimo

Susivienijimo 51-mas Dei
mantinis Seimas prasidės lie
pos menesio 11 dieną, todėl 
laiko neperdaugiausia beliko 
ir visai nepajusime kai jis 
ateis. Kad prie šio musų or
ganizacijos istorinio seimo ge
rai prisiruošti, tai jau dabar 
turime pradėt darbą ir visu 
ryžtingumu dirbti, kad jis bu
tų gerai suruoštas, sėkmingas 
ir suvažiavę delegatai iš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados butų patenkinti.

šiame Deimantiniame Sei
me turėtų būti atstovaujama 
kiekviena kuopa, neatsižvel
giant j jos narių skaičių. 
Kiek mums žinoma, daugelis 
didesnių kuopų jau išrinko 
delegatus, kitos ruošiasi prie 
delegatų rinkimo, bet iš dau
gelio mažesnių kuopų neturim 
žinių apie delegatų rinkimą ir 
jų pasiuntimą į istorinį orga
nizacijos seimą. Butų labai 
gražų ir pagirtina, kad šiame 
seime visos kuopos butų at
stovaujamos, nes Deimantinis 
Seimas būna tik vieną kartą, 
daugiau tokių seimų nebus.

o—4—o
Prieš mus stovi 
didelis darbas

Kaip visiems musų organi
zacijos nariams žinoma, da
bar eina Susivienijimo Dei
mantinis Vajus narių telkimui 
į organizaciją, jis tęsis du mė
nesius lt baigsis prieš Dei
mantui Seimą. Tai didelis ir 
skubus darbas, prie kurio 
kviečiami prisidėti organiza
toriai, kuopų pareigūnai ir vi
si nariai. Nors darbas didelis, 
bet jeigu visi čia suminėti 
kuopų pareigūnai ir visi na
riai ryžtingai padirbės, tai jis 
bus lengvas i>r musų broliška 
organizacija Deimantinį Sei
mą galės švęsti su didesniu 
skaičium narių. Todėl visi be 
jokio atidėliojimo stokite ver
bavimui lietuvių ir lietuvaičių 
į savo brolišką organizaciją.

O——0
Išsiutinėta papildoma 
medžiaga vajui

Prie pirmiau išsiuntinėtos 
Deimantiniam Vajui reikalin
gos medžiagos, praeitą savai
tę sekretorius dr. M. J. Vini
kas išsiuntinėjo papildomą 
medžiagą. Išsiuntinėta įsira
šymo aplikacijos į draugybos 
narius, . specialės mo k e s č i ų 
lentelės Deimantiniam Vajui 
N o n - M e d ical skyriams iki 
tūkstančio dolerių apdraudai, 
specialės mokesčių lentelės 
Denmantiniam Vajui 10 metų 
Terminuotai Apdraudai iki 
tūkstančio dolerių. Taipgi iš
siųstas sekretoriaus laiškas, 
kuriame prašoma visus narius 
Deimantinio Vajaus metu bū
ti bendradarbiais ir pagelbi- 
ninkais. I^aiške pateikiama ir >

tėvynė
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SLA Reikalai ir Veikla

JONAS IR MARIJONA ŠIMKUS

Prasidėjus Deimantiniam Vajui, SLA 352 kuopos organi
zatoriai stoja į lenktynes, ypatingai kuopos “savanoris” orga
nizatorius p. Ig. Kaunelis, per pirmą vajaus savaitę išpildė 7 
aplikacijas, tarp kitų žinomiems ir nusipelniusiems lietuvių tau
tai ponams šimkams.

Jonas Šimkus gimė ir augo Mažalioj Lietuvoj, paskelbus 
Lietuvą nepriklausoma valstybe, atvyko į Vilnių ir savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuomenę, kurioje tarnaudamas pasiekė pul
kininko laipsnio, išėjas iš kariuomenės buvo Kauno miesto ug- 
nagesių organizatorius ir viršininkas.

Ponai šimkai visą savo amžių dalyvauja lietuvių kulturi- 
niame-tautiniame gyvenime. Atvykę į Detroitą įsijungė į Det
roito Kultūros klubą, Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją ir da
bar į Susivienijimą. Sveikiname.

Pavasarinė Gegužinė

SLA 308 kuopa, Romuvos 
parke Brocktone birželio mėn. 
5 dieną rengia pirmąją gegu- 
žinę-pikniką. Kuopos valdyba 
maloniai kviečia visus Susi
vienijimo narius šiame pirmą- 
jame parengime gamtoje da
lyvauti.

Programoje numatomi įvai
rus jaunimo pasirodymai. S. 
L. A. 308 kuopa turi daug 
jaunimo, visą kuopą sudaro 
tik naujieji ateiviai. Ji remia 
Vasario 16 d. lietuvių gimna
ziją Vokietijoje, apmoka ap
draudą vienai gabiai lietuvei 
studentei ir bendrai remia 
kulturinius bei lietuviškus rei
kalus. Tad ir iš šio parengi
mo gauto pelno yra numačiu
si paremti skautišką jaunimą.

Atsilankiusieji busite pa
tenkinti, pabusite gražioje 
gamtoje, pabendrausite su 
jaunimu, įsigysite naujų pa
žinčių.

Tad nepraleiskite progos, 
visi birželio mėn. 5 dieną, sek
madienyje vykite į Brockto- 
ną, dalyvauti pirmoje pavasa
rinėje gegužinėje.

Kuopos Valdyba.

SLA 208 Pirmosios 
Moterų 

Kuopos Veikla

CHICAGO, ILL. — Praeitą 
trečiadienį įvyko SLA 208-tos 
pirmosios moterų kuopos mė
nesinis susirinkimas Dariaus- 
Girėno svetainėje. Prieš pra
dedant dienotvarkę pirminin
kė Paulina Drangelis paprašė 
nares atsistoti ir minutėlės 
tylqje pagerbti atmintį narės 
vėl. B. Pivariunienės. šį metą 
kuopa neteko jau dviejų na
rių, Della Kuraitienės ir Bro
nės Pivariunienės ir narės ap
gailestauja. jų išsiskyrimą iš 
musų tarpo.

Susirinkimas buvo gyvas į- 
vairiais sumanymais. Malonu 
pastebėti, kad šiame susirin
kime buvo dešimts naujų ap- 
likantų į Jaunuolių Skyrių. 
Narės nemano ant to skai
čiaus sustoti, bet dirbs kad 
gavus ne tik jaunuolių bet ir 
augusių narių.

Narė Irene Brenner išdavė 
platų raportą iš šeštos apskri-

kitos Deimantinio Vajaus me
tu reikalingos informacijos.

Todėl visi nariai stokite į 
darbą ir širdingai padirbėkite 
šio vajaus metu.

ties suvažiavimo, po kurio 
kuopa vienbalsiai nutarė pa
reikšti padėką dr. A. Montvi- 
dui už jo 26 metų sėkmingą 
tarnybą kaipo apskrities pir
mininko.
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Rinkome ir delegates į Ju
biliejinį seimą Pittsburghe. 
Jos bus: Elzbieta Šatkauskas, 
Ona Jagiella ir Ona Yonai- 
tes.

Galutinai nustatyta diena 
dėl rudeninio parengimo — 
spalio 20 diena ir parengimas 
įvyks Dariaus-Girėno svetai
nėje. Rengimo komisija bus 
Elzbieta Šatkauskienė — pir
mininkė, ir jos pagelbininkės 
(on chairmen) Ona Jagiella 
ir Ona Yonaites.

Šio susirinkimo šeimininkės 
buvo Ona Jagiella ir Bernice 
Ambrose. Jos vaišino mus 
skaniais namie keptais pyra
gais ir sausainiais su kavute. 
Stalai buvo papuošti gražio
mis tulpėmis iš Onos Yonaites 
daržo. Sekė kortų lošimas ir 
laimėjimai. Šeimininkės auko
jo visą pelną kuopos iždan.

Narė.

Laikas Rengtis Prie 
SLA Metinio Tradi

cinio Pikniko

New Bfritaui, Conn. — S. L. 
A. tradicinis piknikas įvyks 
birželio mėnesyje Belleview 
Grove parke, Waterbury. Pir- 
mesniais metais piknikas į- 
vykdavo pirmą sekmadienį 
rugpiučio, bet šiais metais dėl 
tūlų priežasčių įvyks ank
sčiau. Šiais metais piknikas 
bus skirtingesnis nuo pirmes- 
niųjų metų, todėl, kad jis ren
giamas kartu su Conn. San
daros apskričia.

Kaip matote laikas trum
pas, o darbas didelis, todėl 
laikas susirūpinti, kad šiemet 
4-tos apskrities piknikas neat
siliktų nuo kitų metų pikni
kų, kurie gerai pavykdavo. 
Kaip sakau, darbas didelis 
prisirengimui todėl, kad rei
kia prirengti autobusai, nes 
New Britonas niekad neatsi-

•

ko nuo to, kad nebūtų su
rengtas autobusas, todėl ir 
šiemet stengiasi išlaikyti savo 
kvotą, nuvežti apie 50 asmenų 
į tradicinį metinį apskrities 
pikniką.

Kaip žinome iš keletos pra
eitų metų, kad tą sunkų au
tobuso surengimo darbą vi
suomet atlikdavo ponia Nei- 
monienė, todėl aš pasivėlinu 
sau manyti, kad ir šiemet po
nia Neimonienė neatsisakys

Gegužes 20, 1960

padirbėti tame reikale, žino
ma su pagalba kitų kuopos 
narių.

Aš žinau, kad ponia Neimo
nienė sakys: “Aš jau pase
nau, tegul kiti padirba”. Ne 
brangioji, senesni turi dau
giau patyrimo ir daugiau 
draugų, todėl ir darbas atne
ša geresnius vaisius. Todėl 
musų visų akys nukreiptos 
link jūsų ir laukiame tos pro
gos, kada mus pakviesite už- 
pildyt autobusą. Argi nebūna 
linksma dalyvauti tokiame 
piknike, kur turime progą su
tikti savo pažįstamus ir drau
gus iš visų Conn. valstijos 
kampų ir susipažinti su tais 
žmonėmis, kurių dar nepažįs
tame?

Pranas Naunčikas.

Worcester, Mass.

SLA 57 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
Į rikoje 57 kuopos gegužės 5 

dieną įvykusiame susirinkime 
pagerbti atsistajimu trys mi
rę nariai — Antanas Kriau- 
čialis, Antanas Lukas-Luka- 
ševičius ir Vincas Ambrazevi
čius.

Velioniui A. Kriaučialiui 
sergant, nuo sausio 18 dienos 
sekretoriaus pareigas pasi
mainydami ėjo K. Zurlis ir J. 
Krasinskas, užrašydavo pro
tokolus. Mirus Antanui, iš
rinktas už baigti 7 mėnesius 
į sekretoriaus vietą į Krasin
skas.

Atstovu į SLA Seimą Pitts
burgh, Pa. išrinkta J. Krasin
skas ir Vladas židžiunas.

SLA 57 kuopos valdyba su
sideda iš sekančių narių:

Pirmininkas Vincas Mitri- 
kas, vice pirm. — Juozas Pu- 
meris, sekretorius — J. Kra
sinskas, (finansų sekr. — Ale
na Lendraitienė, iždininkas — 
Jonas Dvareckas, iždo globė
jai — Juozas Glavickas ir 
Kleofas Zurlis, tvarkos dabo
tojas — K. Katinas, organi
zatoriai — Antanas Tomkus 
ir Jonas Dvareckas, kuopos 
daktaras dr. J. Zadrozny.

Labai svarbus susirinkimas 
įvyks birželio 2 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 45 
Millbury Street. Visi nariai 
prašomi įsitėmyti viršminėtą 
dieną ir laiką, nes yra svar
bių reikalų apsvarstymui. Iš 
anksto užsimokėkite duokles, 
nes gal būt vasaros metu — 
liepos ir rugpiučio mėnesiais 
turėsime atostogas.

Vėliaus teks pabrėžti dau
giau. / J. Krasinskas.

St. Catharines. 
Canada

SLA 278 Kuopos 1959 Metų 
Veiklos Pranešimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 278 kuopa savo mė
nesinius susirinkimus laiko 
Harding Hatel patalpose, 70 
James Street, St. Catharines, 
susirinkimus lanko 60-80% 
narių.

Kuopa savo parengimais 
nėra aktyvi, nes veikia įvai
rios organizacijos, kur SLA 
narai pasitenkina surengdami 
metinę sukaktį ir esant ga
limybei antrą parengimą. 
Šiais metais sausio 23 dieną 
SLA kuopa minėdama savo 
5-kių metų sukaktį, paminėjo 
ir Klaipėdos krašto atvadavi
mą. Minėjimai praėjo su dide
liu pasisekimu, dėka rengė
jams įdėjus asmeninės inicia
tyvos, rašant pažystamiems 
laiškus į artimąsias lietuvių 
kolonijas.

St. Catharinėje esant iki 
200 suaugusių lietuvių ir vei-

Į SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

j Sveikatos Skyrius
t Sj skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei* 
į katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 1 
į SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M.
i D., ir VINCO TERCIJONO M. D. F
| Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. ____ |

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

Nemažas skaičius senyvų žmonių 
yra sveiki net jeigu jie sulaukia 60, 70 
ir net 80 metu, bet senstant įvyksta tam 
tikri pakitimai. Pirmoj eilėj eina lėfyn 
visi kūno ir pro veiklos reiškiniai. Seno 
asmens oda pasikeičia, ji tampa sausa, 
suvytusi — raukšlėta, ir opos ar žaizdos 
gija lėčiau. Todėl slaugant gulėti.nai 
sergantį senį reikia žiūrėt kiekvieną opą 
ar paraudimą nuo spaudimo ant jo odos 
ir neuždelsiant gydyti. Jeigu toks paci
entas nelaiko tinkamos dietos gali įvyk
ti virškinimo sutrikimai arba dėl ne
veiklumo atsirast vidurių užkietėjimas. 
Šitie .nusiskundimai dėl sutrikusio virš
kinimo gali priklausyti nuo valgymo blo
gų papročių, nuo išgedusių dantų ir dėl 
judėsiu arba pasivaikščiojimo stokos. 
Dantų gedimą galima perspėt tinkama 
jų priežiūra, dietos užlaikymu ir neati
dėliojant jų gydymą kai genda. Pas se
nus neretai esti pakitimai jutimo orga
nų regėjimo, klausos ir jautrumo esant 
šilumai ir šalčiui.

Apie tai reikia žinot iš anksto; pav. 
dedant pūslę su karštu vandeniu prie 
kūno reikia saugot, kad neįvyktų odos 
nudegimai. Senyvas asmuo turi būt ap- 
supintas megztiniu šaliku, šiltom koji
nėm ir pirštinėm kada eina į lauką šal
tam ore. Senių kaulai yra trapus ir 
lengvai lūžta ir jie turi būt saugojami 
nuo griuvimo ir suklupimo pavojaus na
muose ar ant laiptų. Blogai matančius 
senelius reikia ypatingai saugot nuo su

klupimo ant žaislų ir pašalinių daiktų,

kurie mėtosi po kojų ant grindų.
Pavojus nuo kritimo laiptais žemyn 

arba paslydimas ant vaškuotų grindų 
arba mažų kilimų turi būt'numatytas ir 
perspėtas. Minėtinas yra proto veiklos su
lėtėjimas pas senius. Tokie asmenys su 
laiku tampa užuomaršos; įvyksta jų at
minties pakitimai. Jų atmintis nusilpsta 
ir atbunka dėl naujų, paskutinių įvykių, 
bet jie geriau atmena ir mėgsta pakar
totinai kalbėti apie praeities, ypač jau
nystės laikus. Koordinacija (veiklos su
derinimas) gali sutrikti ir senyvas as
muo- lengviau nustoja lygsvaros ir gali 
parpulti.

Yra svarbu, kad senyvi asmenys 
prisilaikytų higienos taisyklių ir turėtų 
tinkamą dietą, kurioj privalo būt gausu 
baltymų (proteinų), mineralų ir vitami
nų. Seneliu svoris turi laikytis vidur- 
kio; jie turi būt .ne per sunkus ir ne per 
mažai sverti, taipogi ne per daug riebus 
ir ne per liesi. Jie turi nepervargti, bet 
skatinami kasdien prie mankštos ir pa
sivaikščiojimo lauke. Higiena ir kūno 
priežiūra vyresniem asmenim svarbi 
kaip ir kiekvienam. Yra naudinga kas
dienine odos priežiūra švariai nuprau- 
sianį kūną ir patepant bent veidą ir ran
kas prieš gulant švelninančiu kremu. 
Seno savijauta yra geresnė, kada jis 
jaučia, kad yra pageidaujamas šeimos 
narys, nors jis negyventų su savo vaikais 
arba anūkais. Jis jaučiasi daugiau pa
tenkintas ir laimingas, kada gali ben
drauti su to paties amžiaus asmenimis. 
Dėl to yra svarbu, kad galėtų palaikyti 
ryšius su draugais per bendruomenę ar
ba bažnyčią.

(Bus daugiau)

h

kiant be SLA kuopos: Romo- 
vėnams, skautams, skautų rė
mėjams, Vilniečiams, medžio
tojams, meškeriotojams, me
no būreliui, “Gintaras” ir pa
rapijos komitetui, kuri yra 
aktyvi savo parengimais. Dė
ka aktyvių organizatorių, 
kuopa pasiekė didelio skai
čiaus narių iš tokios mažos 
kolonijos, kur dabar priskai- 
toma 36 suaugę ir 11 jaunuo
lių. 1959 metų bėgyje narių 
prirašė: J. Sarapnickas 8, P. 
Polgrimas — 3, viso 11 narių.

SLA 278 kuopa glaudžiai 
bendradarbiauja su 236 SLA 
kuopa Toronte. Dalyvaujant 
SLA .prezidentui br. P. Dar- 
giui, SLA 236 kuopos 25 me
tų sukakties minėjime, ir ta 
proga įvykusiame pasitarime 
SLA reikalais pas .p. Motuzą, 
SLA 278 kuopos pirmininkui 
negalint dalyvauti paskyrė br. 
P. Polgrimą.

SLA 278 kuopos veiklai ap
linkybės yra ribotos, ir veikia 
pagal esamas sąlygas.

J. Sarapnickas, 
Kuopos Sekretorius 

1959 metais.

Worcester, Mass.

Mirė Antanas Kriaučialis, 
SLA 57 Kuopos Sekretorius

Gegužės. 3 dieną, 10 valandą 
ryte mirė Antanas Kriaučialis, 
žymus vietos veikėjas ir SLA 
57 kuopos užrašų sekretorius, 
kuriam balandžio 13 dieną su
ėjo 65 metai amžiaus.

Antanas Kriaučialis, jaunas 
būdamas apleido savo tėvyš- 
kę Mizarų kaimą, Leipalingio 
valsčių ir atvyko į Ameriką 
1912 metais į Torrington, 
Conn. Vėliau dar gyveno 
Lawrence, Mass, o iš ten at
vyko į Worcesterį.

Jau 1918 metais pradėjo 
reikštis W!orcesterio lietuviš
kam veikime. Nuo to laiko 
aktyviškai buvo įsijungęs į 
veiklą organizacijose ir Lie
tuvos laisvinimą.

Buvo nusiteikęs demokra
tiškai, priklkusė Sandaroje ir 
buvo patriotingas lietuvis. 
Nors kartais dėl musų ypatiš- 
kų reikalų ir nesutardavom, 
tačiau politikoje buvome go
ri nesvyruojanti bendradar
biai vietos lietuviškam gyve
nime.

Laidotuvių direktoriaus Pet
ro Karaliaus koplyčioje buvo 
32 gėlių vainikai, kurie puošė 
Antano karstą. Palaidotas ge
gužės 7 dieną su bažnytinėmis 
apeigomis. Į kapus Antano 
palaikus lydėjo apie 70 auto
mobilių pilni žmonių. Tarp 
daugybės gėlių vainikų, gra
žiausias buvo nuo SLA Cen
tro. Prašant Centro sekreto
riui dr. M. J. Vinikui, gėles 
užsakė SLA 57 kuopos iždi
ninkas Jonas Dvareckas.

Dideliame nuliudime paliko 
dukterį Aleną Lendraitienę, 
pas kurią ir mirė, du sūnūs 
Antaną ir Edvardą Kriaučia- 
lius, kurių vienas gyvena Wa- 
shington, D. C. apylinkėje, du 
brolius Boleslovą Kriaučialį, 
gyvenantį Torrington, Conn., 
Juozą Kriaučialį, gyvenantį 
Windson Locks, Conn., ir se
serį Kazimierą Kačkus, gyve
nančią Yonkers, N. Y. Visi 
buvo atvykę į Antano šerme
nis.

Taigi dar vienas lietuviško 
gyvenimo šulas apleido šį pa
saulį. Senųjų lietuvių eilės re
tėja su kiekviena diena. Kas 
užpildys jų vietas.

Ilsėkis ramiai Antanai, Dė
dės Šamo šalyje.

J. Krasinskas.

Paterson, N. J.

ŠIA 101 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

Visi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos 101 kuopos nariai 
kviečiami į kuopos susirinki
mą ketvirtadienį, birželio mė
nesio 2 dieną, 7 valandą va
kare, Lietuvių Klubo Svetai
nėje, 62 Lafayette Street, Pa
terson,- N. J.

Kviečia
A. Gustus,

SLA 101 kuopos sekr.

Washington, D. C.

Serga Karolis Zaikauskas

Buvęs Klaipėdos krašto gu
bernatorius, Karolis Zaikaus
kas, dabar gyvenantis Wa- 
shingtone, buvo rimtai susir
gęs ir turėjo eiti į ligoninę, 
kur jam buvo padaryta sun
ki operaciją. Dabar jis jau 
apleido ligoninę ir gydosi na
muose, jo sveikata su kiekvie
na diena eina geryn. Jis čia 
turi tarnybą valdiškoje įstai
goje darydamas vertimus.

Aš linkiu jam greitai visiš
kai pasveikti ir grįžti prie sa
vo kasdieninių pareigų.

Aplankęs.

i
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia j Deimantinę Sukaktį

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

Lietuvių išeivijoje rasime 
nedaug organizacijų sėkmin
gai išgyvavusių 75 metus, at
seit, sulaukusių deimantinės 
sukakties. Istoriniu požiūriu 
šis laikas nebūtų labai ilgas, 
bet kai prisimeni, kad pati iš
eivija ne ką toliau siekia į 
praeitį, tai šis laikotarpis jau 
pasidaro tikrai reikšmingas. 
Dar pridėjus to laiko išeivijos 
menką mokslingumą, tikru
moje jo neturėjimą ir be jo
kio patyrimo organizaciniuose 
darbuose, tai susidarys visiš
kai aiškus vaizdas organiza
cijos patvarumą išgyventi tris 
ketvirtadalius šimtečio sve
timame krašte, kur sąlygos 
labai nepalankios išlaikyti 
tautinę dvasią ilgesniam lai
kui.

Perbėgant šių desėtkų me
tų musų išeivijos gyvenimą 
šiame krašte rasime, kad bu
vo kurta daugybė įvairaus 
pobūdžio organizacijų, veik 
kone visos vis lietuviškais pa
triotiniais motyvais. Tačiau 
daugeliai jų nebuvo lemta iš
silaikyti ilgesniems laikams, 
nors pradžioje buvo turėta 
pakilusio entuziazmo ir norin
čiųjų įsijungti bei atsidavusiai 
dirbti. Bet vien tik laikinas 
entuziazmas ir geri norai dar 
neužtikrina patvarumą ir ilgą 
gyvenimą. Tam reikia stip
raus pagrindo ir visuomenės 
palankumo bei jos nuolatinio 
rėmimo, kuris randamas kai 
organizacija esti naudinga 
jos nariams, dirba visuomeni
nius darbus ir sumaniai vado

vaujama. Be šių gyvybinių. 
požymių organizacija neturi 
ateities. Todėl daugelis jų te
galėjo tik laikinai reikštis.

Viena iš nedaugelio organi
zacijų, o greičiausia bus tik 
vienintelė, besiruošianti minė
ti savo gyvavimo deimantinę 
sukaktį bus Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kuris ti
krumoje pilnai pasieks 75 me
tus sekamą metą. Bet tam 
tikrais supuolimais ir sumeti
mais jo deimantinis jubiliejus 
bus laikoma ir minima šį me
tą. Kaip tokios sukakties re- J 
tenybė ir kiek žinoma dar pir
moji lietuvių organizaciniame 
gyvenime šiame krašte, ma
nau, bus pravartu ir reikalin
ga, nors tik svarbesniais 
bruožais, pažvelgti į Susivie
nijimo praeitį, iškelti jo tiks
lus, nušviesti nekuriuos jo 
žymesnius darbus, parodyti 
ką davė lietuvių visuomenei, 
prisiminti jo tulus sunkumus 
ir bėdas bei šiek tiek pažvelg
ti į jo ateitį, visai neturint 
tikslo išsamioms studijoms.

Į šį kraštą lietuviai dides
niais skaičiais pradėjo vykti 
į pabaigą devynioliktojo šimt
mečio bei pradžioje dvidešim
tojo. Dauguma vyko pasisem
ti turto šiame aukso krašte ir 
grįžti tėvynėn ekonominiai 
patogesniam gyvenimui. Ta
čiau nekurie bėgo nenorėdami 
carų kariuomenėje tarnauti. 
Butą ir politinių bėglių, bet 
jų palyginamai nedaug. Visi 
buvo jauni, sveiki ir pilni 
energijos. Tačiau jų kultūri
nis lygis ir patriotinis supra
timas buvo visai žemas. Tik
rumoje didelė dauguma visai 
beraščiai ir jie laikė save lie
tuviais tik tiek, kad lietuviš
kai kalbėjo.

Atvykę į šį kraštą be kal
bos ir be jokio mokslo vietoje 
žadėtų aukso kalnų, • jie rado 
vargą, pažeminimą ir buvo 
priversti dirbti sunkius ir pa
vojingus darbus, už kuriuos 
užmokestis buvo tik ubagiška. 
Nepajėgdami urnai prasisiek
ti, turėjo apsigyventi ilges
niam laikui ir čia atsigulti 
amžinam poilsiui. Tik reto ku
rio išvykstant iš Lietuvos 
vaizduotė išsipildė.

Ano meto jų kultūrinis gy
venimas buvo visiškai pabiręs 
arba tiksliau sakant jokio ne
buvo. O apie kokią rimtesnę 
lietuvišką veiklą tik retas ku
ris pasvajodavo išblaškytais 
vaizdais. Gi tuo tarpu lenkai, 
jau stipriau įsikūrę ir prisigy
venę savų patriotinių organi
zacijų, lietuvius visaip viliojo 
pas save kaip “brolius”. Lie
tuviai neturėdami savitarpi
nių glaudesnių ryšių, jungėsi 
į lenkų organizacijas, lankė jų 
bažnyčias, padėdami jas išlai
kyti ir naujas statyti. Kadan
gi lenkai, kaip visuomet savo 
šovinizmu ir išdidumu, lietu
vius pažeminančiai traktavo, 
neduodant galimybių garbin
gai pasireikšti, tai netrukus 
lietuviuose ėmė kilti nepasi
tenkinimas ir pasipriešinimas, 
kas sudarė palankias sąlygas 
atsiskirti ir pradėti savitų-lie- 
tuvišką organizuotą gyveni
mą. Vienok žala lietuvių išei
vijai milžiniška padaryta. 
Daug lietuvių negrįštamai nu
ėjo lenkams dirbti. Lietuvių 
tautai ironija, yra tame, kad 
nemažas skaičius lietuvių nu
ėję pas lenkus savo sumanu
mais ir gabumais iškylo į pa
čias jų didžiųjų organizacijų 
viršūnes ir joms vadovavo, 
preštyžą kėlė ir turtino. Ir 
dar kas keista bei liūdna, kad 
bent nekurie jautėsi esą tik
rais lietuviais, o kitiems atsi
davusiai dirbo. Juk ar netokis 
pasireiškimas lietuvių tautą 
lydėjo-nuo pat Jagailos lai
kų? Kas apskaičiuos lietuvių 
tautai skriaudą ir kas suskai
čiuos kiek musų išmintingiau
sių ir gabiausių brolių anais 
laikais nuėjo kitiems dirbti ir 
tuomi prisidėjusioms prie lie
tuvių tautos gluždymo.

Neatsižvelgiant į tai visą, 
kritiškoje valandoje lietuvis 
moka parodyti savo kietumą 
ir užsikirtimą būti lietuviu ir 
kurti lietuvišką gyvenimą, ne
retai išvystant savotišką ori
ginalumą, kas duoda jam 
stiprumą bei pasididžiavimą 
nepasiduoti svetimai įtakai. 
Šis lietuvio būdas y neleidžia 
jam paskęsti svetimybėse.

Susivien ijimo įsikuria

Lenkų nesiskaitymas su lie
tuvių savygarba, jų išnaudo
jimas ir akiplėšiškas pažemi
nimas kaip tik išėjo pačių len
kų nenaudai. Juk gerai žino
ma laiko patikrinta ir istori
jos paremta nesugriaunama 
taisyklė, kad skriauda ir iš
naudojimas verčia ir mažai 
galvojantį susimąstyti ir jieš- 
koti išeities, kuri išlygintų 
skriaudžiamojo teises. Taigi 
anuo metu lietuvių neskait
linga ir visai menkai organi
zuota išeivija pradėjo rimtai 
galvoti kaip visiškai atsipalai- 
doti nuo lenkų stipriai susior
ganizuojant savo tarpe pat
riotiniais sumetimais.

Balandžio 17, 1885 metais 
New York o mieste “Lietuviš
kojo Balso” Draugijos, kuri 
prieš metus pradėjo leisti 
savo laikraštį, nepaprastai 
skaitlingame susirinkime iš
keliama mintis apsijungti į 
vieną stiprią organizaciją. Vi
si kalbėtojai pakilusiu upu 
reiškią šitokią mintį, kuriai 
susirinkusieji karštai pritarė. 
Vienas iš kalbėtojų, Pijus Ra- 
seckas tarp kitko sušunka: 
“Nesmi užmuštas (suprask 
aklas) patriotas, bet be vie
nybės kito kelio aš nematau. 
Todėl visiems lietuviams, kaip 
Suvienytų Amerikos Valstijų, 
taip ir Anglijos sakau — Vie- 
nikimės”. Toliau lenkų adresu 
jis tęsia: “Jie davė mums ti
kėjimą, bet tuo drauge uždė
jo ir baudžiavą. Dabar jie vi
sus savo ‘brudus’ nori už
dengti balta skraiste — geri-

AMŪRO IŠDAIGOS

Kuomet gauni plaukų žilą—
Tai tau velnias kiša via,

Smarkiai duria į pašonę, 
Kad padidint tau koronę,

Kad pažintai meiles kančias
Ir amūro saldžius pančius.

O Amūras — tas nesnaudžia,
Savo tinklą visur audžia,

Savo tinklą, visus pina, 
Kur tik gali, pakabina.

J jo tinklą, kaip pateksi— 
Visu pirma, tai apaksi,

T r kokia nors prasta “ domia” 
Pasirodys tau. Madonna.

PILĖNAS.

Iš SLA 134 Kuopos 
Veiklos

CHICAGO, ILL. — Gogu- 
žės mėn. susirinkimas nors 
nebuvo taip skaitlingas kaip 
tikėtasi, tačiau atlikta, aptar
ta daug svarbių reikalų.

Raportai
SLA 6-tos apskrities meti

nės konferencijos atstovė p. 
E. Mockienė pateikė išsamų 
raportą naujų narių įvesdi
nimo komisijos su gražiomis 
pasekmėmis raportas; ligonių 
lankytojų ir narių nelaimėje 
esančių raportas, kiti prane
šimai ir įvairus laiškai vien
balsiai priimta.

Seiman delegačių rinkimas
Diduma balsų išrinktos: 

Elena Čižauskienė, Kristina 
Austin, Ona Biežienė, K. Kat
kevičienė, ir Elena Jakubonie- 
nė.
Seimui aukos

Deimantinio Jubilėjaus Sei
mo proga paaukoti: Mokslei
vių Fondui 25 doleriai ir Jau
nuolių Fondui 25 doleriai.

Seimui įnešimas

Įnešta, paremta ir vienbal
siai nutarta, prašyti seime į- 
galioti Pildomąją Tarybą Chi- 
cagoje įsteigti Kultūros Na
mus, kurie yra labai pagei
daujami daugelio organizaci
jų, ypač jaunimui.

Gimtadienių proga pasvei
kintos: Kristina Austin ir Sa- 
liomėja Kiela, išreikšta širdin
gų linkėjimų ir sudainuota 
gražių dainelių. Celebrantės 
irgi visas pavaišino nepapra
stais skanėstais, už ką pavai- 
šintojos gražiai padėkojo.

Viskas praėjo ir baigėsi 
linksmoj malonioj nuotaikoj.

Narė.

žinę. Tenka pabrėžti, jog visi 
atsilankę bus patenkinti pui
kia ir žavinga parko gamta, o 
taip pat parko įrengimais bei 
malonių šeimininkų patarna
vimu.

Musų kuopa, nors ir ne
skaitlinga nariais, stengiasi 
pagalbėti bei paremti lietuviš
kąją veiklą. Savo laiku su
rinkta ir nusiųsta 18 dolerių 
lietuvių krepšininkų kelionei į 
Pietų Ameriką paremti. Kiek 
vėliau — 20 dolerių lietuvių 
Vasario 16 dienos gimnazijai 
Vokietijoje. Kiekvienais me
tais paremiamas Balfas ir ki
tos sąjungos bei pavieniai as
menys.

Jau kelinti metai musų 
kuopos valdyba • perrenkama 
tų pačių asmenų sąstatu: pir
mininkas — Stasys Braznaus- 
kas, vice pirm. — Kostas Ra- 
dziulis, finansų sekr. — Jonas 
Dikėnas, sekr. — Antanas 
Luckus, iždininkas — Bronius 
Vedeikis, iždo glob. — Jonas 
Pakalnis ir Petras Baltruko- 
nis. Iš to matyti, jog šie as
menys įgyjo pilną kuopos na
rių pasitikėjimą.

Dėl kuopos rengiamo minė
jimo—gegužinės, o kartu ir 
lietuviško Light Grove Parko 
atidarymo, smulkesnių žinių 
paskelbsime kiek vėliau.

Kostas Kadžiulis.

Hartford, Conn.

SLA 124 Kuopos 60-ties 
Metų Gyvavimo Sukaktis

Šiais metais sueina 60 me
tų nuo įsisteigomo ir nenu
trūkstamo veikimo bei gyva
vimo SLA 124 kuopos Hart
forde. Šiai šauniai sukakčiai 
paminėti ir atžymėti, kuopa 
ruošia iškilmingą gegužinę— 
puotą, kuri įvyks birželio mė
nesio 5-tą dieną lietuviškame 
Light GroVe Parke, East 
Hartford.

Visos aplinkinės SLA kuo
pos, įvairios sąjungos, SLA 
nariai ir skaitlingoji lietuviš
koji visuomenė maloniai pra
šomi neruošti tą dieną savo 
parengimų, bet skirti tą die
ną atsilankymui į šios kuopos 
ruošiamą minėjimą — gegu-

Aliquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS 
narių šaukiamas susirinkimas 
šių metų gegužės mėnesio 29 
dieną, 1 valandą po pietų, pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliųuippa, Pa.

Visi gerbiami nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra daug 
reikalų aptarti. Taipgi bus 
renkami delegatai į SLA Dei
mantinį seimą, kuris įvyks 
liepos 11 dieną Pittsbungh, 
Pa.

Pildomoji Taryba paskelbė 
naują vajų, kuris tęsis du mė
nesius, nuo gegužės 1 dienos 
iki birželio 30 dienai, tai kiek
vieno nario pareiga prirašyt 
nors po vieną narį.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Pavergtųjų Seimo Konferencija Europoje

Strasburge susirinkus sesi- 
jon Europos Tarybos Pataria
majam Seimui ir Tarybos Ko 
misijai “Non-iRepresented Na- 
tions”, kuri faktiškai Tarybo
je atstovauja sovietų paverg
tosioms valstybėms, Paverg
tųjų Seimas pasiuntė į Stras- 
burgą ir savo delegaciją. Lie
tuvai joje atstovavo dr. S. 
Bačkis.

Pavergtųjų Seimo delegaci
ją priėmė Europos Tarybos 
Patariamojo Seimo naujasis 
pirmininkas Ministeris P. Fe- 
derspiel. Delegacijos prezidiu
mas taip pat dalyvavo Euro
pos Tarybos Komisijos “Non- 
Represented Nations” posė
dyje, kuriam pateikė PJT pa
geidavimus dėl Europos Tary
bos akcijos “Viršūnių Konfe
rencijos” akivaizdoje. Spau
dos atstovai konferencijai 
Pavergtųjų Seimo delegacija 
nušvietė dabartinę padėtį so
vietų pavergtoj Centro ir Ry
tų Europoj ir savo nusistaty
mą dėl “Viršūnių Konferenci
jos”. Spaudos žmonėms buvo 
pateikta plati dokumentacija 
apie Pavergtųjų Seimo veiklą.

vaites atsilankyti į gegužinę 
ir tyrame ore po žaliuojan
čiais medžiais linksmai laiką 
praleisti ir arčiau vieni su ki
tais susipažinti.

Hartford, Conn. — Susivie
nijimo 124 kuopos rengiama 
gegužinė-piknikas įvyks šių 
metų birželio mėn. 5 dieną, 
gražiam Lietuvių Parke, East 
Hartford, Conn. Kuopos val
dyba kviečia visus kuopos na
rius, apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti gegužinėje ir links
mai laiką praleisti tyrame 
pavasario ore.

Pavergtųjų Seimo raštas 
Eisenhovveriui, de Gaulle
ir Macmillanui

V

Pavergtųjų Seimas šiomis 
dienomis įteikė specialiai 
“Viršūnių Konferencijos” rei
kalu raštą visoms Vakarų 
“Viršūnėms”. Raštas prime
na, kad tarptautinė įtampa 
kitaip nepašalinama, kaip pa
šalinant jos priežastis. O jos 
priežastys yra sovietinė agre
sija ir jos padariniai. Raštas 
primena, kad Sov. Sąjunga 
kelia Afganistano ribose gy
venančios Puštuni genties ap
sisprendimą, bet tyli apie so
vietų pavergtųjų apsisprendi
mą. Sov. Sąjunga garsinasi 
antikolonizmo čempionu, pati 
praktikuodama nuožmiau s i ą 
kolonizmą Centro ir Rytų Eu
ropoje. Sov. Sąjunga šaukiasi 
nesikišimo į kitų valstybių vi
daus reikalus, o pati bruta
liausiu budu yra įsikišusi į 
Centro ir Rytų Europos val
stybių vidaus reikalus. Sov. 
Sąjunga skelbiasi taikos dali
ninke, o daro viską, kad Cen
tro ir Rytų Europos kraštus 
padarytų savo karinio poten
cialo avanpostatais. šiokios 
padėties akivaizdoje Paverg
tųjų Seimas šaukiasi Vakarų 
Viršūnes pastatyti Chruščevui 
aiškias pasitarimo sąlygas, ku
rių viena pagrindinių butų 
laisvės teisė sovietų paverg
tiesiems.

Ryšium su “Viršūnių Kon
ferencijos” darbotvarkės pa

rengimu gegužės 3 Valstybes 
Departamente lankėsi PJT 
Seimo delegacijos pirm. P. 
Senki, vice pirmininkas V. Si
dzikauskas, nariai — S. Kor- 
bonski ir J. Kosvake. Delega
ciją priėmė Valstybės Sekre
toriaus padėjėjas Davies.

Rodney, Canada

Paminėta Motinos Diena

Vietinė IJB apylinkė gegu
žės 1 dieną suruošė pobūvį 
Motinos Dienos paminėjimui. 
Buvo turininga meninė pro
grama, kurią išpildė solistė 
Liustikaitė, gražiai padainuo
dama keletą dainelių, ir šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujant mokytojui Ignai- 
čiui, labai gražiai pasirodė. 
Visiems šeštadieninės mokyk
los mokiniams buvo įteikta po 
lietuvių vėliavėlę atminčiai.

Mokytojams už ryžtingą 
darbą įteikta po dovanėlę. Vė
liau solistė Liustikaitė, akom
panuojant muz. Gailęvičiui, 
padainavo Šimkaus ir Bertu
lio kurinius.

Vėliau buvo padainuota ke
letas kitų dainelių, bet aš jų 
visų negaliu paminėti, nes dėl 
tam tikrų priežasčių buvau 
priverstas apleisti parengimą. 
Galiu pasakyti tik tiek, kad 
man esant parengime, pirmes- 
pioji dalis programos buvo at
likta labai gerai, ir už tokį 
gražų parengimą jo ruošėjai 
užsipelno padėkos.

Buvęs.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis.

nasi, brolinasi prie mus, o ar 
jie mums ką gero davė?”, Pe- 
leckas ragindamas lietuvius 
vienytis dar sušunka: “Čia 
mus yra į 50,000, bet mes iš
sisklaistę, nieko neženklinam, 
o kad susirinktume krūvon, 
kad žinotume kur kas gyvena 
ir kiek mus yra, tai lengva 
butų pastatyti palocius ir 
mokslaines”.

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.

SLA 30 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų birželio mėnesio 1 
dieną, 7 valandą vakare, K. of 
P. Hali, Church Avenue, Scan- 
ton, Pa. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir apsimokėti mėne
sines mokestis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
šių metų rugsėjo mėnesį.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Easton, Pa. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks gegužės mėn. 
29 dieną, Jono Ratinio ūkyje, 
Country Club Road. Rengėjai 
kviečia kuopos narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu-

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus viejtinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuydites jau dabar pra- 
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje1 dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai >po pietų.

BOSTON, MASS. Laisves Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WK0X iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniail 
nuo 8 iki 9 vai. ryte.

CHICAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadienio ik! 
penktadienio; šeštadien'o rytą nuo 10:30 iki lietos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro. 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So. Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaltienė.
6755 S. Western Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies. Vedėjas Ralph Va
latka, 15756 Lesure Avenue, Detroit 27, Mich. Telefonas 
BRroadway 3-2224.
Iš WJLB stoties 1400 k. šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 
valandai po pietų.

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WHVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4^00-5:00 v. p. I

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai.
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

XK£=XX=XK XX XX XX XX
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu
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900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHTLADEI J’HTA 23, Pa.
Tel. WAlnut 6-8878

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue132 Franklin 
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11389 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 6-9887

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
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7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose taurite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla

SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas ir Amerikos Balso lie-

Toronto, Canada

Pagerbta Buvusio Konsulo 
Gylio Atmintis

Balandžio 3 dieną Prisikė
limo parapijos patalpose įvy
ko pobūvis pagerbti buvusio 
Lietuvos konsulo Kanadoje 
atmintį. Pobūvį suruošė tam 
tikslui sudarytas komitetas. 
Jį pradėjo ir jam vadovavo 
komiteto pirmininkas V. Mei
lius. Pirmiausia jis paprašė 
susirinkusius vienos minutės 
atsistojimu ir susikaupimu 
atiduoti pagarbą velioniui Gy
liui. Principialiu kalbėtoju tu
rėjo būti konsulas Vytautas

tuvių skyriaus redaktorius Povilas Labanauskas. Jis atvy
ko į SLA Centrą gauti žinių apie Susivienijimą, kad oro ban
gomis galėtų jas perduoti Lietuvoje gyvenantiems žmonėms.

Los Angeles, Calif.

Suvaidinta “Naujieji Žmonės”

Šių metų gegužės 1 dieną, 
Breakfast Olub salėje, buvo 
gražus perstatymas. L. A. 
Liet. Dramos Sambūrio artis
tai puikiai suvaidino Petro 
Vaičiūno 3-»jų veiksmų pro- 
mierą “Naujieji Žmonės”. Vi
si artistai savo roles atliko 
vykusiai, tik buvo per ilgos 
pertraukos pakeičiant sceneri- 
jas.

Vaidintojai buvo sekanti: 
VI. Gilys, Ema Dovydaitienė, 
Žibutė Balsytė, P. Marčiuška, 
J. Peterienė, E. Skistimas, L. 
Reivydas, J. Kaributas, J. 
Šaltenyte, A. Vosylius, V. Do
vydaitis. Veikalą režisieriavo 
J. Kaributas. Dekoracijas pa
ruošė A. Žaliunas. Vakaro 
programai vadovavo J. Ąžuo
laitis.

Šia proga Lietuvių Dramos 
Sambūris kartu atžymėjo sa
vo penkių metų gyvavimo su
kaktį.

Tenka pasigėrėti, kad šioji 
gražioji artistų grupelė per 
paskutinius penkerius metus 
yra sėkmingai perstačiusi 
vien lietuvių autorių net šešis 
vaidinimus. Linkime Lietuvių 
Dramos Sambūriui ir toliau 
nenuilstančiai darbuotis ir ža
vėti musų publiką meno ir 
kultūros srityje. O. R.

Vasaros metu numatoma 
porą mėnesių nešaukti susi
rinkimų, kada susirinkimai į- 
vyksta, pradėt 7 valandą va
kare.

SLA 38 kuopa vis auga na
riais, tai dėka nenuilstančio 
darbuotojo Aymano.

Iki pasimatymo kuopos su
sirinkime birželio 2 dieną.

J. Parojus.

Lietuvių Siuvėjų Susirinkimas
A. C. W. of A. Unijos, Lie

tuvių Siuvėjų 54-to skyriaus 
mėnesinis narių susirinkimas 
vyksta š. m. gegužės (may) 
mėn. 25-tą dieną (trečiadie
nį), unijos patalpose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y., 
5:30 valandą vakare.

Be svarbių pranešimų, bus 
nominuojami kandidatai sky
riaus delegato ir valdybos pa
reigoms užimti.

Prašoma skyriaus narius 
aktyviai dalyvauti.

T. Yagella, 
Skyriaus Sekretorius.

Detroit, Michigan

Jau Prasidėjo Pavasari
nės Išvykos

Stašinskas iš New Yorko, bet 
dėl ligos jis negalėjo atvykti, 
tai buvo pakviestas dr. Aly- 
sas skaityti paskaitą, kuris 
apsiimtas pareigas atliko la
bai gerai, plačiai ir išsamiai 
apžvelgė velionio Gylio gyve
nimą ir atliktuosius darbus 
lietuviams ir Lietuvos valsty
bei. Po paskaitos buvo paro
dytas filmas velionio laidotu
vių.

Vėliau buvo meninė progra
ma, kurią išpildė S. Kairys, 
“Varpo” Choras, V. Žemelytė, 
S. Mašalaitė ir Verikaitis. Vi
si programos dalyviai savo 
užduotis atliko labai gerai, 
tą patvirtino dalyvių gausus 
delnų plojimas.

Įeinant į svetainę buvo ima
ma mokestis velionio Gylio 
laidotuvių lėšoms padengti. 
Labai gerai, kad buvo suruoš
tas pobuvis-akademija kon
sulo Gylio atmintį pagerbti ir 
jį prisiminti, nes jis savo dar
bais tokio pagerbimo užsitar
navo. Koresp.

sitarti ir kad Lietuvos laisvi
nimo baruose reiktų sukurti 
lietuviškąjį Nato. Visiems su
šnekėti taikinamojo darbo gal 
imtųsi senoji ekipa, kuri dar 
Lietuvos pogrindy privedė 
prie susitarimo ir Vliko įkū
rimo. Į Kanadą pernai atvy
kusi iš Lietuvos Trakienė pa
sakoja, kad partizanai Lietu
voje laikėsi ilgiau, nei Vaka
ruose manoma : dar 1959 me
tais Rietavą valsčiuje Špudės 
kaime buvo nušauta partiza
nų. Ji taip pat nurodo, kaip 
iš tikro Lietuvoje buvo sutik
ta iš Amerikos atvykusi ko
munistuojančių delegacija — 
butą visai ne taip, kaip jie 
kad giriasi. Dr. Br. Kalvaitis 
rašo apie lietuvių šachmati
ninkų įnašą į Lietuvos laisvės 
kovą, būtent — jų sukurtąjį 
Lietuvos Laisves Avilį. Rašy
tojas A. Gustaitis, kurio 12 
eilėraščių komunistai pernai 
paskelbė okupantų “Pergalė
je”, savo naujais 5 eilėraš- 
čiais-satyromis duoda atsaky
mą okupantui, ką jis iš tik
ro mano apie Lietuvos paver
gėją. Pasikalbėjime su Itali
jos LB pirmininku kun. V. 
Mincevičium pastarasis nu
šviečia, kokį didelį informavi
mo darbą tarp svetimųjų dir
ba itališkai leidžiama Elta ir 
kokia yra iš tikro šv. Kazi
miero pašto ženklų išleidimo 
Vatikane istorija.

Seniau LD plačiai aprašė 
geriausią beisbolo žaidiką lie
tuvį Poderį, o šiame numery 
duotas kitas panašus aprašy
mas — apie futbolo magiką, 
taip pat lietuvį Joną Jonaitį, 
kurio nuotrauka papuoštas 
žurnalo viršelis. Kitomis nuo
traukoms, kurių duota per 60, 
pavaizduoja priėmimą Lietu
vos pasiuntinybėje Washing- 
tone, lietuvių* gyvenimas ir 
veikla Brazilijoje, Bogotoje

(Kolumbijoje), tautininkų 4 
skyrių 10 metų sukakties mi
nėjimas, Trakienė ir Armonai 
tarp savųjų atvykę iš okup. 
Lietuvos, lietuvių sporto 
šventė Australijoje, lietuviš
kosios operos Čikagoje pasi
rodymas, lietuvių šokių gru
pės Hamiltone, laimėjusios 
Kanadoje Kiwanio muzikos 
festivalyje aukso medalį, 
veikla, lietuviškieji exlibrisai 
ir kitos aktualijos. Duota pla
ti kultūrinio gyvenimo apžval
ga, atžymėti svarbiausieji lie
tuvių gyvenimo įvykiai plačia
jame pasaulyje.

Lietuvių Dienas užsisakyti 
galima ne tik metų pradžioje, 
bet visais laikais. Metinė pre
numerata — $6.00. Bet nau
jai užsisakantiems —' tik 
$5.00. Atskiro numerio kaina 
— 65 centai. Adresas: Lietu
vių Dienos, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif.

Worcester, Mass.

Buvo Gražus Koncertas

Gegužės pirmą dieną Auš
ros Vartų parapijos svetainė
je įvyko gražus koncertas. 
Programą išpildė atvykęs iš 
Bostono lietuvių vyrų choras, 
vadovaujamas muz. J. Gaide
lio. Programa susidėjo iš lie
tuvių ir kitataučių kompozito
rių kurinių ir ji atitiko vieti
nės publikos norams. Buvo 
padainuoti šių kompozitorių 
kuriniai: Dambrausko, Bra
zio, Šimkaus, Sasnausko, Ba
naičio Gaidelio ir kt. Visos 
dainos sudainuotos gerai, ir 
jomis publika buvo patenkin
ta ir reikalavo daugiau dai
nuoti. Mat kompozitorius Gai
delis yra gabus muzikos ir 
moka paruošti tokias progra
mas, kuriomis patenkina da
lyvius. • Dalyvis.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

Pavilionytė Kaziunė, Jurgio duk
tė, kilusi iš Gailiunų kaimo, Lin
kuvos vals., Šiaulių apskr.

Sabulis Jonas, Prano sūnūs, ir 
jo sūnus Alfonsas ir Pranas.

šiugžda Juozas ir Vincas, Berna- 
s.'aus sūnus, iš Kairiškių kaimo, 
Žiežmarių vals., Trakų apskr.

Tukas Juozas, Viktoras, Vincen
tas, ir Ona.

Urnežytė Marija Rita, gimusi 
Kaune 1937 m„ gyveno Čikagoje.

Vanagas Stanislovas ir Vanagai- 
te-Masiulienė Elzbieta, Albino vai
kai.

Alenckas Antanas, Juozas ir 
Vincentas, Jurgio ir Elzbietos sū
nus.

Čekanauskienė-Aleknavičiutė Ona, 
Liudviko duktė.

Danėnas Antanas ir Danėnaitė- 
Drumstienė Anastazija, Stasio vai
kai, ir Drumsta Motiejus.

Dilbaitė Otilija, mokytojavusi Za
rasų apylinkėje.

Drumstienė-Danėnaitė Anastazi
ja, Drumsta Motiejus ir Danėnas 
Antanas.

Jančauskienė-Nakvasaite Ona. 
Jankauskienė-Ambraziunaitė Ju

zefą, Simono ir Elzbietos duktė.
Kasparavičius Kazys, gimęs 1918 

m. Amerikoje.
Klettke-Kinderytė Valerija, Vin

co duktė, ir vyras Albertas,
Kovas Jonas, iš Lieplaukės, Tel

šių apskr.
Meiliūnas Jonas ir Petras, Simo 
sūnus.

Iieškomleji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti* 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, Uju
Jei galvojate parduoti at I 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 1 
f savybę, sąžiningam ir drau-1 
> giškam patarnavimui skam- Į 
| binkite: Į
K WO 5-5890 !
Į Taip pat patarna”<«»me pinigų j 
į ir siuntinių persiuntimui jff 
į Lietuvą ir/kitus kraštus. 
Į J. DAGYS Real Estate

NOTARY PURLIO į
114 N. Rockton Avė. }

Tėl. STagg 2-5043 
4atthew P. Balta* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL kome

AL BALTRŪNĄ S-B ALTO N 
Reikalu vedėjas

660 Grand Street 
; Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOMF

84-02 Jamaica Avė. 
(at Forest Parkway Statlon) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virgiui* 7-4499

St. Petersburg, 
Florida

{domi Dr. Jasaičio Paskaita

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopos Veikla

Gegužės 5 dieną įvykęs 38 
kuopos susirinkimas buvo la
bai gyvas, nors ir nebuvo 
skaitlingas. Pirmininkas adv. 
S. Bredes tvarkingai vedė su
sirinkimą.

Pirmininkas adv. S. Briedis 
perskaitė SLA atsišaukimą 
dėl naujų narių verbavimo į 
Susivienijimą šio deimantinio 
jubiliejaus metu.

Nariai pasiryžę bendradar
biauti prirašinėdami narius 
lengvomis sąlygomis.

Tai padaryta didelė lengva
ta naujiems nariams.

J. Parojus iškėlė mintį, kad 
kuopa surengtų pikniką, ku
ris išjudintų narius prie veiki
mo ir duotų kuopai pelno. Na
riai principe pritarė tam su
manymui ir pasiryžo kviesti 
kitas kuopas bendrai ruošti. 
Adv. Briedis apsiėmė susiraši
nėt su kitom kuopom ir pasek
mes pranešti kitame susirin
kime;

Išrinkti delegatai į jubilie
jinį seimą Pittsburghe, jau 
trina delnus ir planuoja, kaip 
vykti — mašinom ar lėktuvu.

Daugelis narių apsimokėjo 
net metams pirmyn, finansų 
sekretorė ir kasininkas pra
kaitavo beimdami pinigus.

Iš 5-tos apskrities suvažia
vimo raportavo St. Volskis. 
Jis pareiškė, kad suvažiavi> 
mas buvo gausus dalyviais ir 
praėjo gražioje nuotaikoje. 
Tokią pat nuomonę pareiškė 
». adv. Briedis.

Pavasariui atėjus ir orui 
pradedant atšilti, musų mie
ste gyvuojančios įvairios or
ganizacijos ir klubai pradėjo 
ruoštis prie pavasarinių išvy
kų į tyrą orą. Tarp daugelio 
kitų organizacijų musų mieste 
gyvuoja ir sportininkų klubas 
Kovas, kuris neatsilieka nuo 
kitų organizacijų ir ruošia iš
vyką sekmadienį, gegužės 22 
dieną New Liberty Parke. 
Rengimo komisija nuoširdžiai 
dirba, kad išvyka butų gerai 
suruošta ir suvažiavę svečiai 
ir viešnios butų patenkinti ir 
nereikėtų nuobodžiauti.

Jeigu tą dieną butų blogas 
oras, tai jis nepakenks išvy
kai, nes išvykos vietoj yra di
delė salė ir daugiau erdvių 
patalpų, kuriose ir blogame 
ore galima linksmai laiką pra
leisti, todėl gegužės 22 dieną 
be jokios baimės važiuokite į 
sportininkų išvyką, busite pa
tenkinti praleidę dieną tyra
me ore po žaliuojančiais me
džiais. Sportininkas.

Pittsburgh, Pa.

Ruošiamasi Prie Kapų Puo
šimo Dienos

Lietuvių Tautinėse Kapinė
se iškilmės šiais metais bus 
gegužės 29 dieną, sekmadienį, 
antrą valandą po pietų ant 
West View. Ten bus kalbos, 
muzika ir prisiminimas tų, 
kurie ten jau ilsisi. Todėl yra 
kviečiami visi tie, kurie jau 
turite palaidoją savo artimuo
sius ir abelnai visi lietuviai, 
kurie jaučia, kad ta diena ge
gužės 30 yra dėl mirusių ka
pų aplankymo.

Juozas Virbickas.

Balandžio 24 dieną įvyko 
Amerikos Lietuvių Klubo su
sirinkimas, kuriame buvo ap
svarstyti klubo ir kiti reika
lai, sekė dr. D. Jasaičio pas
kaita sveikatos klausimais. 
D.r Jasaitis, kaip man teko 
pastebėti, buvo gerai pasiruo
šęs paskaitai. Jis, kaip džiovos 
specialistas, plačiai aiškino 
apie tą baisią ir užkrečiamą 
ligą ir jos priežastis, ir kaip 
ji turi būti gydoma. Taipgi 
jis priminė, kaip šiame dvide
šimtame amžiuje nauji išradi
mai nugali tą baisią ligą. Jis 
pareiškė, kad dabar Sveika
tos Departamentai valstybinė
se ligoninėse gydo ligonius 
lengvomis sąlygomis, tik reir. 
kia pradėti gydytis laiku, kol 
Jiga dar nėra įsisenėjusi, ir 
gydymas turi būti tęsiamas 
iki ligonis visiškai pasveiksta, 
nereikia pertraukti gydymą.

Man atrodė, kad susirinku
sieji buvo patenkinti dr. Ja
saičio paskaita. Skirstydamie
si kai kurie net pareiškė, kad 
butų labai gerai, jei tokios pa
skaitos butų dažniau suruoš
tos, nes jos yra naudingos 
kiekvienam darbo žmogui. 
Kada girdimi tokie pareiški
mai iš dalyvių, tai klubas, jei 
jau ne dabar, tai kada nors 
vėliau turėtų tęsti pradėtąjį 
gražų darbą — daugiau pas
kaitų ruošti sveikatos klausi
mais. Žinoma, jei galėtų su
rasti gydytojus, kurie sutik
tų paskaitas paruošti. Aš lin
kiu klubui geriausios sėkmės 
pradėtame gražiam darbe.

Dalyvis.

Los Angeles, Calif.

Paskiausias Lietuvių Dienų 
žurnalo numeris ypač įdomus 
ir aktualus. Vedamajame me
tama mintis, kad vis dėlto į- 
vairioms grupėms galima su

SLA Pagalbos Rauks
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų

1 HITLERIS IR MUSSOLINI į

S “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
X 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 2
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo g 
g eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

S 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės A
g priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- 2
g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 2

sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. A

Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais A
2 straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 2
g numerius veltui. Rašyti: g
g LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, BĮ. |

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gegužės 14 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS RAČKAUSKAS, 43 kuopa, So. Boston, Mass., 

gimęs rugsėjo 7, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 8, 1935 m., mirė sausio 29, 1960 m. 
Velionio žmonai, Marei Račkauskienei, pomirtinės 
išmokėta _________________________________-- $300.00

PETRAS GRAKALSKIS, 63 kp., Chicago, III., gimęs 
rugsėjo 28, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 2, 1926 m., mirė balandžio 19, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Grakauskis, pomirtinės išmo
kėta __ -__________________ _______ ------- ____ $600.00

ANELE ŽAKEVIČIENE, 97 kp., Gle Elurn^ Wash„ gi
mus rugsėjo 23, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 1, 1930 m., mirė kovo 18, 1960 m. Ve
lionės vyrui, Stasiui Žakevičiui, pomirtinės išmokė
ta _________________________________________ $178.00

VIKTORIJA VALINSKIENE, 135 kp., Philadelphia, Pa., 
gimus kovo 12, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 5, 1939 m., mirė vasaria 26, 1960 m. 
Velionės vaikams: Aldonai Hanvick ir Victor Va
linskui, pomirtinės išmokėta _________________  $750.00

KONSTANTAS GUSAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs 
gruodžio 21, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasaria 7, 1926 m., mirė kovo 11, 1960 m. Velio
nio sunui, Adam R. Gusui, pomirtinės išmokėta $600.00

Viso _____________ _______ _______ ___  $2,428.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _____ $71,490.02

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. POVILAITIS, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 4 sav. ir 2 d. ____ $55.00 
A. ŠILEIKIENĖ, 18 kp.. VVestville, III. Sirgo 9 s. ir 3 d. __________ 46.50 
Rev. Z. VIPARTAS, 18 kp., VVestville, III. Sirgo 7 s. ir 4 d.  ............. 82.00
J. JONAITIS, 38 |kp.. Brooklyn, N. Y. Sirgo 10 s. ir 3 d.-----------------102.00
K. KAIRIS, 76 kp., Brooklyn, N. Y. Sirgo 11 s. ir 6 d. . ......................... 73.26
O. KAROAUSKIEN®, 118 kp., Curtis Bay, Md. Sirgo 2 s. ir 3 d. __ 33.50 
A. KRASAUSKAS, 158 kp., Springfield, III. Sirgo 5 s. ------------------- 60.00
J. REMŠA, 177 kp.. Mihvaukee, Wds. Sirgo 7 s. ir 3 d. - -------------- 40.50
O. ŽALIENĖ, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 8 s. ------------------  42.00
S. PAREDNIS, 260 kp., Chicago, III. Sirgo 3 s. ir 3 d. -------------------  23.75
M. ALEKSAITIENĖ, 272 kp., Amsterdam, N. Y. Sirgo 7 s. ----------- 41.00
A. SIUS, 275 kp., Springfield, III. Sirgo 9 s. ir 3 d. ................... ........... 93.00
L. KERBĘDIS, 308 kp., Brookline, Mass. Sirgo 4 s. ir 3 d. ............. 58.00
A. SKINZERA, 326 kp.. Bristol, Conn. Sirgo 11 s. ir 4 d. .................. 94,51
M. REJONIS, 350 kp., Mondsville, W. Va. Sirgo 2 s. ir 3 d. ------------ 15.00
J. VAITKUS, 352 kp., Detroit, Mish. Sirgo 5 s. ir 6 d. . ..................... 38.00
J. VINICTUNAS, 371 kp., Cambridge, Mass. Sirgo 3 s. ir 2 d. _____  30.00
J. V1NCIUNIENĖ, 371 kp., Cambridge, Mass. Sirgo 2 s. ................... 18.00

Viso . .............................-...........-..................................... $946.02
■Nuo pradžios šių metų bendrai viso ---------- $11,547.16

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA ’
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir diodą daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5150, Kanadoje — 5 doleriai. Fji laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna {, 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba. 1
7722 George St, VUle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. ( 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

■c

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; YeJIovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .
• Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

III i
Ii
I
Ii

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

f

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 strąipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį U 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 Sontb Habted Street. Cbicag«> H.

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SLA Speciales Lengvatos Nariams Galioja 
Tik Deimantiniam Vajuje iki Liepos 1 d.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS

AMERIKOS LIETUVIAI!

Didžiųjų valstybių vadų konferencija Paryžiuje sugriuvo, 
net nepradėjusi svarstyti klausimų, kurie buvo numatyti jos 
darbotvarkei. Konferenciją suardė Sovietų Sąjungos premje
ras Nikita Chruščev, įžūliai puldamas Jungtines Valstybes ir 
užgauliodamas prezidentą Eisenhowerį negirdėtu civilizuotos 
žmonijos diplomatinėje istorijoje budu.

Drauge su visais padoriais kultūringojo pasaulio žmonė
mis mes piktinamės įžeidžiančiais Chruščevo puolimais prieš 
JAV prezidentą ir prižadame, kaip ištikimi šios šalies piliečiai, 
remti musų vyriausybės nusistatymą nedaryti nuolaidų agreso
riams, pavergusiems milijonus žmonių Europoje ir siekiantiems 
sunaikinti laisvę tautų, kurios dar nėra patekusios į komuniz
mo jungą.

Tikroji priežastis, kodėl Sovietų Rusijos diktatorius suar
dė vadinamąją Viršūnių Konferenciją, už kurios sušaukimą ji
sai agitavo per dvejus metus, buvo ne JAV “nusikaltimas”
siunčiant žvalgybos tikslais lėktuvą į Rusijos teritorijos erdvę. 
Daug platesnio masto žvalgybinę akciją nuolatos vykdo Krem
liaus valdovai prieš Ameriką ir kitas laisvojo pasaulio šalis.

Tikroji priežastis yra ta, kad komunistinės imperijos va
das, sekdamas Vakarų vyriausybių pasiruošimus, įsitikino, jog 
Paryžiaus konferencija nesiduos jo gąsdinama ir diktuojama. 
Jisai žinojo, kad Jungtinė® Valstybės, Prancūzija ir Britanija 
atmes jo ultimatumą pasitraukti iš Berlyno ir jo reikalavimą 
gauti teisėtumo pripažinimą Rusijos grobimams Rytų ir Cen
tro Europoje ir jisai žinojo, kad jam nepasiseks suardyti Va
karų vienybę. Todėl Viršūnių Konferencija pasidarė jam ne
reikalinga — ir jisai atvažiavo iš Maskvos, 
griauti.

Mes, Amerikos lietuviai, 
nesidžiaugiame, kad santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų šios ka-
tastrofingos konferencijos ne
pasisekimo pasėkoje pasidarė 
aštresni, negu iki šiol, nes 
tarptautinių santykių aštrėji- 
mas didina karo pavojų. Ka
ras butų baisi nelaimė visam 
civilizuotam pasauliui, už ku
rią didesnė nelaimė tegali bū
ti tik vergija. Mes esame įsir 
tikinę, kad ir Kremliaus tiro
nai nedrįs sąmoningai uždeg
ti karo gaisro. Bet tarptauti
nės įtampos ir karo grėsmės 
atmosferoje jiems yra leng
viau suvaldyti ir išnaudoti sa
vo vergus. Tikra ir teisinga 
taika butų pavojingas jiems 
dalykas!

Todėl Kremliaus diktatūros 
vadas padarė taip, kad šalto
jo karo stovis pasiliktų^ir bu
tų dar paaštrintas.

Prieš prasidedant tai ne
laimingai didžiųjų valstybių 
konferencijai, iš kurios mes 
nieko gero nesitikėjome, mes 
vykome į Washingtoną,> norė
dami išdėstyti, kaip šios ša
lies piliečiai, savo pažiūras 
ginčijamais tarptau t i n i a i s 
klausimais ir ypač norėdami 
atkreipti JAV prezidento bei 
jo patarėjų dėmesį į vargingą 
musų tėvynės Lietuvos padė
tį žiaurioje komunizmo pries
paudoje. Tuose pasikalbėji
muose su aukštais vyriausy
bės pareigūnais mums buvo 
visu griežtumu patikrinta, 
kad ji nedarys jokių nuolaidų 
Rusijos diktoriaus nė vienos 
skriaudžiamos tautos sąskai- 
ton ir kad JAV nusistatymas 
nepripažinti Lietuvos paver
gimo pasilieka nepajudina
mas.

Turėdami šitą tikrumą, mes 
tęsime toliau savo darbą, gin
dami lietuvių tautos teises, 
keldami viešumon Sovietų de

pasiryžęs ją su-

spotizmo piktadarybes ir rei
kalaudami laisvės grąžinimo 
Lietuvai.

Artinasi birželio mėnesio 
dienos, kuriomis prieš 20 me
tų Sovietų Rusija, sulaužyda
ma tarptautines sutartis su 
Lietuva, įsiveržė ginkluotomis 
jėgomis į jos teritoriją ir 
smurto priemonėmis pavertė 
ją savo kolonija.

Mes raginame visus geros 
valios lietuvius Amerikoje 
tuos tragiškus įvykius pami
nėti viešais susirinkimais,

prakalbomis, rezoliucijomis ir 
pareiškimais.

Kviečiame į šį darbą Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius, draugijų sąryšius, ko
operuojančias organizacijas ir 
paskirus veikėjus.

Tegul plačioji Amerikos vi
suomenė, jos atstovai Kon
grese ir vyriausybė išgirsta 
musų balsą. Tegul jie neuž
miršta, kad tas žiaurus des
potizmas, kurio vadas laiko 
didžiausiu savo priešu Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
nežmoniškai užgaulioja JAV 
prezidentą, sutrempė lietuvių 
tautos teises, pavertė Lietu
vos žmones vergais, atėmė jų 
turtą, pagrobė jų namus ir 
laukus ir tūkstančius jų nu
kankino Sibiro koncentracijos 
stovyklose.

Siųskite protesto pareišik- 
mus prezidentui, valstybes 
sekretoriui ir senatoriams bei 
kongresmanams. Ske 1 b k i t e 
juos spaudoje ir per radiją.

Kur galima, kvieskite tal
kon latvius ir estus, kurių tė
vynės kenčia po to paties des
potizmo letena.

Prašome ir finansinės para
mos šios kotos reikalams. 
Aukas siųskite Amerikos Lie
tuvių Tarybai (Lithuanian 
American Coucil, 1739 South 
Halsted St., Chicago 8, III.).

Nenuleiskime rankų. Dabar, 
kai ir didžiosios Vakarų de
mokratijos pamatė, jog Mas
kvos despotai yra nesukalba
mi, visiems aišku, kad tik ko
voje su jais tegalės būt iš-, 
spręstas žmonijos likimas. 
Mes turime atlikti savo parei
gą, remdami demokratinės 
Amerikos pastangas ir siek
dami, kad butų išlaisvinta iš 
svetimo jungo musų tėvynė ir 
atstatyta, kaip nepriklauso
ma, demokratinė Respublika.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas.

Chicago, 1960 m. 
gegužės mėnuo.

BAISIOSIOS BIRŽELIO TRĖMIMO 
0 I E N 0 S

Rašo POVILAS P. DARGIS, 
SLA Prezidentas

Šį mėnesį sukanka (20 metų nuo tos didžiosios lietuvių tau?- 
tos tragedijos, Baisiųjų Birželio dienų, kurias teko pergyven
ti musų tautai.

Nemirtingasis lietuvių tautos pranašas Dr. V. Kudirka, 
lyg ir permatydamas busimas Lietuvos nelaimes savo eilė
raštyje “Maniesiems”, rašė:

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jus neišlakstykit, 
Tik vietoje ano stulpo tąją pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit.

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus, 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi tik į hydrą gyvumo pavirtus, 
Nors priešų nestygsta.

Baisioji audra Lietuvą ištiko birželio 15 dieną, 1940 me
tais.

Visa Lietuva sudrebėjo nuo okupantų geležinių tankų, 
kurie riedėjo po vsą kraštą, kad panaikinti Nepriklausomos 
Lietuvos jaunąją laisvę. Visas kraštas sunkiai alsavo, atro
dė, kad pati žemė dejuoja, o baimės apimti žmonės, išbalusiais

Atminkit: liko tik penkios Deimantinio 
vajaus darbo savaitės. Branginkit jas
Deimantinį Jubiliejų sutikdamas SLA duoda 
negirdėtus musų praktikoje apdraudos pa

lengvinimus, kurie vėliau nepasikartos

Šiandien visose lietuvių kolonijose veikėjai kalba apie bu
simą ĮDeimantinį Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Seimą, 
įvykstantį liepos 11 dieną, Pittsburgh, -Pa. Ši didelė lietuvių 
šventė turi būt ne tk įspūdinga tomis iškilmėmis, kurios ren
giamos, ne tik reikšminga visiems lietuviams svarbių klausimų 
svarstymu, bet kartu ir džiugi. O kokiu budu mes visi galim 
šią brangią šventę padaryti džiaugsminga? Vienintelis būdas 
giedria nuotaika nuvažiuoti į Seimą, tai pasistengti apvaini
kuoti tuos didelius Susivienijimo darbus, kurie buvo atlkti per 
praėjusius tris ketvirtadalius šimtmečio, papuošiant anksty
vesnius laimėjimus ŠIO DEIMANTINIO VAJAUS SĖKMIN
GAIS DARBAIS.

Deimantinis vajus vyksta iki liepos 1 dienos.

KIEKVIENA KUOPA siųsdama savo delegatą į SLA Sei
mą, turi pasirūpinti, kad jis važiuotų ne tuščiomis rankomis, 
bet atsiveštų naujų narių sąrašus.

JAUNUOLIŲ IR VAIKŲ prirašymas — garantuoja atei
tyje Susivienijimo sustiprinimą. Už $1,000.00 apdraudos vai
kai ir jaunuoliai moka tik 25 centus į mėnesį. Tėvai ir gimi
nės vaikus į SLA įjungdami, priartina juos prie lietuviškos 
veiklos.

NARIAI, KURIE TURI MAŽŲ, SUiMŲ APDRAUDAS, da
bar paimdami Term 10-čiai metų apdraudas, sustiprins savo 
šeimai ateitį nelaimės atvejui.

VISOKIO AMŽIAUS ASMENYS, kurie dar nebuvo Susi
vienijimo narais, turi gerą progą gauti visai patikimą apdrau
dą mažomis duoklėmis. Visiems SLA nariams išsiuntinėtos 
Aplikacijos (žalios spalvos)! Term 10-čiai metų kur nurodyti 
pavyzdiniai mokesčiai.

GERBIAMAS NARY, maloniai prašomas pakalbinti savo 
pažįstamus ir kaimynus, kad jie paimtų šią nebrangią ir gerą 
apdraudą. Kiekvieno nario pareiga padėti savo broliams įsi
gyti šias specialiai tik šiam Deimantiniam vajui pritaikytas 
apdraudas, kurių pilnumoje ne bus galim pakartoti.

Kiekvienas asmuo įstojęs į Susivienijimą 
gali gauti tokias pridėtines apdraudas: 

Akcidentalė Apdrauda.
Šiais laikais ypatingai svarbi akcidentalė apdrauda SLA 

duodama $1,000.00 sumai už $2.00 į metus. Per savo kuopos 
sekretorių atsiuntęs pareiškimą kiekvienas narys gali gauti 
pridėtinę Akcidentalę Apdraudą.

z Ligoje pašalpa, — tai didelė pagalba ligoje.

SLA ligoje pašalpa yra tuo gera, kad šią pašalpą narys 
gauna pats, tuo tarpu, kai kitokiose ligos apdraudose pinigai 
išmokami daktarams arba ligoninei. Mokant $1.00 į mėnesį 
duoklių narys gauna ligos atsitikimu į mėnesį $52.00 pašalpos, 
o jeigu jis gydosi ligoninėje, tai $65.00 pašalpos. Kaip matot, 
gydantės ligoninėje pašalpa 25% didėsnė. SLA kiekvienas na
rys gali gauti ligoje pašalpą iki $325.00 į mėnesį.

VAJAUS DARBE KIEKVIENAS NARYS, nes į Jus Ger
biamas Nary, Organizatoriau ir veikėjau nukreiptas šisai dide
lis prašymas, — privalo laikyti savo pareiga pačiam jausti ir 
visiems kitiems perduoti nepaprastos Susivienijimo šventės 
nuotaikas. Mes turim suprasti, kad Susivienijimas padarė sa
vo Deimantiniam Jubiliejui lygiai deimantines dovanas savo 
nariams, kurie jau ilgus metus dalyvauja musų organizacijoje 
ir naujiems aplikantams, kurie šiuo iškilmingu metu, kai di
džiausioji lietuvių organizacija švenčia 75-ių metų jubiliejų, 
ateina į musų garbingą šeimą.

SUPRASKIM, kad tik dabar galima pasinaudoti apdrau
dų palengvinimais ir gauti pasirašius Non-Medlcal, be daktaro 
sveikatos tikrinimo, Aplikaciją, įsigyti visas SLA narių teises 
ir privilegijas ir taip pat dar gauti 10% nuolaidos nuo paskelb
tų duoklių. Kiekvienas narys turi pasistengti, kad šie pui
kus Susivienijimo nariams pasiūlymai butų pilnai išnaudoti.

Gerbiamas SLA Nary, kai prirašysi naują aplikantą — 
padarysi jam gerą darbą ir pagelbėsi savo organizacijai dir
bančiai visų lietuvių naudai! Gausi atlyginimą, prizus, dova
nas ir dalyvausi laimėjimuose piniginių sumų.

veidais, nujautė didžiąją nelaimę, ir lyg norėdami rasti dar 
mažą kibirkštėlę vilties vienas kito klausė: “Kas bus”?

Manau, kad visi prisimename, širdį verenčią, liaudies dai
ną:

“Kas tie tokie, kur dainuoja, be saulytės vakare?
Tai mus visi vargo broliai, sunkų darbą nešdami”?

(Nukelta į 3 pusi.)

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie rųetai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo Įrengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje'‘Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka-’ 
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos. Po BANKETO, grojant žymiam orkes
trui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50.

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:

S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 
Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti. Šio fondo pinigais jau 
pagelbėta daugeliui Susivienijimo narių aukštąjį 
mokslą pasiekti, šio seimo proga prisiminkite šį 
fondą.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

807 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne v8- 
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
liura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

pra-

MUSŲ REIKALAI

atos-

Susivienijimo kuopų 
susirinkimai

Artėjant vasarinėms 
togoms, kai kurios kuopos su
sirinkimuose n utaria vasaros 
metu — liepos ir rugpiučio 
mėnesiais nelaikyti susirinki
mų, nes vasaros metu nariai 
vyksta atostogų ir nenori lan
kyti susirinkimų. Aišku, kiek
vienam žmogui po ilgos žie
mos ir nuolatinių įvairių dar
bų poilsis reikalingas, tačiau 
daug geriau daro tos kuopos, 
kurios susirinkimus laiko 
kiekvieną mėnesį ir aptaria 
kuopos ir kitus reikalus. Il
gas susirinkimų nelaikymas 
atitolina narius nuo Susivieni
jimo veiklos ir jie, labai daž
nai, prisimiršta užsimokėti 
m ė n e s i n es mokestis, todėl 
daug geriau butų, kad susi- 
rnkimai butų laikomi kiekvie
ną mėnesį.

★- - ★

Vasarinės išvykos ir 
korespondentai

Daugelis kuopų ir apskričių 
jau pradėjo ruošti vasarines 
išvykas į parkus, ukius ir pa
jūrius, bet labai dažn ai pasi
taiko, kad apie tokias išvykas 
sužinoma tik joms praėjus, 
reiškia apie ruošiamas išvy
kas nieko nebuvo pranešta or
gane ir jos nebuvo garsintos. 
Tas negerai. Jeigu prieš iš
vykas butų buvę rašyta orga
ne ir jos garsintos, tai išvykų 
pasekmės butų buvę daug ge
resnės. Daugelis narių apie 
išvykas ar kitokius parengi
mus sužino tik iš organo.

Todėl kuopų koresponden
tai ar kiti pareigūnai, ruo
šiant išvykas, privalo iš ank
sto pranešti organui ir jas 
rai išgarsinti, kad ne tik 
riai, bet ir tos apylinkės 
tuviai apie jas žinotų.

★
Korespondentų būtinos 
pareigos

Visos didesnės kuopos turi 
išrinkusios 
pondentus 
veiklos ir 
vasarinių 
kuopų,
korespondentų, kuopų veiklą 
aprašo sekretoriai ar kiti vai- i 
dybų nariai. Bet kas blogiau
sia, kad yra ir tokių kuopų, 
apie kurių veiklą niekas ne
parašo ir niekas apie jas nie
ko nežino, rodos kad jų visai 
nebebūtų. Tokių kuopų apsi
leidimą negalima pagirti, nes 
tas veda kuopas prie apsnūdi
mo ir nepaisymo savo organi
zacijos reikalų.

Todėl dabar, atėjus vasari
nių išvykų metui, ruošiant I 
vienokio ar kitokio pobūdžio I 
išvykas, kuopos prašomos Į 
apie jas pranešti organui, kad I 
jas butų galima gerai išgar- I 
sinti, kad jose dalyvautų dau- į

ge- 
na- 
lie-

★

metinius kores- 
apraŠymui kuopų 
įvairių žieminių ir 
parengimų. Kitų

neturin čių specialių

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA SLA 198'354 kuopos geguži

nei. Pradėkit rengtis iš anks
to.

Springfield, III. mažavertis lietuvis.
Koresp.

SLA 158 Kuopos Piknikas 
Bus Didelis ir Gražus

SLA 158 kuopa rengia di
delį ir gražų pikniką šių me
tų birželio 12 dieną, 1:30 va
landą po pietų, S. Lapinsko 
parke, prie ežero kranto. Vie
ta puiki ir maloni visiems, 
kurie tik atsilanko į tą par
ką, visiems patinka.

Bus gera F. Atkočaičio or
kestrą, kuri gros visokius 
šakius. Gaspadinės pagamins 
skanių užkandžių, o vyrai pa
tarnaus su gėrimais, kas tik 
ką mylėsite, viską gausite.

Gerbiami lietuviai ir lietuvai
tės, vietiniai ir iš apylinkių, 
visi atsilankykite ir linksmai 
laiką praleiskite tyrame ore.

Važiuojant į pikniką iš mie
stelio, reikia imti 66 Road, 
privažiavę Tourington Road, 
sukite po dešinei ir vaktuoki- 
te iškabas iki pikniko vietai.

Pastaba. — Jeigu tą 
lytų, tai piknikas įvyks 
lio 18 dieną toj pačioj 
ir tuo pačiu laiku.

Dar kartą kviečiame
ir iš visur skaitlingai atsilan
kyti minėtą dieną į pikniką. 
Po šaltos 
matysime 
draugais, 
nuosime 
pašoksime
158 kuopos piknike.

Rengimo Komisija Kviečia 
. visus būti piknike.

Netekom dar vieno musų 
135 kuopos nario, tai Antano 
Tvaranavičiaus, kuris po il
gos ligos mirė ligoninėje 5— 
16—60 m. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis šv. Grai
bo kapinėse 5—19—60 m. Li
ko žmona Sophia, sūnūs An- 
tas, Jr., ir Sophia ir Viktori
ja dukterys, keli anūkai. Apie 
velionį reikės plačiau parašy
ti, jei sveikata tarnaus.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius.

New Haven, Conn.

SIA 142 Kp. Susirinkimas

Pittston, Pa

dieną 
birže- 
vietoj

visus

ir ilgos žiemos pasi- 
piknike su savo 

draugėmis ir padai- 
lietuviškų dainelių, 

visi kartu SLA

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kp. Susirinkimas

SLA 135 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, E Alleg- 
heny Avenue ir Tilton gatvės, 
sekmadienį, birželio-june 5 
dieną, 2 valandą po pietų. 
Nariai ir narės yra maloniai 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

Šiame susirinkime musų 
kuopa privalėtų surasti dar 
vieną ar du atstovus daly
vauti SLA Deimantiniame Sei
me, prie išrinkto Jono Šuo- 
piuo gegužės mėn. susirinki
me. Ypatingą dėmesį kreipiu 
tuo reikalu susidomėti jaunes
nio amžiaus priklausantiems 
nariams ir narėms. Džiugu 
butų išgirsti kad atsirastų sa
vanorių atstovų seime daly
vauti.

SLA gyvuoja 75 metus, tu
ri savo kilnią istoriją Ameri
kos išeivijoje. Ji bus dar gi
liau pagilinta ateityje. Iki bus 
išleista antroji SLA istorijos 
laida-knyga, patartina mažai 
arba visai neapsipažinusiems, 
sekti-skaityti dr. Stepono Bie- 
žio ŠIA istorinius raštus, tel
pančius organe Tėvynėje. Se- 
kite-skaitykite atydžiai pačios 
redakcijos straipsnius, apskri
čių ir kuopų veiklą. Kur kitur 
jus rasite tiek lietuviškos 
dvasios įdėta lietuvių tautos 
reikalams, jei ne SLA orga
ne? Sklandus ir suprantanti 
vieningo darbo reikalai veda
mi paties SLA Centro, koope
ruojant apskričiams ir povie- 
nioms kuopoms, sudaro gry
nai išeivijoje lietuvių brolijos 
stipriausią nariais ir kitkuo 
šeimą. Kas to nepermato ar 
nenori permatyti, toksai as
muo, mano supratimu, yra

giau žmonių ir iš jų butų nau
da kuopoms ir visai organiza
cijai. Kuo daugiau žmonių da
lyvaus išvykose, tuo bus di
desnė nauda rengėjams, o vi
sai organizacijai bus nauda 
tokia, kad ji bus pagarsdnta 
ne tik tarp lietuvių, bet ir ki
tataučių tarpe.

i

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMJNIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Sekantis SLA 142 kuopos 
susirinkimas įvyks š. m. bir
želio mėn. 5 dieną, 3-čią va
landą po pietų, 243 N. Front 
St., New Haven, Conn.

Visi nariai ir nares kviečia
mi atsilankyti į minėtą susi
rinkimą, kuris gana svarbus, 
nes turime išrinkti delegatą į 
SLA seimą PittSburghe. Be to 
turime ir kitų einamųjų reika
lų aptarimui.

Prie to noriu priminti, ku
riems laikas mokėti apdrau
dos mokesčiai, priimami nuo 
2-ros valandos po pietų.

Taipogi šiais metais birže
lio 26 dieną musų kuopa ren
gia pobūvį gegužinę ir tam 
reikalui yra išrinkta rengimo 
komisija, kuri daugiau 
tai praneš vėliau.

Bet dabar ypatingai 
riai, ruoškimės minėtos
nos popietę, smagiai praleisti 
laiką kuopos gegužinėj, kurį 
įvyks 243 N. Front St.

Vladas šaulys,
SLA 142 kp. finansų sekr.

apie

na- 
die-

Cicero, lllinois

Deveikis Išvyko j California

SLA 301 kuopos finansų 
sekretorius Kazys Deveikis 
išvyko porai mėnesių pas gi
mines į Kaliforniją 
kuopos narių : 
vyks birželio mėn. 1 dieną, 
trečiadienį, 7:30 valandą va
kare, 1400 So. 49-th Court, 
Liberty namų apatinėje salė
je-

Kol br. Deveikis sugrįš, S. 
L. A. 301 kuopos nariai, ku
rie negalės atvykti į susirin
kimą, vakarais po 7 valandos, 
mokesčių ir kitais reikalais 
gali kreiptis į sekretorių Joną 
Juodvalkį, 4716 W. 13 Street, 
antras aukštas iš kiemo, tel. 
OL 2-6857 arba dienos metu 
nuo 12 iki 3 valandai po pie
tų į mane, 1505 So. 49-th 
Court antram aukšte iš gat
vės.

Stepas Paulauskas,
SLA 301 kuopos kasos glob.

orniją. Eilinis j 
susirinkimas į-

Akron, Ohio

SLA Kuopos Susirinkimas

Praėjus sėkmingai Lietuvių 
Dienai, Akrono lietuvius lau
kia sekantys darbai: Birželio 
5 dieną įvyksta SLA 198-354 
kuopos svarbus mėnesinis su
sirinkimas, kuriame bus gera 
proga pažvelgti į vajaus re
zultatus. Jei kiekvienas kuo
pos narys suras dar ,po vieną 
narį, tai musų skaičius padvi
gubės.

Birželio 12 dieną Trumpic- 
ko sodyboje įvyksta pirmasis 
akroniečių susitikimas gamto
je. Nepamirškite atvykti ir 
praleisti keletą malonių va
landų medžių pavėsyje.

Jau ne už jurų marių ir lie
pos 3 diena, kada visi akro- 
niečiai rinksis gražioje Stan- 
ley Lucas sodyboje tradicinei

Mirė Ikonas Sheporaitis, 
Susivienijimo

Leonas Sheporaitis

Šių metų gegužės mėn. 2 
dieną Robert Packer ligoninė
je, Sayre, Pa., išgulėjęs dvi 
savaites mirė Leonas Shepo
raitis, ilgometis Pittstono gy
ventojas. Jis gimė Lietuvoje, 
Geisteriškių kaime, Lankališ- 
kių parapijoj, Vilkaviškio ap
skrity. Velionis atvyko į šį 
kraštą 1900 metais ir visą 
laiką išgyveno Pittstone. Bū
damas darbštus žmogus, 1904 
metais įsisteigė savo dirbtuvę 
išdirbimui minkštų gėrimų, 
vardu Sheporaitis Bottling 
Works, ir tame biznyje išbu
vo 56 metus, buvo žinomas vi
same Wyoming Klony tarp 
lietuvių ir kitų tautų.

1934 metais buvo išrinktas 
į Pittstono miesto tarnybą. 
Būdamas pirmas lietuvis kon- 
selmonas, jis pirmas pradėjo 
rūpintis įsteigimu Lietuvių 
Piliečių Klubo ir visą laiką 
buvo jo rėmėjas, taipgi buvo 
Liberty National Banko pri
žiūrėtojas 
paskutiniu 
dentas.

Tikrai,
gyvenanti lietuviai ilgai nepa
mirš velionį, nes jis buvo pa
vyzdingas žmogus ir patrio- 
tingas lietuvis, paremdavo pi- 
nigiškai kiekvieną lietuvišką 
darbą ir lietuviškas organiza
cijas. Jis priklausė prie šv. 
Kazimiero parapijos, šv. Var
do draugijos, SLA kuopos 
nuo 1921 metų, ir daug kitų 
organizacijų.

Jis buvo pašarvotas laido
tuvių 
Kižio 
lankė 
gų ir
pagarbą, 
gegužės 5 dieną. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje atlaikytos mal
dos už velionio vėlę, o iš baž
nyčios nulydėtas į 
pines ir palaidotas
poilsiui. Grabnešiais 
Stanley Kasias, Frank 
vich, Franik Yuscavage, 
Miliauskas, Anthony
kas ir Joseph Shulunas. Gar
bės grabnešiais buvo: Joseph 
Pojunis, Charles Banelis, Pe- 
ter Senesky, Daniel Zelonis, 
Anthony Sobes, Wiliam Sa- 
vage.

Nuo Lietuvių Piliečių Klu
bo: Sam Salinsky, Anthony 
Tirva, Joseph Zigman, Peter 
Shuckstes, Joseph Kunavage, 
William Vemousky. Nuo She
poraitis B o 111 i n g Works: 
Judge Frank N. Pinola, dr. 
Vincent J. Gallizzi, Sylvester 
Grablick, Joseph Lynott, Be
ne Borocci, Angelo Adonizio, 
Oscar Parke Fred Ramage, 
Joseph Schififman, Thomas 
Kehoe, Liberty National Ban
ko direktoriai ir kiti pareigū
nai.

Velionis Sheporaitis paliko

ir direktorius, o 
laiku vice prezi-

Pittstono mieste

direktoriaus Casmier 
koplyčioje, kur jį ap- 
daug jo buvusių drau- 
atidavė jam paskutinę 

Laidotuvės įvyko

Oliver ka- 
amžinam 

buvo: 
Yura- 
Adam 
Zerec-

Seny Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)
Tam tikros ligos yra labiau prapli- 

tę senų žmonių tarpe. Pagal dažnumą 
širdies ligos yra pirmoj eilėj, kurios bai
giasi mirtim. Vėžys užima antrą vietą 
kaipo mirties priežastis. Nors vėžys pa- 
staiko kiekvienam amžiuj, bet dažniau, 
jis randamas pas vidutinio amžiaus ir 
pas senius. Ankstyba vėžio diagnozė 
(ligos pažinimas) ir greitas gydymas iš- 
gelbsti daug gyvybių arba prailgina gy
venimą. Vėžio gydymas gali būt chirur
ginis ir su ,moderniais šių dienų operaci
niais metodais ir anesterija, musų lai
kais senyvi žmonės operuojami 
dažniau negu seniau. Virškinimo 
tas gali parodyti tam tikrus ligos 
tomus. Kai kurie iš tų reiškinių
priklausyt nuo1 blogos dietos, neprižiūrė
tų dantų, blogai pritaikytą dirbtinių 
dantų, ar dėl makštos stokos. Virškini- 
mos trakto reiškiniai ir sutrikimai netu
ri būt palikti be dėmesio, ir toks pacien
tas privalo nuodugniai patikrint savo 
sveikatą pas gydytoją ir taipogi rūpes
tingai vykdyt pagrindines taisykles 
ros dietos ir protingos mankštos.

Kai kurios nervų ir proto ligos 
stebimos pas senyvus asmenis, kaip
tai smegenų arteriosklerozė (kraujo in- 
dų-arteriją sukalkėjimas ir sukietėji-

ti a ug 
trak- 
simp- 

gali

ge-
£

pa-
a li

dideliame nuliudime dukterį 
Pranę Kasias ir žentą dr. 
Bronių Kasias, dvi sesutes ir 
vieną brolį Lietuvoje, dvi se
seris Amerikoje, kurių viena, 
Mary Rusceskas gyvena Wy- 
oming Pa., o Joseph Daileda 
gyvena Woodhaven, N. Y., 
taipgi paliko posūnį Joseph 
Matonį, gyvenantį Wyoming, 
Pa., ir du anukus.

Visa kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą likusiai 
šeimai, draugams ir pažįsta
miems.

Mielas Leonai, Jai Tau bū
na lengva ilsėtis šaltoje ir 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

Nellie T. Bayoras.

Terre Haute, Ind.

Mirė Adolfas Zaikauskas, 
ŠIA 46 Kuopos Narys

Vienas iš senesniųjų Susi
vienijimo 46 kuopos narių, 
Adolfas Zaikauskas, sulaukęs 
78 metus, apleido šį pasaulį 
šių metų balandžio mėn. 6 
dieną.

Minėtas narys sirgo apie 20 
metų, ir beveik pusę to laiko 
išgulėjo lovoje.

Velionis A. Zaikauskas bu
vo gero budo ir draugiškas 
žmogus, su visais gražiai su
gyvendavo.

Išdirbęs apie 30 metų ang
lių kasyklose, užaugino 4 sū
nus, kurie, išskyrus vieną, 
pralenkė tėvą su mirčia.

Kol sveikas buvo, velionis 
nepatingėjo atlikti bile kokį 
pavestą jam darbą dėl drau
gijos, visada mielai ir su noru 
patarnaudavo.

Dideliame nuliudime paliko 
vieną sūnų Edvardą, kuris sa
vo tėvą per daugelį metų už
laikė ir prižiūrėjo iki pat jo 
mirties.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Roslawn kapinėse.

Tegul būna jam lengva il
sėtis šios šalies žemelėj.

Juozas Beniulis,
SLA 46 kp. fin. sekr.

v

mas). Daugelis negalavimų, surištų su 
senu amžium, pareina nuo arteriosklero- 
zės. Daugybiniai arterijų užsikimšimai 
smegenų žievėj yra priežastim protinio 
.nusilpimo pas senus pacientus. Dėl šito 
susirgimo jie negali papildyt savo min
čių ir stebėjimų, praranda sugebėjimą 
atminti paskutinius įvykius, tampa žy
miai erzlus (nervingi), kiekviena smulk
mena juos labiau jaudina ir daugeliu at
vejų jie darosi suvaikėję, primena grįži
mą į vaikystę. Kartais įvyksta apoplek
sija — kraujo išsiliejimas smegenyse 
dėl plyšusios arterijos arba staigus ar
terijų užsikimšimas; jeigu tai nesibaigia 
urna mirtim, tai gali rimtai sužaloti pa
ciento sveikatą, padaryti jį luošu arba 
invalidu. Prie apopleksijos esti paraly
žiui arba negalėjimas valdyti vieną kū
no pusę, abi kojas ir žemutinę kūno da
lį arba paralyžiai visų keturių galūnių 
kojų ir rankų. Be to, esti kalbos sutri
kimai arba negalėjimas kalbėti, dar gali 
būt protiniai sutrikimai, bloga orienta
cija. Toki paraližiuoti pacientai ypač 
sunkesniuos atsitikimuos reikalau.ua di
desnės priežiūros ir kartais juos tenka 
gydyti ligoninėse arba laikyt senelių na
muose, kur jiem gali būt grąžintas jei ne 
pilnas, tai bent dalinis darbingumas.

(Bus daugiau)

PATIKSLINIMAS. — Praeitos savaitės 
Tėvynėje, šiame skyriuje įvyko netikslumas. 
Pirmoj skilty, penktoj eilutėj iš viršaus pasa
kyta pro veiklos reiškiniai. Vietoj pro, turėjo 
būti proto veiklos reiškiniai.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopos Jaunimo ir 
Senimo Susirinkimas

Veiklus kuopos organizato
rius Petras Žilinskas, ryžtin
gai dirba jaunuosius narius 
Susivienijimo veiklon įtraukti. 
Gegužės 29 dieną, 1 valandą 
po pietų, 967 South 4-th 
Avenue, Los Angeles, Jono ir 
Onos Macėnų sodyboje1 įvyks 
kuopos jaunuolių susirinki
mas. Ten pat jaunimo susipa
žinimas buvo kovo 27 dieną, 
apie kurį Tėvynėje buvo rašy
ta.

Kadangi daugumą jaunuo
lių susirinkiman atveža tėvai, 
tai tuo pačiu laiku Macėnų so
dyboje įvyks atskirai kuopos 
senųjų narių susirinkimas. Vi
si kuopos nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivežti savo jau
nimą, nežiūrint, ar jie jau yra 
SLA nariai, ar ne.

Po susirinkimų bus vaišės: 
jaunimui visai veltui, o vy
resnieji nariai sutarė prisidėt. 
Jau žinoma, kad kuopos na
riai Masonai, Račkienė, Ra
kauskai ir jų duktė Adelė Ok- 
sas, Biekšos, Kirilauskai, Mig- 
linai pagamins visokių kepsnių 
jaunimo ir senimo vaišėms.

Dabar vyksta SLA deiman
tinio jubiliejaus narių priėmi
mas papigintais mokesčiais. 
Šiame susirnkime kuopos or
ganizatorius P. Žilinskas duos 
paaiškinimų vajaus reikalu ir 
priims naujus narius.

Fin. Sekretorius.

Ansonia, Conn.

Iš ŠIA 66 Kuopos 
Susirinkimo

Šių metų gegužės 8 dieną 
šv. Antano parapijos salėje 
buvo SLA 66 kuopos susirin
kimas. Nors narių atsilankė 
mažai, tačiau svarbieji reika
lai buvo apsvarstyti, apie ką 
trumpai parašysiu.

Sekretoriui A. Kasperavi
čiui perskaičius protokolą iš 
praeito susirinkimo, organiza
torius J. Radzevičius aiškino 
apie dabartinį deimantinį vajų 
naujų narių gavimui, primin
damas, kad visi nariai gali 
būt organizatoriai, nes visi 
gavo pakvietimus. Kiti pareiš
kė kitokias nuomones vajaus 
reikalu, bet dauguma nurodė, 
kad yra naudinga vajus skelb- s ' 
ti, nes jų metu gaunama nau
jų narių, jei ne vienur, tai ki
tur. Pirmininkas S. Bujanaus
kas priminė, kad skelbiamų 
apdraudų mokestis yra labai 
žema.

Užrašų seketorius A. Kas
peravičius, kuris yra ir SLA 
4-tos apskrities pirmininkas, 
pakvietė kuopą rengtis skait
lingai dalyvauti 4-tos apskri
ties tradiciniame išvažiavime, 
kuris įvyks birželio 19 dieną 
Belleview Grove Parke, 36 
Lakewood Road, Waterbury, 
Conn. Jis dar paaiškino dėl 
ko apskrities gegužinė šiemet 
anksčiau bus, negu kitais me
tais. Tą reikalą apkalbėjus, 
nutarta surengti specialų au- 
tobusą svečių nuvežimui į 
4-tos apskrities metinę šven
tę. Šiuo reikalu rūpintis iš
rinkti S. Bujanauskas ir J. 
Radzevičius.

Kalba apie siuntimą delega
tų į SLA Deimantinį Seimą, 
kuris įvyks liepos 11 dieną 
Pittsburghe. Delegatais iš
rinkti Stasys Bujanauskas ir 
Juozas Radzevčius, pavaduo
toju Stasys Trapkauskas.

Koresp.

■

reikalau.ua
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Visam susirinkimui karštai 

pritariant tokioms mintims, 
čia pat vietoje vienbalsiai nu
sitarė įkurti bendrą visus liev- 
tuvius apjungiančią organiza
ciją, kurią užvadino — Susi
vienijimas Visų Lietuvninkų 
Amerikoje. Jau vien iš užva- 
dinimo matosi, kad įkūrėjai 
galvojo apjungti visus lietu
vius, siekti apšvietos ir išeivi
joje gyventi lietuvybės dva
sioje. Atseit iš pat pirmos 
užuomazgos pagrindas busi
mam Susivienijimui buvo de
damas lietuvybė ir kulkurinis 
kilimas. Šitokiems aukštiems 
obalsiams argi rasis kasgi ga-

Ii nepritarti ir tikrumoje ne
būta pasipriešinimo.

Nuo žodžių vietoje eita it 
prie realio darbo, kuris vyki- 
nimui išrinko komisiją iš P. 
Pasecko, pirmininku ir A. 
Juskausko, sekretoriaus. Šiai 
komisijai buvo pavesta para
šyti Susivienijimui statutą, 
kaip tuo metu suprasta ir 
verbuoti narius. Komisija ne
delsiant atsišaukė per “Liet. 
Balsą” į draugijas, kurių tuo 
metu butą tik devynios: 4 
Shenandoah, Pa., 3 New Yor
ke, N. Y., 1 Baltimore, Md., ir 
1 Waterbury, Conn. Tai maž
daug šitokia ano meto lietu
vių išeivijos organizuotumas

SLA APDRAUDOS ĮVERTINIMO 
RAPORTAS UŽ 1959 METUS

Įstatymai reikalauja, kad visos fraternalčs organizacijos 
kasmet pateiktų valstijoms, kuriose turi kuopas, ne tik smul
kų savo stovio raportą, bet ir raportą parodantį, kokioj padė
ty yra pomirtinių fondas. Toks raportas vadinasi “Valuation 
Report” ir turi būti pripažinto aktuaro paliudytas. Pateikus 1 
valstijoms, jis taipgi turi būt paskelbtas organizacijos organe.

Sekamas SLA raportai prirengtas Lenard E. Goodfarb, 
aktuaro ir SLA Sekretoriaus dr. M. J. Viniko buvo pateiktas 
valstijoms šiais metais. Jis parodo, kad SLA 1959 metais 
bendras turtas buvo $3,444,883.66.

Iš to turto priklauso:
Pomirtinių Fondui _________  $3,050,788.97
Kitiems Fondams _____________ 394,094.69

Pagal mirtingumo lentelių pomirtinių fondas turėjo atsar
gos rezervų ir kitoms atsakomybėms iš viso $3,050,788.97.

Palyginus kiek yra ir kiek turėtų būti, randama, kad Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje pomirtinių fonde yra perviršio 
$840,576.89, kuris duoda tiek daugiau saugumo SLA apdrau- 
dos paliudijimams. Taip yra nežiūrint, kad SLA ant savo 
pinigų 1959 metais teuždirbo 2.97%.

Raportas seka anglų kalba:
LTTEfUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

VALUATION REPORT
as of December 31, 1959 made to the Insurance Departments 

of the various Statės as reąuired by law.

VALUATION EXHIBIT
Astsets-Actual and Contingent

Assets available for paymenit of death 
losses determined as follows: Admitted
Assets $3,444,883.66 less sum of expense 
funds $7,923.23, and miscellaneous funds 
not available for claims $69,152.89 _________

Liabilities-Actual and Contingent
Net Tabular mid-year values on American 
Experience 3%; death only, $2,350,184.94 
Contingent Reserve $375,000.00 
Unassigned funds $651,569.65
Kxpen.se and Miscell. liabilities $68,124.07

Totai_____________________________

$3,367,807.47

/

Ratio per cent of assets — 
Actual and Contingent — 
to Liabilities —
Actual and Contingent —

1959 — 142.00% 
1958 — 145.00% 
1957 — 148.00% 
1956 — 149.00% 
1955 — 126.91% 
1954 
1953

123.98% 
123.78%

The above valuation indicates that on the basis of Ameri
can Ebcperience Table of Mortality with interest at three 
per cent the future assessments of the society, at the net ratea 
now bedng collected, together with the now invested assets, 
are sufficient to meet all certificates as they mature by their 
terms, with a margin of safety of $812,193.39 (or 35%) 
over and above the statutory standards.

MORTALITY
Ratio per cent of actual 

amount at risk during
1959 — 
1958 — 
1957 — 
1956 — 
1955 — 
1954 — 
1953 —

to eocpected mortality on gross

INTEREST INCOME

79.11%
80.41%
95.32%
86.54%
86.22%
85.05%
75.26%

EROM INVESTMENTS
Net rate of interest earned on benefit funds during

1959
1958 — 2.95%
1957 __ 2.86%
1956 — 2.72%
1955 — 2.54%
1954 —- 2.22%
1953 — 2.57%

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
M. J. Vinikas, Secrotary.

2.97%

ir skaitlingumas. Žinoma kaip 
dabar, taip ir tada anaip tol 
ne visi lietuviai buvo organi
zuoti. Buvo nemažai pavienių, 
niekur neįsijungusių.

Ši organizacinė komisija ra
dusi šilto pritarimo nekurtose 
organizacijose ir pavieniuose, 
paskyrė sušaukti pirmą Susi
vienijimo Visų Lietuvninkų 
Amerikoje seimą rugpiučio 
15, 1886, Shenandoah, Pa., tik 
už keturių mėnesių po Susi
vienijimo įkūrimo.

Pirmasis seimas
I

Pirmas seimas, kuris tikru
moje buvo steigiamasis, įvy
ko skirtu laiku. Į jį suvažiavo 
viso vienuolika delegatų. Šis 
seimas buvo tikrai reikšmin
gas, nes turėjo paruošti jo 
pagrindus, nuo kurių * tikslu
mo priklausys jo visa ateitis. 
Kadangi delegatai neturėjo 
praktiško organizacinio paty
rimo, patys tebuvo menko iš
silavinimo ir tiesiog nebuvo iš 
kur gauti tikslių patarimų, 
tai visa busimos organizacijos 
struktūra reikėjo kurti, taip 
sakant, iš nieko, o tik vado
vaujantis gerais norais, vie
nas kitu pasitikėjimu ir ge
riausia išmintimi. Taigi nega
lima buvo tikėtis kokio tobu
lesnio objekto. Čia reikia pri
siminti, kad anuo metu šiame 
krašte išviso fraternalės or
ganizacijos tebuvo tik užuo
mazgoje ir žinoma mėgėjiško 
pobūdžio. Valstybių (steitų) 
vyriausybės neteikė jokių pri
valomų patvarkymų ir nesikir j 
šo į šių organizacijų viduji
nius reikalus, kaip kad dabar 
daro įstatymų nustatytais 
dėsniais, kurie yra visoms 
fraternalėms organizacijo m s 
įsakomi ir privalomi nezių ap
saugojimui ir jų gerovei.

Besvarstant pateikto statu
to, kaip tada vadinta konsti
tucijos, nuostatus delegatuose 
pasireiškė nuomonių skirtu
mai ir aštrus ginčai. Vienas iš 
tokių buvo pasiūlymas mote
ris priimti. Čia tai jau kilo 
aštrus ginčai. Nekurie ir 
tie šiaip taip pasisakė mo
teris priimti, bet jokiu bu
du ne merginas, kurios kaipgi 
čia maišysis. Esant griežtiems 
nesutarimams nutarta išviso 
moteris, vedusias ir nevedu
sias, nepriimti. Taigi šiuo ta
rimu jš pats pradžios jau su
laužytas pagrindinis tikslas ir 
siekis visus lietuvninkus su
jungti. Argi moterys jau buvo 
laikomos nebe lietuvėmis-lie- 
tuvninkėmis? Bet atsiminki
me, kad tais laikais dar daug 
valstybių moterys neturėjo 
lygių teisių su vyrais, neiš
skiriant ir JAV. Tad vargiai 
galima to seimo dalyvius pa
kaltinti už tokį jų galvojimą, 
kuris tuomet buvo lyg savo
tiška mada įsigyvenusi iš se- | 
nesnių laikų.

Vardas paliktas 
nijimas
Amerikoje kaip originaliai pa
teikta. Tikslas trejopas su 
milžiniškais užsimojimais: 1). 
Pirkti žemės ir namus, steigti 
mokyklas, našlaičiams ir pa- 
senusiems žmonėms prieglau
dos namus ir statyti lietuvių 
bažnyčią; 2). Steigti darbinin
kams biržas, kur bedarbiai 
lietuviai pagalbą galėtų rasti 
darbo ieškodami; ir 3). Su
šelpti mirusio giminaičius.

Kasgi nesusižavėtų šitokia 
programa ir kasgi nepalinkė
tų geriausių sėkmių? Nors ir 
nepilnai įgyvendinus šitokią 
programą tiesiog reikštų “lie
tuvišką respubliką” šiame 
krašte, kas lietuvių išeivijos 
gyvenimą butų pasukęs visai 
kita kriptimi, kuri neabejoti
nai butų įimtai pastojusi ke
lią masiniam nutautėjimui. 
Mostas buvo tikrai kilnus, 
siekiąs kultūrinių aukštumų, 
ekonominės gerovės ir vargs
tančių sušelpimas, kas jung
tų tautiečius ir keltų pasidi
džiavimą būti lietuviu.

Tame pačiame seime jieško- 
ta priemonių vykinti šiems 
tikslams hustatant finansavi

I

Susivie-
Visų Lietuvininkų

Baisiosios Birželio Trėmimo Dienos

žemdirbių

V. Kudirkos išpranašauta, bai-

(Atkelta iš 1 pusi.)
Okupavus musų gimtąjį kraštą, musų brolių ir sesučių, 

dainos nutilo. Visi lietuviai, visų užsiėmimų: ar jie buvo mo
kytojai, valdininkai ar gimtos žemės artojai ar darbininkai, 
jautė, /kad kraštą ištiko, Dr. 
šioji audra.

Veik visi mes esame šiau
dinės pastogės
vaikai, ir labai gerai žinome, 
kaip yra kertamas medis.

Smūgis po smūgio, skiedra 
po skiedros ir didžiausias me
dis griūna netekęs gyvybės. > 
Taip ir naujieji Lietuvos oku
pantai smūgis po smūgio, pri
dėdami negirdėtus žiaurumus, 
nukirto Lietuvos laisvės ą- 
žuolą, ir visą savo darbų bai
sumą apvaikinavo, žiauriais 
Birželio įvykiais.

Baisiųjų Birželio įvykių 
dar niekas tinkamai neaprašė 
ir neatvaizdavo, nes nėra ga
limybių aprašyti tą didžią ne
išmatuojamą jurą, musų mie
los tautos, kančių.

Visame krašte, miestuose ir 
kaimuose, nieko nekalti žmo
nės, nakties metu, buvo su
imami, lyg pikčiausi žvėrys, 
duodant laiko tik 15 minučių 
pasirengti nežinomai, didžią-

perskiriamos 
pakraunami į 
o moterys su

jai kelionei. Jie suguldomi į 
sunkvežimius ir gabenami į 
geležinkelių stotis. Ten jų 
laukė jau paruošti gyvuliniai 
vagonai, išgabenimui, musų 
krašto žmonių.

Stotyse buvo 
šeimos. Vyrai 
vienus vagonus,
vaikais ir kūdikiais į kitus. 
Vagonai buvo taip perpildyti 
žmonėmis, kad juose tik sto
vėti vietos užteko. Ir taip už
rakintuose, ir ginkluotų sar- 
gibinių saugomi, jie buvo iš
lydimi į didžiąją vargų, aša
rų ir kančių kelionę. Ta ke
lionė tęsėsi ištisas savaites.

Apie prekinio vagono pato
gumus netenka nei rašyti, nei 
kalbėti, nes mes visi, apie 
juos gerai žinome.

Tai buvo šiltos birželio mė
nesio naktys... Žmonės vieni 
prie kitų buvo taip suspaus-

mo pagrindą: 60 procentų pir
majam tikslui, vadinas, žemės 
ir namų pirkimui; 25 proc. 
gyvybės apdraūdai; ir 15 
proc. biržos darbininkams į- 
taisymui. Atseit, įkurta at
skiri fondai specifiniams tiks
lams. Šitokis narinių pajamų 
paskirstimas ant popieros at
rodo gana gražiai, o ne prak
tiškai įvykinamas, tai jau vi
sai kitas reikalas. Kitą pusę 
vertus, argi anuo metu buvo 
bent kokia galimybė tiksliai 
apskaičiuoti ir dar svarbiau, 
numatyti ateities gyvenimo 
eigą, nuotikius ir žmonių be
sikeičiantį , galvojimą, 
dažnai keičia aplinka ir 
kas.

(Bus daugiau)

kurį 
lai-

/

Čikagos Skautų 
Laužas

, ________ 7

Yra mus tarpe tikrai kilnių 
tautiečių, kaip Čikagos vaisti
ninkas Pranas Rakas, kurs 
suprasdamas musų jaunimo 
svarbą, savo 80 akrų ūkį, 
esantį prie Custer, Michiigan, 
99 metams, visai nemokamai, 
pavedė valdyti skautams. Ke
lius metus Čikagos skautų va
dovybę varginę stovyklavie
tės klausimas, daktarų Bud
rių iniciatyva, buvo išspręs
tas. Dabar kas vasarą, Rako 
80 akrų ūkyje, įsikuria mažų
jų nepriklausoma Lietuva, 
kur vyksta žaidimai, juokas, 
dainos ir rimti užsiėmimai be
siruošiant į skautų patyrimo 
laipsnius ir įvairias specialy
bes. Kas rytas Marijos gies
mei aidint garbingai pakyla 
Lietuvos trispalvė vėliava, o 
vakare, Kudirkos Lietuvos 
Himnui skambant, ji iškilminr 
gai nuleidžiama.

Dabar svarbu, kad kuo dau
giau tėvu, vaikus leistų į šią 
stovyklą. Šiai stovyklai pa
remti, SLA PT daktaras kvo
tėjas Steponas Biežis, kaip 
skautams remti draugijos pir
mininkas, Čikagoje 3 metai iš 
eilės ruošė skautoramas, bet 
šiemet jos nebebuvo. Dabar 
paskautininko Jurgio Prapuo
lenio, Mindaugo skautų drau
govės draugininko, iniciatyva 
yra sudarytas specialus komi
tetas, pirmininkaujant Stefu- 
tei Daukšienei, į kurį įeina 
Liuda Bigelionė, Anelė Žu
kauskiene, Kazys Markus iš 
Melrose Parko ir Pranas Sek- 
mokas iš Bridgeporto (3 šio 
komiteto nariai yra ir SLA 
organizacijos nariai), kurs 
šios vasaros skautų stovyklai 
paremti, ruošia viešą skautų 
pasįrodymą Čikagos ir apy
linkių lietuvių visuomenei, at
viroje gamtoje prie natura-

Nori-

lauš laužo. Šis komitetas ypa
tingai yra numatęs paremti 
Mindaugo draugovę, kuri la
bai garbngai pasižymėjo 1958 
m. IV Tautinėje Stovykloje 
(šios stovyklos vyksta tik kas 
10 metų), o praeitais metais 
draugovių varžybose laimėjo 
pirmą vietą. Šios draugovės 
skautai ruošiasi nuo biržęlio 
mėn. pabaigos Rako ūkyje 
stovyklaut 3 savaites.
ma, kad kuo didesnis skautų 
skaičius galėtų į stovyklą iš
vykti. Yra tėvų, kad vaikus 
neleidžia, nes už stovyklavi
mo savaitę reikia mokėti $15, 
tad 3 savaites $45. Laužo tik
slas populiarinti skautavimą 
ir sudaryti lėšų, kad kuo di
desnis skautų skaičius galėtų 
stovyklauti.

Laužas įvyks šeštadienį — 
birželio mėn. 18 dieną nuo 
3 valandos po pietų iki kol 
visi neišsivažinės, Spaičio dar
že, palei Archer Avenue, Wil- 
low Springs, Illinois. Progra
mai vadovaus pask. Jurgis 
Prapuolenis, dengtose patal
pose veiks baras, bufetas ir 
šokiai, prie labai puikios mu
zikos.

Musų SLA jaunimas didelė
je daugumoje yra ir skautai.

Čikagos ir apylinkių 
nariai yra maloniai 
praleisti šeštadienio 
lio mėn. 18 dienos 
gražioje pavasario
su skautais prie natūralaus 
laužo.

Stepas Paulauskas.

SLA 
kviečiami 
— birže- 

vakarą, 
gamtoje

Prof. Balčikonis 75 
Mėty Amžiaus

Elta praneša, kad žinomam 
kalbininkui prof. J. Balčiuka- 
niui suėjo 75 metai amžiaus ir 
45 metai filologinio darbo. Jis 
ypač daug nusipelnė ruošiant 
didyjį lietuvių kalbos žodyną. 
Pagerbtas ir “tarybiniu” titu
lu.

ti, kad buvo net sunku kvė
puoti, jau nekalbant apie tai, 
jog jie visi buvo alkani ir iš
troškę.

Šie iškankintų žmonių eša- 
lonai, kartais, stotyse (pakely 
į tremtį) išstovėdavo net po 
kelias dienas.

Žmonės ne tik kentėjo, al
ko, troško, bet sirgo ir mirė, 
ypač moterys, vaikai ir seny
vo amžiaus žmonės, šimtai 
nekaltų kankinių kūnų buvo 
išmetami iš vagonų. Jų lavo
nai nužymėjo tą baisiųjį mu
sų tautos vargų kelią, kurie 
kartų kartomfe primins, ko
kias kančias turėjo pernešti 
musų tautos trememieji vy
rai, moterys ir vaikai.

Ne vienam gal kils mintis 
ar klausimas, kodėl jie buvo 
gaudomi, areštuojami ir tre
miami? Koks gi buvo jų nu- 
sikaltimts? Taip, jie1 buvo nu
sikaltę prieš okupantus, ir tas 
nusikaltimas: — Jie mylėjo 
savo tėvynę, nepriklausomy
bę ir įgyvenimą laisvėje1. Ir 
vien dėl šio nusikaltimo, ku
ris yra taip natūralūs kiekvie
nam laisvam žmogui, jie buvo 
tremiami ir pasmerkti neži
nomam likimui, tolimajame 
Sibire.

Su šia, baisia, Lietuvos tra
gedija, tremtinių kančios ne
pasibaigė. Tremtiniai nuvežti 
į šaltas šiaurės taigas, miškų 
kirtimui, ar į naujai surastas 
anglių ar kitų mineralų ka
syklas neturėjo kur gyventi. 
Daugumai teko įsikasti į že
mes, kaūp jie vadina “zem- 
liankas”, ir ten purve, tarp 
parazitų, kankinami bado ir 
ligų baigti savo gyvenimą. 
Lyg baisiausi žmogžudžiai, jie 
buvo aptverti spygliuotų vie
lų tvoromis.

Žiaurios atrodė tos spyg
liuotos vielos, bet dar žiau
resnės—akys svetimųjų kan
kintojų.

Kiekvieną dieną, tremti
niai, lydimo ginkluotų sargi- 
binių, brisdami jgilų sniegą, 
jie turėjo /po 10 mylių eiti į 
darbą. Neišdirbus nustatytos 
darbo normos, jie gaudavo 
sumažintą maistą, kuris ir 
taip vos, vos teapsaugodavo 
juos nuo bado mirties.

Daugumai tremtinių, dėl 
trukumo maisto, išbirėjo dan
tys, kitus išbėrė neišgydomos 
votys. Ir taip, kasdien, ma
siniai jie mirdavo, toli nuo 
savos tėvynės ir artimųjų...

/Sunku įsivaizduoti tą sun
kųjį tremtinių gyvenimą, kul
tūringų kraštų žmonėms, ku
rie ramiai ir laisvai gyvena, 
kurie1 yra pratę kal/bėti apie 
patogumus, savo šeimos židi
nį ir pagerinimą tų patogu
mų. Deja, tremtiniai, galėjo 
•kalbėti apie nepasibaigiantį 
badą, kančias, ligas, kietą 
vargą ir kasdieninę draugų 
mirtį.

Negirdėtų pasaulyje žiau
rumų, okupantai, nusiautė 
musų kraštą. Jie sugriovė ne 
tik valstybę, kaimus ir žmo
nių sodybas, bet visą žmonių 
gyvenimą ir gyvuosius žmo
nes.

Kas dar taip neseniai buvo 
gražu ir garbinga, dabar ta
po nusikaltimu.

Bausmės, tariamiems nusi
kaltėliams, neturėjo kankinio 
ribų. Vien Baisiojo Birželio

įvykiuose nukentėjo daugiau 
negu 40,000 žmonių. Iš jų, 
daugumas, rado sau kapą šal
tame Sibire.

Netikėtas karas staigiu 
smugiu nubloškė okupantus į 
tolimus Rusijos plotus.

Likę lietuviai (Lietuvoje) 
rado paliktus sąrašus tų, ku
rie turėjo būti išvežti, bet dėl 
staigaus karo, nesuspėta to 
padaryti; jų butų buvę net 
700,000 (septyni šimtai tūk
stančių) .

Tačiau, ką per pirmąją 
okupaciją okupantai nesuspė
jo padaryti, tą jie atliko per 
antrąją, ir net su kaupu.

Trumpai prisiminęs žiaurią
ją musų tautos tragediją ir 
didžius vargus bei kančias 
musų tremtinių, norėčiau su
stoti prie balanso musų ma
žos, bet labai nelaimingos 
tautos.

Lietuva atgavusi nepriklau
somą gyvenimą norėjo ra
miai ir taikingai gyventi. Ji 
netroško karo. Ji nenorėjo už
kariauti ar užvaldyti svetimų 
žemių. Vienintelis jos troški
mas buvo kurti ir tobulinti 
savo gyvenimą taip, kad visi, 
savo laisvoj tėvynėje, galėtų 
gražiai, gerai gyventi.

Tiesa, Lietuva tiesioginiai, 
nors ir nebuvo į karą įvelta, 
tačiau ji nukentėjo skau
džiausiai.

Amerikos Jungtinės Val
stybės, antrajame pasaulinia
me kare, kariaudamos dvejuo
se frontuose ir nešdamos di
džiausiąją dalį karo naštos 
sunkumą, neteko 225,000 
žmonių užmuštais, gi maža 
Lietuva, nors nekariavo, bet 
neteko (laike karo), iš trijų 
milijonų gyventojų beveik vie
no milijono.

Pasibaigus karui buvo pas
kelbta taika ir sykiu karo tei
smas, karo nusikaltėliams, 
bet ar visiems nusikaltėliams.

Kas yra taika? Tai yra tas 
laikas kada nebėra keršto, 
bet ar musų gimtoji šalis su
silaukė taikos ir ramybės?

Tos taikos, Lietuvoje, ir 
šiandieną nėra. Visas kraštas 
virto viena didele prievartos 
ir vergų stovykla. Kolchozai, 
kur dar taip neseniai žaliavo 
sodais ir* rūtų darželiais puoš
nios sodybos, Virto nauju, 
sunkios baudžiavos dvaru. 
Keli milijonai musų brolių ir 
sesučių dar skaudžiau dejuo
ja, sunkią priespaudos naštą 
nešdami.

Kiekviena priespauda ar 
vergija yra visuotinas blogis. 
Kas yra bloga šiandien, tas 
bus bloga visados. Tačiau, 
kietoje ir sunkiausioje musų 
tautos brolių gyvenimo kovo
je yra kibirkštis vilties. Visų 
pirmiausia jie laukia demo
kratinių valstybių užtarimo 
ir paramos...

Mes gi, gyvenantieji šiame 
laisvės krašte, esame jų vil
tis ir jų gyvasis balsas, dirb
dami su ALT ir kitais veiks
niais, turime nepailstamai 
kalbėti apie jų (liet, gyven
tojų) baisią priespaudą ir 
kančias ir visa kuo turime 
ateiti jiems į pagalbą.

Nežiūrint kiek laiko bus 
pavergta musų tėvynė, bet 
mes nenurimsim tol, kol ji 
bus ir vėl laisva ir nepriklau
soma.
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVA, UKRAINĄ, BALTGUDUĄ, LATVIJA, ESTIJA IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
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141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 6-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. T. 
Tel. MOhawk 2674

♦ <

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.

• Tol. MArket 2-2877•
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040 

2134 W. Chicago Avė, 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 
CONN.

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwar 1-1461 ę
632 W. Glrard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. COHLapel 6-4724
31339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALTF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų dldžiulS firma, turSdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatų pasiekia per 6--7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose iMlte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla
<3

New York, N. Y.

Jasiukynaitės Tapybos Ku
rinių Paroda

Natalijos Jasiukynaitės ta
pybos kurinių paroda prasi
dėjo gegužės 16 dieną ir tę
sis iki gegužės 30 dienai. Ji 
vyksta West Side Savings 
Banko patalpose, 390 6-th 
Avenue, New Yorke. Aplan
kykite šią parodą ir pamaty
kite lietuvaitės tapykos kuri
nius.

tai iš abiejų bažnyčių žmonės 
su atitinkamais plakatais gat
vėmis žygiuos į Town Hali. 
Protestui pareikšti susirenka
me visi, niekur kitur nenu- 
krypdami, užpildykime bažny
čias, gatves ir salę. Kor.

Detroit, Michigan

ŠIA 532 Kuopos Nariams

I

Nemažesnį darbą atlieka ir 
tautinių šokių grupe. Ji per 
dešimtį metų su tautiniais šo
kiai dažnai pasirodydavo ne 
tik musų mieste, bet ir kitose 
kolonijose, ne tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, 
Kanadoje.

Abiejų organizacijų, 
vavusių dešimts metų
busiu gerus lietuviškus dar
bus, reikia pasidžiaugti ir tuo 
jaunimu, kuris priklauso tau
tinių šokių grupėj, pašvenčia 
savo i 
vardo 
tarpe.

Man, 
miesto 
nu

M

f

r
♦

"Mano kūdikis 
gimė praktiškai telefonui padedant”

. i iailWWSeili|»IISWSWWUWSIIMltas metų valdyboje tarnauja 
ir ant jų pečių sukrauta visa 
našta.

Patartina Susivienijimo na
riams kreipti daugiau dėme
sio į organizacijos reikalus. 
Ypatingai privalo atkreipti 
dėmesį į kuopos susirinkimus 
ir bent vieną kartą metuose 
susirinkimuose dalyvauti ir 
išklausyti metinius raportus 
ir dalyvauti valdybos rinki
muose ir užpildyti joje esa
mas tuščias vietas.

bet ir

išgy- 
ir dir-

<*

1

“Kai turėjo gimti mano kūdikis aš buvau 
viena namie. • Ką aš turėjau daryti? 
Tada aš atsiminiau savo pridėtinį telefo
ną prie mano lovos. Po kelių sekundžių, 
mano daktaras ‘buvo prie manęs’ aiškin
damas ką turiu daryti, kol jis asmeniš
kai atvyks.

“Viskas dėjosi puikiausia. Aš irgi pa
skambinau savo motinai, kad ji išgirstų 
savo ainio verksmą. Vėliaus mano vyras 
ir aš turėjom malonumą pranešti telefonu 
giminėms ir draugams apie naujagimį, 

ir man ir 
N. Y.

brangų laiką lietuvių 
skelbimui kitataučių

I

♦

Alkani

I

Naudokit telefoną—jis yra jums!
Įėji

te

New

pinigu

Parkų de-

SU

A

**»■<

kon-
kitų

vienas jro’ 
ir nuolatos

Ruošiamas Vakarėlis Jau
niems Nariams Pagerbti

Paminėjo Organizacijų 
Gyvavimo Sukaktis

dr&u- 
skam*South Boston, Mass,

_ $840.74
$72,330.76

po
43

Rochester, N. Yt

kad 
susi-

Vienybes Pavasa-
Šokiai čia Pat

SLA nariai įrašykite savo 
draugus į Susivienijimą.lietuvaites 

nuotaikoj 
vakarą, 

parengi- 
buna ge-

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

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

Motery 
rini

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit. 
DUnldrk 5-6550

GAILIENE, 53 kp., Chelsea, Mass., sirgo 10 savaičių -----------------
KESLERIS, 53 kp., Chelsea. Mass., sirgo 12 savaičių...........-.........
SMITH, 106 kp., San Francisco, Calif., sirgo 4 savaites ...............
KĘSGAILĄ, 123 kp., Montneal, Canada, sirgo 11 savaičių --------
KARPELIS, 200 kp., Detiroit, Mich., sirgo 6 sav. 1 d. . ............... ..
RAMANAUSKAS, 273 kp., Hammond, Ind.. sirgo 7 sav. 2 d.  
KLUCINSKIENE, 275 kp., Springfield, UI., sirgo 5 sav. 3 d.
JASEVIČIUS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 2 sav. 1 d.

W. REBBLETHWAITE, 320 kp, London, Canada, sirgo 4 sav. 1 d. 
J. VAREKOJIS, 341 kp, McNaughton. Wis, sirgo 10 savaičių--------
J. PILKA, 352 kp, Detroit, Mich, sirgo 6 sav. 1 d. ............................
A. SISKOSKY, 352 kp, Detroit, Mich, sirgo 2 sav. 1 d.-----------------
J. SMITH, 360 kp, Milton, Mass, sirgo 2 sav. 3 d.------ - -----------------

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AI*. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Vienybės ruošiami

NEW 
plėšikai 
ameries 
svarus
kiaušinių, 396 svarus 
rūšies sūrių, ir 288 
vištienos mėsos. Kol 
šikai nesučiupti, bet 
komi.

visokios 
svarus 

kas plė- 
jie jieš-

........................................ _$565.92
.................................. $12,103.08
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvmsend 8-0298

nuolatos posė- 
nustatė bendra- 
kaip efektingiau

Mano telefonas prie lovos buvo nuolatinis kompanionas 
mažajam Danny.” Mrs. Daniel Wickman, Little Neck,

* * *

ar
SLA

307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Pranas Naunčikas.

Viso ...................... ............. ................................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso __J.

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

.•^augelis kūdikių buvo "atkviesti į šį’’ pasaulį telefonu. Tai dar 
dymas paguodos, kurią telefonas suteikia. Kaip įvairiais budais 
telefonas padeda—tvarkyti biznio reikaus, susisiekti su draugais, arba tiesiog 
iš savo namų persikelti kur pageidaujama. NEW YORK TELEPHONE CO.

HAVEN
apiplėšė Lakęs Cre- 
Inc., pasiimdami 828 
sviesto, 420 tuzinų

v •

Moterų 
pavasariniai šokiai įvyks šeš
tadienį, birželio mėn. 4 dieną, 
9 valandą vakare, Hotel War- 
wick, 65 West 54-th Street, 
New Yorke. Bus šokių 
testas, durų dovanos ir 
įvairenybių.

Rengėjos kviečia visus
Yorke ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir 
dalyvauti ir jaukioj 
praleisti šeštadienio 
Moterų pavasariniai 
mai-šokiai visuomet
rai suruošti ir dalyviai paten
kinti, taip bus ir šiame pava
sarinių šokių vakare. Gailėsis 
tie, kurie nedalyvaus šiame 
gražiame šokių vakare.

Koresp.

Pranešama visų SLA 352 
kuopos narių žiniai, kad bir- 
želo mėn. 5 dieną, sekmadie
nį, visuotinas kuopos narių 
susirinkimas įvyks 10 valandą 
buv. liet, namuose. Susirinki
mo metu med. daktarė Gurs
kis skaitys paskaitą apie an
tibiotikus. Kam rupi sava ar 
šeimos sveikata prašome įdo
mios paskaitos pasiklausyti ir 
savo draugus atsivesti, 
mas nemokamas.

Vienkart pranešama, 
liepos ir rugpiučio mėn.
rinkimai įvyks 10 valandą to
je pačioje vietoje.

Valdyba.

kaipo eiliniam šio 
gyventojui, yra malo- 

palinkėti patriotingiems 
jaunuoliams geriausios sėk
mės ateityje ir nepavargti 
pradėtuose geruose darbuose.

Buvęs Minėjime.

MIDDLETOWN — Organi
zuoti darbininkai grįžo į dar
bą. 60 darbininkų, kurie pri
klauso prie United Auto Wor- 
kers Unijos, susitaikę grįžo 
darban, taip išsprendė nesusi
pratimus, kurie įvyko tarp 
Wilcox Critender Divizion, ku
rią prieš porą metų nupirko 
New Britain, North and Jodd 
bendrovė.

SLA 129 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks bir
želio 5-tą dieną, sekmadienį, 
1-mą valandą po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyti
nėje svetainėje, 713 W. 18-th 
Street.

Dorchesterio SLA 359 kuo- 
pa rengia vakarėlį šeštadienį, 
Birželio-June 4 dieną, Strand 
Hali, 376 Broadway, South 
Bostone. Prasidės 6 valandą 
vakare su vaišėmis ir progra
mėlių. Suaugusiems tik $1.25.

Dabar eina SLA Deimanti
nis Vajus prirašymui narių. 
Įstojusieji nuo dienos gimimo 
iki 25 metų amžiaus moka 
tik $3.00 metams už $1,000.00 
apdraudos. Tie kurie prisira
šys tame pagerbime gaus do
vanėlę ir veltui įžangą. Ko
misijos nariai kviečia SLA 
narius ir draugus pobūvy da
lyvauti ir maloniai šeštadienio 
vakarėlį praleisti. Tikimės, 
kad dalyvaus daug jaunuolių 
ir suaugusių narių.

Kviečia Komitetas.

HARTFORD 
partamento tvarkytojai pra
neša, kad šią vasarą yra pa
keliamas įvažiavimas į valsti
jos pasilinksminimo vietas, į 
parkus. Hamonesit ir Mags 
point pajūrio maudynėse, kur 
buvo mokama nuo mašinų po 
50 centų, šiemet reikės mokė
ti 75 centai. Į Mags point bu
vo mokama po 75 centus, šie
met turėsime mokėti visą 
$1.00. Kituose parkuose taip 
pat reikės mokėti daugiau.

Visi kuopos nariai kviečiar 
mi dalyvauti ir atsivesti nau
jų narių, nes dabar yra gera 
proga einant Deimantiniam 
Vajui prirašyti jaunus ir au
gusius narius iki šių metų bir
želio 30 dienai. Nepraleiskite 
pragos.

Kviečia SLA 129-tos kuo
pos valdyba.

J. Gelgaudas,
Užrašų sekretorius, 

3425 S. Emerald Avė., 
Chicago 16, Illinois.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Avė. 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteiktam garbingas laddotu- 
▼ea. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

I ROCKFORD, DUL.
Jei galvojate parduoti ar 

Įpirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnavime 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

Connecticut Valstijos 
Naujienos

NEW LONDON. — Polici
ja jieško bunčiaus juodukų, 
kurie atakavo Submarin bei- 
so jūreivius, apipiaustydami 
peiliais. Kai kurie iš baltųjų 
nugabenti ligoninėn, nes su
žaloti veidai ir kitos dalys kū
no.

HITLERIS IR MUSSOLINI
"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisduntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, UI.

tarpą..

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Ruošiamasi Prie Birželio 
Dvyliktosios

Jau gerokai įpusėjo paruo
šiamieji darbai birželio dvy- 
liktąjai New Yorke.

“Baltic Statės F r e e d o m 
Committee’ 
džiaudamas 
sias gaires,
pareikšti protestą Sovietų Są
jungai dėl prieš 20 metų Pa
baltijo valstybių užgrobimo, 
pavergtųjų lietuvių, latvių ir 
estų tautų, žiauriomis okupa
cinėmis priemonėmis valdomų 
ir žmonių į Sibirą deportaci
ją

Protestui pareikšti, didžiu
lis susirinkimas įvyks birže
lio 12 dieną 5:30 valandą 
pietų, Town Hali, 123 W. 
gatvėje, Manhattane.

Komitetas dirba ryšyje
Lietuvių Rymo Katalikų Ku
nigų Vienybe ir latvių, estų ir 
lietuvių evangalikų-protestan- 
tų kunigais.

Jau paaiškėjo, kad šita pro
ga, katalikams pamaldos bus 
šv. Patriko Katedroje, 5 Ave
nue ir 51 gatvių kampe, Man
hattane ir evangelikams pa
maldos bus šv. Petro liutero
nų bažnyčioje, 54 ir Lexinton 
Avenue gatvių kampe, Man
hattane. Abiejose bažnyčiose 
pamaldos prasidės 3 valandą 
po pietų.

Jei policija duos leidimą,

NEW BRITAIN — SLA 34 
kuopos veikla apmirus. Kuo
pa turi apie 50 narių, susirin- 
mus laiko kas trys mėnesiai, 
nariai atsilanko į susirinkimą, 
užsimoka mėnesines duokles 
ir tuoj smunka pro duris lau
kan, organizacijos reikalais 
rūpinasi tik kuopos valdyba. 
Į metinius susirinkimus irgi 
mažai kreipiama dėmesio, 
kuomet reikia rinkti valdybą, 
nėra iš ko, tai valdybos na
riams prisieina užimti net po 
dvi vietas. Valdyboje esantieji 
nariai darbštus, jie jau kele-

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės: , t

Musų mieste dar yra gy
vuojančių organizacijų, kurių 
vienos įsteigtos pirmiau, ki
tos vėliau. Vėliau įsteigtos or
ganizacijos yra dvi, lietuvių 
radijo klubas ir tautinių šo
kių grupė. Šios dvi organiza> 
cijos, išgyvavusios dešimts 
metų, balandžio 23 dieną pa
minėjo dešimties metų gyva
vimo sukaktį. Abi organizaci
jos per praėjusius dešimtį 
metų atliko daug gerų darbų 
savo tautai.

Mes, vietiniai lietuviai, per 
dešimtį metų turėjome progą 
pasiklausyti lietuviškų dainų 
ir kitų įvairių pranešimų, ku
rių mes nebūtume girdėję, jei 
ne lietuviška radijo valanda. 
Radijo valandai vadovauja to
je skrityje gerai nusimanan
tis asmuo Pranas Puidokas su 
kitų pagalba.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentai ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužes 21, 1960, Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS SUKACKAS, 126 kp., New York, N. Y., 

gimęs birželio 13, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 2, 1925 m. Mirė balandžio 
18, 1960 m. Velionio seserėčiai Anna Greger po
mirtinės išmokėta _________________________ _ $540.74

VERONIKA BLAŽIENĖ, 183 kp., Hart, Mich., gimusi 
gruodžio 4, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gruodžio 3, 1916 m. Mirė lapkričio 10, 1959 
m. Velionės brolvaikiui Algirdui (Baukui pomirti
nės išmokėta_____________________________ __ 300.00

X,
Viso____________________ _

Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
O.
p.
o.
J.
B.
M.
M.
K.

$48.00
57.52
24.00
99.00
40.25
36.00
16.76
52.00
54.00
50.00
59.00
6.89

22.50

XK=
PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 

FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Llcensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan- 
6 vai vakaro kasdien, fieštadie-

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto Uri 

niais lir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. 7
78 Second Avė. 
ORegon 4-1540

832 North 7th St
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug kinių ii lletuviikosloe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos^— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Di laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtinį ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ’’ gauna 
bargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lannlle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MICHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais Šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; 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 įaomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsiaaldusiems knygą tuoj pat pasiunčiama. 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 lietuviu kolonijoje ir įvairiose Europoe 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos1' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $1UH 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį U 
klu adresu:
naujienos

1734 So«tk Halsted Ckic«r® R. Uliniu.

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

1
Jr Tik Už 25 Centus — $1,000.00 Apdraudos 

Stebėtinai Mažos Duoklės Tik Šiam Vajuj
SLA DEIMANTINIS SEIMAS

Įvyks
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SOVIETU SĄJUNGOS MELO FARSAS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Pirmininko Pareiškimas
Apgaule, grąsinimais ir jėga sovietai užpuolė prieš 20 me

tų Lietuvą ir ją pavergė. Tarptautiniai Maskvos įsipareigoji
mai gerbti Lietuvos suverenumą ir neliečiamumą buvo paneig
ti. Jie prieštaravo »sovįetų agresijai prieš taikingą lietuvių 
tautą. Sovietai pamiršo ir visus kitus savo pažadus ir tarp
tautinės teisės reikalavimus nevaržyti tautų laisvės tvarkytis 
ir gyventi savose nepriklausomose valstybėse. Sovietų Sąjun
ga savo ekspancija į Vakarus sutriuškino pakeliui musų besu- 
klėstančio nepriklausomo gyvenimo pagrindus ir visu atžiauru- 
mu nubloškė tūkstančius žmonių į nepakeliamo šalčio, vargo, 
bado ir lėtos mirties sovietų Arktikos vergų stovyklas. Nega
na to, Maskva ligi šiol ne tiktai neatitaisė šio žiauraus tarp
tautinio nusikalstamo darbo, bet priešingai Kremlius organi
zuoja savo grobuoniško žygio minėjimą, siekdamas tuomi įti
kinti pasaulį, kad Lietuva pati neva savo noru pasirinko ver
giją. (Dar daugiau. Maskvos tarnai teigia, kad lietuvių tauta 
iš dėkingumo ją pavergusiai rusų tautai noriai ruošia dainų 
šventes, sporto olimpiadas ir džiaugsmo eisenas.

Tai šlykštus melas, kuris šaukiasi griežto pasmerkimo. 
Būdami sovietų neteisybės aukos ir Kremliaus nusikaltimo 
liudininkai, turime pasakyti pasauliui, ko Maskva tuo savo 
melo farsu siekia Lietuvoje, ir kaip yra išprievartauti musų 
pavergtieji žmonės.

Maskva, aišku, norėtų, kad jos niekšiški darbai Lietuvoje 
butų užmiršti. Jierps užtrinti ji naudoja visokiausias priemo
nes. Mes tolygiai turime daryti visa, kad iškėlus tuos so
vietų nusikalstamus darbus su visais komunistinio režimo 
žiaurumais, deportacijomis, genocidu, vergų stovyklomis ir 
visišku musų žmonių nuteisinimu ir kolonialiniu jų išnaudoji
mu. Kremliaus valdovai, kaip Chruščevo keiksmai rodo, bijo, 
kad laisvasis pasaulis nepatirtų tikrosios tiesos, kas tame mil
žiniškame XX-jo amžiaus tautų kalėjime 
je — šiuo metu dedasi,
kuoti ir parodyti pasauliui sovietinio gyvenimo tikrovę.

Šiomis dienomis, kada rinksimės protestui prieš Lietuvos 
pavergimą ir musų tautos bei jos kultūrinių bei medžiaginių 
gėrybių išnaudojimą sovietų reikalams, atnaujinkime savo ke
tinimą ir ryžtą padėti pavergtajai tautai jos žūtbūtinėje kovo
je už Lietuvos laisvę ir ateitį. Kas tiesos žodžiu per spaudą, 
radijo ar susirinkimus, kas darbu ar lėšomis sudėkime savo 
auką ant tėvynės laisvės aukuro. Reikalaukime, kad laisvieji 
kraštai priverstų sovietus pasitraukti iš Lietuvos ir jai butų 
leista pasinaudoti savo suverenėmis teisėmis, laisvai tvarkytis 
kaip tinkama. Reikalaukime taip pat, kad sovietai grąžintų 
išvežtuosius į Sibirą ir kad šimtai tūkstančių atgabentųjų ru
sų butų išvežti iš Lietuvos atgal į savo kilmės vietoves. At
skleiskime pasauliui sovietinių kultūrinių mainų ir tariamojo 
taikaus sambūvio apgaulę ir iškeikime Maskvos ūkinės ofensy- 
vos kėslus, laisvojo pasaulio akiui ir darbo žmonių gerovei su
griauti. Lietuvos tragiškas likimas ir jos likiminė kova tepa- 
skatina visus jai padėti, nes lietuvių tauta iš naujo aukojasi ne 
vien už savąjį, bet ir visos Europos saugumą ir bendruosius 
visų tautų laisvės, teisės ir teisingumo idealus.

Dr. A. Trimakas,
Vykdomojo Lietuvon Išvaisvinimo Komiteto Pirmininkas.

Sovietų Sąjungo- 
Maskvos melą turime todėl demas-

Baltijos Laisvės Tarybos Pirmininkas į Europą
Laisvojo pasaulio sąžinei 

dėl Lietuvos, Latvijos, Esti
jos padėties sujudinti ir so
vietų propagandai prieš Bal
tijos valstybių nepriklauso
mybę kelią užkirsti New Yor
ke susidariusi Baltijos Lais
vės Taryba siekia ateinantį 
birželį sukelti ant kojų laisvar 
jame pasaulyje esančią lietu
vių, latvių, estų vieningą pla
taus masto akciją. Tuo tikslu 
Tarybos pirmininkas V. Sidzi
kauskas Londone tarsis su 
Baltijos valstybių diplomatais 
ir lietuvių bendriuomenės at
stovais. Iš Londono aplankys 

i Prancūzijos ir Vokietijos lie- 
< tuvius, latvius, estus.

Tuo pačiu metu V. Sidzi-

kauskas kaip Lietuvos Dele
gacijos Pavergtųjų Seimo pir
mininkas ir kaip to Seimo vi
cepirmininkas gegužės 27-8 
dienomis Londone dalyvaus 
Pavergtųjų Seimo atstovų 
bendrame pasitarime su V. 
Europos politikais. Pasitari
mo tikslas — paieškoti prie
monių bei kelių Pavergtųjų 
Seimo veiklai ir apskritai 
Centro ir Rytų Europos pro
blemoms V. Europoje suaktyv 
vinti.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
iš New Yorko išskrido gegu
žės 24 ir Europoje numato 
sutrukti apie porą savaičių.

Petrą P. Pivaroną 
Prisiminus

Rašo POVILAS P. DARGIS, 
SLA Prezidentas

Šio gegužės menesio 16-tą 
I dieną suėjo treji metai, kaip 

mirtis išskyrė iš gyvųjų tarpo 
žymų visuomenininką Petrą 
P. Pivaroną. Velionį Petrą P. 
Pivaroną, pirmu sykiu susiti
kau kai tik 1926-tais atvykau, 
kaipo studentas, į Ameriką. 
Petras P. Pivaronas irgi tais 
pačiais metais, iš Chicagos 

I persikėlė į Pittsburghą ir čia 
vertėsi duonos kepimo bizny
je. Arčiau su juo susipažinau 
įstodamas į Sandaros 36-tą 
kuopą, kuriai ir jis priklausė. 
Ant kiek pamenu tai buvo 
1927 metais. Taigi ir aš turė
jau progos per 20 metų sykiu 
dirbti šioje garbingoje Sanda
ros organizacijoje.

Petras P. Pivaronas visada 
buvo pilnas enerigijos ir pasi
ryžęs visur prisidėti ten kur 
tik buvo dirbami lietuvių tau
tiniai bei kultūriniai darbai. 
Jo pastangomis, čia Pitts
burgho Universitete buvo į- 
kurtas lietuviško s t y 1 i a u s 
kambarys, pavadintas “Lithu
anian Room’’, kuris ateinan- 
čiom kartom primins jog čia 
gyveno lietuviai, kurie tame 
kambaryje atvaizdavo lietuvių 
tautos papročius, meną ir jų 
kultūrą. Šio kambario įrengi
mui buvo sukurtas lietuvių 
komitetas, kuriam Petras P. 
Pivaronas beveik per visą lai
ką pirmininkavo ir daugiau
siai jo pastangomis buvo su
keltas kapitalas to kambario 
įrengimui. Jei šiandieną Pitts- 
burgre turime puikiai įkurtą 
Lietuvių Ukį-Lithuanian Co- 
untry Club su 100 hektarų 
žemės ir gražiais pastatais, 
tai ir čia turime pasidėkoti 
P. Pivaronui. Jo pastangomis 
buvo įkurtas ir 'Lietuvių Vaiz
bos Butas, kuris šiandieną, 
taip puikiai savo veikimu reiš
kiasi Pittsburghe. Daug dar
bo jis yra įdėjęs ir SLA, ypa
tingai trečioje apskrityje, o 
daugiausiai savo širdies jis 
yra įdėjęs SANDAROJE, ku
rioje jis per 18-ką metų išbu
vo Centro prezidentu.

Jo nelaukta mirtis paliko 
didelę spragą ne tik Pitts
burgho, bet ir visų Amerikos 
lietuvių gyvenime. Jis buvo 
nepavaduotinas darbtuotojas 
tiek vietos, tiek bendrame 
Amerikos lietuvių organizaci
niame gyvenime. Jis ne tik 
savo darbu, bet ir tūkstan
čiais dolerių yra prisidėjęs 
prie musų organizacijų steigi
mo, o ypatingai savo aukomis 
liet, labdaros darbams ir pa
rama (finansine) kovai už 
Lietuvos laisvę.

Sunku įsivaizduoti, kad 
mielo Petro jau nėra musų 
tarpe, o kaip jis buvo dar rei
kalingas, ypatingai tautinia- 
me-liberaliniame darbe.

Mielas Petrai, ilsėkis ra-' 
miai Lietuvių Tautinėse kapi
nėse Chicagoje, mes Tavęs ir 
Tavo atliktų darbų niekada 
nepamiršime...

LAUKIAME Iš KIEKVIENO NARIO 
SKUBIOS TALKOS

Paskubėkime Pasinaudoti Vajaus Lengvatomis 
ir Pagreitinkitn Naujų Narių Prirašymą

NEPAPRASTOS LENGVATOS APDRAUDOJE 
DUODAMOS TIK IKI LIEPOS I DIENOS

Kiekvienam vajaus talkininkui yra graži proga įrašyti 
savo vardą į Susivienijimo istorinį dokumentą

Laimėkite stambius prizus ir kitas vertingas dovanas

Minint musų organizacijos 75 metų metų sukaktį yra duo
tas retas galimumas labai palankiomis sąlygomis įsirašyti į 
'Susivienijimą, o taip pat esamiems nariams įsigyti didesnių 
sumų apdraudas. Jau praėjusių metų eigoje, kada buvo tos 
lengvatos paskelbtos, daugelis lietuvių jomis pasinaudojo. Štai 
dabar vėl, artėjant *seimui, yra kartojamas ypatingų lengvatų 
vajus. Tarp daugelio tų lengvatų yra duodama nariams labai 
didelė nauda, tai toji, (kad vaikai ir jaunuoliai gauna apdraudas 
mokėdami tik

25 centus mėnesinių duoklių už $1,000.00 apdraudos
Toks nepaprastas duoklių sumažinimas yra pirmas kartas 

visoje SLA istorijoje. Duoklės yra sumažintos tuo tikslu, kad 
r SLA nariai, organizacijos deimantinėje sukaktyje, su mažiau

siomis išlaidomis, kurios kiekvienam gali būti pakeliamos be 
jokių sunkumų, galėtų aprūpinti savo vaikus, anukus, gimi
naičius ir kitus jaunuolius geromis apdraudomis.

Dabar tenka priminti, kad nariai pasistengtų plačiau ir 
kiek galint skubiau teikiamomis lengvatomis pasinaudoti. 
Reikia nepamiršti, kad tų apdraudų padengimui SLA yra pas
kyręs stambią sumą. Be to, pačio vajaus pakartojimui ir jo 
vykdymui taip pat tenka pakelti dideles išlaidas. Tam skirti 
ištekliai taip pat yra riboti. Todėl, galime suprasti, kad dide
lių lengvatų vajus negali būti dažnai kartojamas ir tęstis 
gesnį laiką.

Šis vajus, kaip žinome, yra kartojamas tik iki liepos 1 
Todėl dabar jau pats laikas pasinaudoti vajaus lengvatomis
paskubinti įrašyti į Susivienijimą tuos asmenis, kuriuos esame 
numatę ir norime turėti patriotinės organizacijos eilėse.

ii-

d. 
ir

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ I SUSIVIENIJIMO ISTORIJĄ
Į didžiąją ir garbingą talką yra pakviesti visi SLA nariai, 

organizatoriai ir veikėjai. Kiekvieno talkininko darbas laiko
mas labai svarbus ir už jį bus atlyginta, kaip numatyta. Už 
tas grąžąs pastangas, kurias talkininkai parodo plečiant orga
nizaciją, yra nusipelnę didelio dėmesio. Talkininkų darbas su
daro pagrindą įvertinti juos ne tik medžiaginiu atlyginimu, bet 
ir dvasiniu atpildu. Todėl visai teisingai yra numatyta pasi
darbavusių vajuj narių vąrdus iškelti SLA seime pažymint 
apie tai seimo protokole.

Butų gražu ir įspūdinga, kad didesnis skaičius musų orga
nizacijos narių ir veikėjų vardų už pasidarbavimą vajuje spin
dėtų deimantinio seimo protokolo lapuose. Todėl savo darbu 
ir veikla prisidėkime prie tos ąukos, kurią Susivienijimas duoda 
visiems lietuviams deimantinėje sukaktyje. Prirašydami nau
jus narius mes pasitarnausime savo organizacijai, o kartu 
kiekvienas įsigys pagrindą įamžinti savo vardą musų organi
zacijos istoriniuos dokumentuos.

Greta viso to šiame vajuje

Kiekvienas gali laimėti stambų prizą
Jau buvo rašyta, jog kas prirašys šiame vajuje 75 naujus 

narius, ar daugiau, atseit, deimantinį skaičių, arba už kiekvie- 
nūs SLA pergyventus metus po vieną narį, tam bus išmokėta 
pinigais dovana arba prizas.

Pirmas prizas yra 
Antras —____ _
Trečias ____ ___
Ketvirtas ______
Penktas -----------

7

$100.00
$75.00
$50.00
$35.00 
$25.00

Be prizų dar numatyta duoti atostogas SLA vasarnamyje 
ATLANTIC CITY, N. J. ir kitas dovanas tiems talkininkams, 
kurie prirašys po tam tikrą skaičių naujų narių.

Apie tas dovanas ir joms gauti sąlygas jau buvo pranešta 
visiems nariams, o taip pat kartu pasiųsta aplikacijos vajaus 
darbui. r

Laukiame iš kiekvieno nario talkos. Dabar telieka imtis 
skubaus darbo ir, sukaupus jėgas, iki liepos 1 dienos pasisteng
ti praturtinti Susivienijimą naujais nariais.

Pittsburgh, Pa.
I

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa. •

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik ’ 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo įrengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PMj Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos. Po BANKETO, grojant žymiam orkes
trui vyks šokiai. , i

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50.

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaironas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas.

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Šio fondo

Jaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia
ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.
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Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
tiura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Tėvynei siunčiamų 
skubių raštų reikalu

Šioje vietoje kelis kartus 
buvo rašyta ir aiškinta iki ku
riai dienai skubus raštai turi 
pasiekti redakciją', bet į tuos 
aiškinimus kuopų veikėjai ne
kreipia dėmesio ir labai daž
nai skubius raštus prisiunčia 
tada, kai Tėvynė jau būna at
spausdinta ir atiduota paštui. 
Taip esant, dar kartą prime
name kuopų veikėjams ir įvai
rių parengimų bei vasarinių 
išvykų ruošėjams, kad sku
bus raštai, kurie turi tilpti 
tos savaitės leidoje, kada Tė
vynė išleidžiama, turi pasiek
ti redakciją ne vėliau pirma
dienio ryto.

Tėvynės formos prirengia
mos pirmadienį, o kiekvieno 
antradienio ryte apie devintą 
valandą atiduodama spaudon, 
o trečiadienio ryte pristato
ma paštan. Todėl kuopų vei
kėjai ir korespondentai priva
lo šitą pranešimą gerai įsitė- 
myti ir skubius raštus prisiųs
ti nevėliau pirmadienio ryto, 
kad nereikėtų raštus siųsti 
oro paštu, kurie labai dažnai 
pasiekia redakciją kada Tėvy
nė jau būna atspausdinta.

SLA ketvirtosios 
apskrities gegužinė

Susivienijimo ketvirtoji ap
skritis, kuri turi ilgamečių ir 
energingų veikėjų, pirmoji 
šiais metais ruošia gegužinę, 
kuri įvyks birželio 19 dieną, 
Belleview parke, Waterbury. 
šios apskrities gegužinės kiek
vienais metais būna gerai su
ruoštos ir gausios dalyviais, 
nes jos veikėjai yra prityrę 
gegužinių ruošėjai ir moka 
atvykusius svečius ir viešnias 
priimti ir pavaišinti įvairiais 
užkandžiais ir, esant šiltam 
orui, šaltu alučiu atvėsinti.

Butų labai gerai, kad ket
virtą apskritį pasektų kitos 
apskritys ir pradėtų ruoštis 
prie gegužinių, jas gerai iš
garsintų ir iš jų turėtų nau
dą. Ir sena lietuvių patarlė 
sako, kad darbą pradėti nie
kad nėra peranksti.

Nuo apskričių neprivalo 
atsilikti ir kuopos

Viena kuopa negausi narių 
skaičium prisiuntė pranešimą, 
kad ji jau ruošia gegužinę šių 
metų birželio 12 dieną. Tai 
pirmoji kuopa šį pavasarį 
ruošia išvyką į tyrą orąu Apie 
kitų kuopų, gyvuojančių daug 
didesnėse kolonijose ir turin
čias didesnį skaičių narių, 
apie gegužinių ruošimą nieko 
nesigirdi. Butų labai gerai ir 
girtina, kad visos kuopos pra
dėtų iš anksto ruoštis prie ge
gužinių ir nepraleistų vasaros 
gražų orą tylomis. Yra ir to
kių lietuviais apgyventų vie
tovių, kur gyvenanti lietuviai J 

t
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Stasys Bujanauskas Paminėjo 70 Metų 
Amžiaus Sukaktį

Stasys Bujanauskas

Ansonia, Conn. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 66 
kuopos ilgametis pirmininkas, 
Stasys Bujanauskas, paminė
jo 70 metų amžiaus sukaktį.

Štai gegužės 8 dieną, užsi
baigus Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 66 kuopos susirin
kimui, Stasys Bujanauskas 
pavadino šių žodžių rašytoją 
važiuoti drauge su kitais at
lankyti jo sūnų Stasį, kuris 
šalia miesto gyvena savo gra
žiam name. Privažiavus mini
mą namą, tuoj metėsi į akį, 
kad čia vykdoma kas tokio 
nepaprasto, šalia namo po ža
liuojančiais medžiais, stalai 
apdėti visokiais valgiais. Tuoj 
paaiškėjo, kad čia bus pami
nėta svarbi sukaktis—70 me
tų gimtadienis Stasio Buja- 
nausko. Pobūvį susitarę su
rengė jo sūnūs Stasys, marti, 
anūkai ir jo žmona Ona, duk
tė Milda, žentas ir anūkai.

Visiems susėdus prie stalų, 
Bujanausko artimieji sustoja 
ir sudainuoja Ilgiausių Metų. 
Po to prasidėjo vaišės, bet 
padangė buvo apsiniaukus ir 
pradėjo lynoti, tai prisiėjo 
su viskuo persikelti į vidų. 
Čia irgi prie įvairių 
pasikalbėta įvairiais šių 
gyvenimo klausimais, 
minta Susivienijimas,
jubilijatas Stasys Bujanaus* 
kas pareiškė: 
visus savo 7 
sivienijimo”. 
pareiškimas, 
čia maloniai
valandos laiko.
Daug gen; darbų atliko

Stasys Bujanauskas, ne tik 
kad gerą skaičių metų pragy
veno, bet jis ir daug visuo
meninių darbų dirbo ir toliau 
nenuilstančiai dirba, tai 
progą nors trumpai kai 
paminėsiu.

Stasio lietuviška veikla pra
sideda nuo čia 
dėjimo įsikurti, 
kęs iš Lietuvos 
šį miestelį ir
lietuvių judėjimo. Šių žodžių 
rašytojui atvykus iš Lietuvos 
1913 metais į šį miestą, ra
dau Stasį darbuojantis. Čia 
lietuviai jau buvo pasistatę 
bažnyčią, bet pastatė nesi
klausę vyskupo, tai vyskupas 
nenorėjo šventyti, todėl buvo 
ilga kova, po kurios pašven
tino.

Bažnyčią turėti buvo noras 
ne tik religiniais sumetimais, 
bet ir lietuvybės išrokavimu. 
Stasys Bujanauskas tuojau 
tapo vargonininku, išmokino 
chorą ir lietuviškai prie vargo
nų giedodavo. Nežiūrint, jei 
tik lietuviškas darbas, Buja
nauskas ėjo ir dirbo. Dabar 
šioj lietuvių parapijoj vargo
nininkauja svetimtautis var
gonininkas, lietuviškai prie 
vargonų niekas negieda, tai 
Stasys įpykęs, kai kada užsiii-

vaišių 
dienų 
prisi- 
Pats

“Aš prirašysiu 
anukus prie Su- 
Tai reikšmingas 
lauksime. Taip 
praleista kelios

šia
ką

lietuvių prasi- 
jis sakė atvy- 
1911 metais į 
prisidėjo prie

neturi kur išvykti vasaros 
metu ir laukia kokių nors pa
rengimų, kuriuose jie galėti; 
dalyvauti, susitikti savo se
nus pažįstamus ir su jais ga
lėtų linksmai lfiiką praleisti.

)
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

pęs užtraukia lietuviškai ir 
dabar.

Susivienijime Stasys dar
buojasi seniai, a sakoma, kad 
1916 metais buvo delegatu 
Susivienijimo seime, Pitts- 
burghe, vėliau daugelyje ki
tų seimų. Šiaip su trumpomis 
pertraukomis veikia SLA 66 
pos komisijose, valdybos įvai
riose pareigose, o paskutiniu 
laiku pirmininkauja. Susivie
nijimo 4-toj apskrity jo irgi 
yra panašus rekordas, pasku
tiniu laiku jis eina vice pir
mininko pareigas.

Stasys veikia plačiai, tai 
dar kai ką paminėsiu. Lietu
vių Politiniam Klube sekre- 
riauja 47 metai (šis klubas 
gerai laikosi, turi savo klu
bą), Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriuje pirmininkauja. 
Daugiausia jo pasidarbavimu 
pavyko prikviesti vietos jau
nimą prie šio skyriaus veiki
mo. Jisai yra veiklus ir mie
sto politikoje, jau 22 metai 
yra miesto šerifas. Nors jis 
yra 70 metų amžiaus, tačiau 
atrodo jaunesnis, pilnas ener
gijos. Sutikus jis visuomet 
pareiškia, kad turi kur eiti, 
važiuoti, dažnai važiuoja prie 
jurų ar šiaip prie upių žyvau- 
ti. Užklausus jo kaip jis iš
silaiko tokiu jaunu ir ener
gingu? Atsako: “Už tai, kad 
dažnai važiuoju žuvauti”.

Baigdamas, varde SLA 66 
kuopos ir visų bičiulių, svei
kinu Stasį Bujanauską, su
laukusį 70 metų amžiaus, lin- Į 
kiu sveikatos ir dar daug I 
metų gyventi ir dirbti Susi- ‘ 
vienijimui ir kitus lietuviškus 
darbus. Ypatingai šiandien 
tokie energingi veikėjai mums 
labai reikalingi.

Korespondentas.

išrinktam vienu balsu. Nariai, 
turintieji linkėjimų, sumany
mų ar sugestijų maloniai pra
šomi sueiti į kontaktą.

Atlikus būtinus darbų tvar
kos reikalus bei formalumus 
ir pasidžiaugus naujais na
riais, šis tas liko atidėta se
kančiam susirinkimui. Tarp 
tokių dalykų palikta ir dide
lio nuotraukų kiekio daliji
mas suinteresuotiems. Tai yra 
broliško dėkingumo vertas 
malonaus ir labai geros šir
dies iždo globėjo P. Mikoliū
no nuopelnas, įamžinus įvai
rius įdomius momentus, rim
tus ir jaukius, savo lėšomis 
ir savo puikiu darbu, kas šį 
kartą ir tapo užprotokoluota.

Greitai rimtus darbus už
baigę patekome meilios ir tik- 

širdingos sesės Schillerie- 
globon. Gyvą darnumą 
dar pastiprino mielus ši- 
vaišintojos asistentai —

rai
nes
čia
tos
Schilleris ir Balas. Beliko tar
ti ačiū, ačiū! Jau nebesibarė
me. Vladas Braziulis.

Gražus Sumanymas, 
Tik 

Nepilnai Įvykdomas

Cleveland, Ohio

Norėtųsi Pasibarti

Visuotinan SLA 136 
pos š. m. gegužės 15 dieną 
susirinkiman atsilankė kiek 
mažesnis narių skaičius, negu 
praėjusį kartą.

Nors buvo iš anksto pas
kelbta svarbi ir aktuali pas
kaita ir iškilmingas naujų na
rių įvesdinimas, o dėl tų prie
žasčių net ir svečių buvo pa
sirodę susirinkime, vistiek 

* kaikas net ir žadėjusiųjų ne
siteikė atvykti. Valdyba ne
būtų turėjusi “kur akių dėti”, 
jeigu svečių butų pasitaikę 
daugiau, negu narių.

Kas gi atsitiko? Pasirodo— 
vienas susirgo, kitas turėjo 
namie ligonį, trečiam atsirado 
netikėtų skubių reikalų (net 
buvo pasirodęs, bet pabėgo). 
Visa tai pateisinama, bet kur 
dingo kiti?

Žinome, kad beveik visi 
musų kuopos nariai skaito 
Tėvynę, tad šia proga ir no
rėtųsi visiems neatsilankiu
siems be rimtų priežasčių bei 
bendrai nesidomintiems kas
dieniu musų broliškos orga
nizacijos vidaus gyvenimu pa
linkėti: lj pabarkite patys sa
ve, 2) nebūkite šalti kaip at
skalūnai, 3) nemanykite, kad 
tiktai mokesčiai ir busimos 
pašalpos sieja jus su ta gar
binga šeima, 4) prisiartinkite, 
susirūpinkite ir šilčiau santy
kiaukite su visais jūsų kuo
pos džiaugsmais bei vargais 
ir 5) siųskite savo priaugantį, 
jaunimą gražiai lietuviškai 
bendrauti naudinguose dar
buose ir linksmose pramogo
se, kas valdybos jau yra pla
nuojama.

Minėtame susirinkime kuo
pos atstovo į deimantinį sei
mą garbė ir pareiga teko 
kukliam šių eilučių autoriui,

I

kuo-

Tėvynėje skaitau, kad dr. 
M. J. Vinikas išsiuntinėjo 
kuopų sekretoriams laiškus 
raginant pranešti užsitarna
vusių veikėjų vardų sąrašą: 
tų SLA veikėjų, kure yra iš
buvę kuopos valdyboje 20 me
tų ar daugiau ir kurie dar nė
ra gavę Susvienijimo Auksi
nio ženklelio.

Sumanymas pagerbti ilga
mečius Susivienijimo kuopų 
darbuotojus, yra vertas pa
gyrimo. Bet, dėjh, dalis tokių 
darbuoto jų-veikė jų. ne t u r ė s 
progos tuo Auksiniu Ženkle
liu pasidžiaugti ir liks neat
žymėti. Ne visi ir ne visų kuo
pų sekretoriai žino tuos ilga
mečius kuopų valdybose tar- 
narnavusiūs, tad kaip jie ga
lės dr. M. J. Vinikui jų var
dus prisiųsti.

Paimkime kad ir mano pa
ties kuopos sekretorių, kuris 
tik keli metai yra Susivieniji
mo nariu, tai kaip jis gali ži
noti, kad aš esu Susivienijimo 
nariu jau 50 metų ir kuopų 
valdybose, su mažom pertrau
kom, esu ištarnavęs netoli 45 
metus

Tai tik vienas pavyzdis, o 
tokių atsitikimų bus daugiau.

Jeigu iš tikro norima, kad 
visų ilgamečių kuopų valdy
bose tarnavusių narių turėti 
pilną sąrašą, aš prašau ‘dr. M. 
J. Viniką surasti tikresnį bu1- 
dą vardų sąrašui surinkti.

A. M. Augimas.

Redakcijos pastaba,
sivienijimas nori pagerbti 
kiekvieną asmenį, ištarnavusį 
kuopos valdyboje nemažiau 
20 metų, todėl sekretorius dr. 
ML J. Vinikas išsiuntinėjo vi
sų kuopų finansų sekreto
riams laiškus, prašydamas. jų 
surašyti vardus visų kuopos 
valdyboje tarnavusių asmenų 
20 metų, kad juos už ilgų 
metų tarnybą kuopos valdy
boje butų galima apdovanoti 
auksiniais ženkleliais.

Dabar brolis A. M. Augu- 
nas pastebi, kad daugelyje 
kuopų finansų sekretorių pa
reigas eina jauni žmonės, ku
rie nežino kas kuopos valdy
boje tarnavo praeityje ir ne
galės visų surašyti. Kad kuo
pos valdyboje tarnavusių as
menų vardai nebūtų praleisti, 
sekretoriai prašomi pasitei
rauti pas ilgamečius narius 
apie buvusias kuopos valdy
bas ir padaryti tikslų sąrašą, 
taipgi ilgamečiai nariai prašo
mi suteikti žinių sekretoriams 
apie kuopos valdyboje tarna
vusius asmenis. Kada sekre
toriai ir ilgamečiai Susivieni-

Su-
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Sveikatos Skyrius
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 TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)
Arteriosklerozė gali apimti širdies 

vainikines arterijas, o taipogi tiekian
čias kraują inkstam. Dėl to gali įvykti 
rimti širdies ir inkstu susirgimai, kurie 
daro pacientą nedarbingu arba baigiasi 
jo mirtim (širdies smūgis arba uremia). 
Virškinimo trakto susirgimai pas seny
vus žmones gali įvykti nuo sumažėjusio 
kraujo tiekimo į vidurius dėl arteriosk- 
lerozės arba dėl piktybiniu naviką, kurie 
ten auga. “ Besikaiteliojąs šlubavimas” 
yra kojų liga dėl arterioslflerozės kom
plikaciją, kuri reiškiasi pasikartojančiu 
šlubavimu vaikščiojant. Kai kuriais at
vejais šita liga gali sudaryt sąlygas vie
nos arba abiejų koją gangrenai ir baig
tis ją amputacija (chirurginiu, pašalini
mu).

Kaip rodo statistiniai duomenys 
žmogui einant senyn vis daugiau chro
nišką ligą jį užpuola ir daro invalidu 
arba nedarbingu. Tas invalidiškumas 
ypatingai reiškiasi nuo 70 metą ir vė
liau. Iš kitą seno amžiaus ligą be išvar
dintą tenka paminėti dar šios: įvairus 
piktybiniai navikai( vėžys), plaučių em
fizema (išsiplėtimas), kai plaučiai pra
randa elastingumą, odos ir gleivinių opi
niai ir atrofiniai susirgimai, be to, dar 
pas senesnius vyrus gan dažnai įvyksta 
prostatos padidėjimas (kartais nuo vė
žio), kurs trukdo šlapintis arba visai su
laiko.

Seną žmonių dieta yra labai svarbi. 
Paskutinių laiką tyrimai parodė, kad 
seniu dieta turi būt gausesnė baltymais 
(proteinais) 1.2 gramo 1 kilogramui ku-

I

jimo nariai 'bendrai dirbs, tai 
nebus apleistas nė vienas as
muo ištarnavęs nemažiau 20 
metų kuopos valdyboje ir visi 
gaus auksintus ženklelius už 
ilgų metų darbą organizaci
jai.

Providence, R. I.

SLA 347 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų birželio mėn. 12 die
ną, 2 valandą po pietų, ALPP 
Klubo name, 475 Smith St.

Malonėkite visi nariai ir vi
sos narės pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti duokles, kad 
neliktumėt suspenduoti. AteL 
darni 
savo 
SLA

į susirinkimą atsiveskite 
draugus prirašyti prie 
347 kuopos.

V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

Ar Atidarys Akis?

Gegužės 20 Pavergtųjų Sei
mas New Yorke savo sveiki
nimo telegramoje prezidentui 
Eisenhoweriui, drąsiai atlai
kiusiam Paryžiuje ChrušČevo 
laukinį dūkimą, kartu pabrė
žia, kad viršūnių konferenci
jos nesėkmė galbūt išblašky
sianti Vakarų Galybių tuščias 
iliuzijas savo užkietėjusį prie
šą padaryti tarptautinės ben- 
dniomenės padoriu nariu ir 
galbūt Vakarų pastangas nu
kreipsianti į taikai išlaikyti ir 
garantuoti vienintėlį įmanomą 
kelią •— į stiprumo, ryžto, 
principų laikymosi kelią, į 
komunistinėje vergų imperijo
je esantiems milijonams lais
vojo pasaulio draugų drąsios 
ir nesvyruojančios paramos 
kelią.

*
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no svorio, bet nuosaiki riebalais ir krak
molinių (angliavandenių) maistu duo
na, miltiniais valgiais. Reikia daugiau 
vartoti kruopų, dribsnių (spaustinės 
kruopos grudai), vaisią, daržovių, kurie 
suteikia vitaminą ir mineralą, bet ne 
cukraus ir saldumynų, kurie greit pake
lia kraujo cukrų. Riebalą vartojimas tu
ri būt apribotas sekančiais sumetimais:

1) Kai]) spėjama cholesterolis turi 
įtakos padidint arteriosklerozę;

2) Pas vyresnio amžiaus asmenis 
virškinimo sultys gali būt sumažėję ir 
anksčiau gerai pakeliami riebalai senat
vėj gali sukelt įvairius virškinimo sutri
kimus;

3) Koncentruoti riebalai suteikia 
daugiau kaloriją negu reikia vyresniem 
žmonėm. Todėl keptas maistas, saldąs 
pyragaičiai, grietinė ir panašus turi būt 
apriboti, bet ne pagrindinis ir svarbu// 
gyvybei, kaip tai mėsa, pienas ir kiauši
niai. Kalkių, geležies ir vitaminą A ir 
D trukumas pastebimas gan dažnai pas 
senyvus žmones; jei yra stoka ją gali 
prirašyt daktaras. Dėl inkstą ir vidu
rių gero veikimo ir kad perspėt vidurių 
užkietėjimų, patartina neužmiršt gert 
pakankamai skysčių (bet ne alkoholinių 
ar svaiginamą). Senyvi žmonės dažnai 
mėgsta valgyt ”7 pagrindines maisto rū
šis” mažom porcijom 4 ar 5 kart dieąoj 
vieton trijų kartų didesnėm porcijom. 
Yra senių, kurie gyvena vieni ir neverda 
sau maisto: bobutė valgo daug kartą, 
bet tenkinasi tik arbata ir sausainiais, 
o senelis, kurs pats virti nemoka, maiti
nasi iš konservą dėžučių. Kartais tas 
daroma ir tais atvejais, jeigu seneliai 
gyvena savo vaiką šeimoj ir jie nenori 
trukdyti ar vargint savo dukrą ar mar
čią ir valgo kas jiem duodama.

(Bus daugiau)

South Boston, Mass.

Skautai Rengia Gražų ir 
Linksmą Pobūvį

Vietinis Akademinis Skau
tų Sąjūdžio skyrius rengia 
gražų ir linksmą pobūvį šių 
metų birželio mėn. 11 dieną, 
latvių namuose, 64 Sigourny 
Street, Jamaica Plain. Šo
kiams gros geras pietų ame
rikiečių orkestas, prie kurio 
galėsite smagiai pasišokti į- 
vairius šakius. Rengėjai kvie
čia visą Amerikos rytinių 
pakraščių jaunimą dalyvauti 
pobuvije ir linksmai laiką pra
leisti. Kep.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Springfield, III. — Susivie
nijimo 158 kuopos rengiama 
gegužinė* piknikas įvyks bir
želio mėn. 12 dieną, 1:30 va
landą po pietų, S. Lapinsko 
parke, prie ežero kranto. Ren
gėjai kviečia visus kuopos na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
piknike-gegužinėje ir maloniai 
tyrame ore praleisti laiką.

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites, jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

Boston, Mass. — Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 308 
kuopa rengia pirmąją geguži
nę birželio mėn. 5 dieną Ro
muvos parke, Brocktone. Kuo
pos valdyba maloniai kviečia 
visus Susivienijimo narius 
šiame pirmajame parengime 
gamtoje dalyvauti ir linksmai 
tyrame ore su draugais ir pa
žįstamais laiką praleisti. Bus 
įvairi pograma, kurią išpildys 
jaunimas.

—o—
Hartford, Conn. — Susivie

nijimo 124 kuopos rengiama 
gegužinė-piknikas įvyks šių 
metų birželio mėn. 5 dieną, 
gūžiam Lietuvių Parke, East 

artford, Conn. Kuopos val
dyba kviečia visus kuopos na
rius, apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti gegužinėje ir links
mai laiką praleisti tyrame 
pavasario ore.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

Akron, Ohio — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1959 m. lapkričio 14-15 dieno
mis Morrison viešbutyje, Chicago, III.

1. SPA prezidentas P. Dargis atidarė SLA Pildo
mosios Tarybos suvažiavimą ir pirmąją sesiją 1959 
m. lapkričio mėn. 14 d. 8 vai. ryto, Morrison viešbu
tyje, kambarys F, Chicago, III. Šiame posėdyje daly
vauja šie Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro 
kvorumą:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

2. SLA prezidentas P. Dargis atidaręs Pildomo
sios Tarybos suvažiavimą paaiškino, kad šiame suva
žiavime pirmoje eilėje -bus svarstomi du pagrindiniai 
klausimai, Vajaus ir busimo SLA 51 Seimo. Jei liks 
laiko bus svarstomi ir kiti eiliniai klausimai. Todėl 
šiame Pildomosios Tarybos suvažiavime nebus patiek
ti Pildomosios Tarybos narių ir įvairių Komisijų ra
portai, išskyrus SLA sekretoriaus ir Vajaus Komisi
jos raportas.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
Pildomosios Tarybos narių vardošaukį ir paklausia 
ar visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštiką pa
kvietimą dalyvauti šiame posėdyje. Visi Pildomosios 
Tarybom nariai patvirtino, kad tokį pakvietimą gavo.

4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekė su
važiavimui dienotvarkę. Įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo suprati
mus, kad laike suvažiavimo ją bus galima papildyti 
reguliariu budu.

5. SLA prezidentas P. Dargis paprašo SLA sek
retorių dr. M. J. Viniką patiekti raportą. SLA sekre
torius dr. M. J. Vinikas savo raportą patiekė raštu.

Kadangi SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko raštu 
patiektas raportas susidėjo iš kelių dalių ir apėmė 
naujus planus ir pagerinimus apdraudose, Trust Fon
dą, įvairias paruoštas rezoliucijas, Rytų Nuosavybių 
Komisijos reikalus ir įvairius atliktus darbus, todėl į- 
nešus, parėmus vienbalsiai nutarta SLA sekretoriaus 
raportą svarstyti, kaip patiektas, pagal dalis ir dėl 
kiekvienos dalies priimti atskirą nutarimą.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pietų 
paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 2 valandą 
po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis antrąją Pildomosios 

Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1959 m. lapkričio 
mėn. 14 dieną 2 valandą po pietų Morrison viešbutyje, 
kambarys F, Chicago, III. Šioje sesijoje dalyvauja šie 
Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro kvorumą: 

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

6. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
patiektą pasiūlymą, papildyti SLA Draugybos narių 
taisykles ta prasme, kad Draugijų, Klubų ar atskirų 
grupių nariams, kurie panorės tapti SLA draugybos 
nariais ir įsigyti -Ligos pašalpą, šių draugybos narių 
amžių, tikslui gauti Ligos pašalpą, skaityti tokį, kokį 
turėjo įsirašant į Draugiją arba Klubą.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus vien
balsiai nutarta šį įnešimą priimti ir papildyti Draugy
bos narių taisykles, taip kaip buvo patiektas šis įne
šimas.

7. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
patiektą naują planą: duoti, SLA deimantinės sukak
ties proga, vaikams nuo gimimo dienos iki 18 metų

amžiaus Terminuotas apdraudas, $1,000.00 apdraudos 
už 25 et. mėnesiui, arba $3.00 metams. Adv. S. Bre
des įnešus, E. Mikužiutei parėmus vienbalsiai nutarta 
šį naują planą priimti ir pavesti SLA sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui tuojaus pat pradėti jį vykdyti.

8. Apsvarsčius SLA sekretoriąus dr. M. J. Viniko 
patiektą antrą naują planą: duoti, SLA deimantinės 
sukakties proga, jaunuoliams nuo 16 metų iki 25 metų 
amžiiaus papigintas Terminuotas apdraudas $1,000.00 
už 25 et. mėnesiui arba $3.00 metams, plius reguliarus 
SLA konstitucijoje suminėtas narystės mokestis. N. 
Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus vienbalsiai 
nutarta šį naują planą priimti ir pavesti SLA sekreto
riui dr. M. J. Vinikui tuojaus pat pradėti vykdyti.

9. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
pasiūlymą, perkelti iš SLA turimų “Unassigned Fund” 
į “Contingency Fund” ir juos paskirstyti taip: 
$25,000.00 Term apdraudoms, $25,000.00 vaikų Term 
apdraudoms ir $25,000.00 jaunuolių Term apdrau
doms garantuoti. .Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei 
parėmus vienbalsiai nutarta šią transakciją atlikti ir 
tokį Contingency Fondą sudaryti.

10. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Vini
ko paruoštą rezoliuciją įsteigti senoms išmokėtinoms 
pomirtinėms Trust Fund, N. Gugienei įnešus, adv. S. 
Bredes parėmus, vienbalsiai nutarta rezoliuciją priimti, 
tuo supratimu, kad Trušt Fund valdyba bus sudaryta 
atskiru Pildomosios Tarybos nutarimu.

11. Adv. S.-Bredes įnešus, dr. Biežiui parėmus 
vienbalsiai nutarta priimti šias SLA sekretoriaus dr. 
M. J. Viniko paruoštas rezoliucijas, taip, kaip jos su
redaguotos, kurios bus pasiųstos Valstybės Apdraudų 
Departamentui patvirtinti: Juvenile Life — Term to 
Age 16 Certificates and Youth Life — Term From 16 
to Age 25, Juvenile and Youth Term Certificates, Re- 
solution For Setting Up Trust Fund, išmokėtina po
mirtinių globojimui,

Taip pat nutarta šias rezoliucijas laikyti, kaip 
taisykles, šio protokolo 7, 8, 9 ir 10 nutarimams.

SLA prezidentas P. Dargis antrą Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 5 valandą po pietų, 
pranešdamas, kad trečioji sesija prasidės 9 valandą 
ryto šioje pat vietoje.

TREČIOJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis trečią SLA Pildomo

sios Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1959 m. lap
kričio mėn. 15 dieną 9 valandą ryto Morrison viešbu
tyje, kambarys F, Chicago, III. Šiame posėdyje da
lyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro 
kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

12. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas pranešė, 
kad paruošė ir atspausdino naujas aplikacijas: drau
gybos nariams, vaikams ir jaunuoliams ir naujus poli
sus draugybos nariams ir įteikė pavyzdžius kiekvie
nam Pildomosios Tarybos nariui.

Susipažinus su naujomis aplikacijomis ir polisu 
draugybos nariams, E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Bie
žiui parėmus vienbalsiai nutarta naujas aplikacijas ir 
polisą priimti, kaip atspausdinta be pataisų ir sekre
toriaus atliktą darbą ratifikuoti.

13. Svarstomi Rytų Nuosavybių Komisijos klau
simai, kurie buvo paliesti SLA sekretoriaus raporte.

Išklausius SLA sekretoriaus pranešimo, adv. S. 
Bredes įnešus, N. Gugienei parėmus vienbalsiai nutar
ta ratifikuoti šilumos įdėjimą SLA name, kuris ran
dasi ant kiemo SLA nuosavybės 307 W. 30-th Street, 
New York 1, N. Y. Taip pat vienbalsiai nutarta pa
vesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui, kad apsaugo
jus SLA Centrą nuo įsilaužimų sudėti grotus langams 
iš kiemo pusės, kurie randasi prie laiptų, ištirti ir jei 
pasirodys naudinga įvesti “alarm” sistemą, bei užpa
kalinio namo rūsį įrengti taip, kad tiktų SLA archy
vui, ir atlikti kitus pataisymus.

14. SLA Pažangos Vajaus Komisijos raportą pa

tiekė: prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vi
nikas ir daktaras kvotėjas dr. S. Biežis.

Apsvarsčius Vajaus Komisijos raportą iš patiek
tų duomenų paaiškėjo, kad nuo 1959 m. pradžios iki 
lapkričio 1 dienai prirašyta viso 204 nariai apdraudų 
sumoje $167,700.00. Nuo Vajaus pradžios viso prira
šyta 883 nariai bendroje apdraudų sumoje $794,000.00.

Į naują akcidentalę apdraudą įsirašė viso 289 na
riai $312,000.00 apdraudos sumoje. Į Ligoje pašalpos 
skyrių nuo 1959 m. sausio 1 dienos iki spalių 10 die
nai įstojo 46 nariai 98 pašaipos vienetams.

Visų naujai prirašytų suaugusių ir vaikų narių 
mėnesiniai mokesčiai yra $3,054.64.

Aptarus apdraudų vaikams ir jaunuoliams nau
dingumą, draugybos narių reikalus, bei budus naujus 
narius verbuoti, E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei pa
rėmus vienbalsiai nutarta Vajaus Komisijos raportą 
priimti ir atliktus darbus ratifikuoti.

15. SLA prezidentas P. Dargis pakviečia Centrinį 
Atstovą A. Vaitkevičių padaryti pranešimą apie SLA 
150 kuopos stovį ir jo, kaip Centrinio Atstovo veiklą.

Kiek ilgiau užtrukusiame pranešime A. Vaitke
vičius nurodė priežastis, kodėl SLA 150 kuopa atsi

dūrė tokiame stovyje ir pažadėjo pagelbėti kuopos 
valdybai kuopą sutvarkyti artimiausiu laiku, kad vėl 
gražinti kuopą į gerą stovį. Taip pat nurodęs prie
žastis, kas sutrukdė jo, kaip Centrinio Atstovo dar
bą, pažadėjo savo veiklą pagyvinti.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą pranešdar 
mas, kad ketvirtoji sesija prasidės 2 valandą po pie
tų šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą SLA Pildo

mosios Tarybos suvažiavimo sesiją atidarė 1959 m. 
lapkričio 15 d. 2 vai. po pietų Morrison viešbutyje, 
kambarys F. Chicago, Iii. šiame posėdyje dalyvauja 
šie Pildomosios Tarybos nariai, kurie sudaro kvoru-

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šiame posėdyje dalyvauja dr. A. Montvidas, Įsta
tų Komisijos pirmininkas ir Centrinis Atstovas A. 
Vaitkevičius.

16. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie SLA finansinį stovį. Įplaukų nuo 1959 m. sau
sio 1 dienos iki spalių mėn. 31 dienai buvo: mortuary 
$226,744.71, disability $31,893.88, juvenile $10,860.79, 
P. T. $17,941.97, miscell. $4,407.87, expense $46,257.94. 
Totai $338,017.16.

Investmentų: mortuary $36,701.19, miscell.
$30.05. Totai $36,731.24. Grand totai: mortuary 
$263,445.90, disability $31,803.88, juvenile $10,860.79, 
miscell. $4,437.92, expense $46,257.94, P. T. $17,941.97. 
Grand totai $374,748.40.

Išlaidų iki 1959 m. spalių mėn. 31 d. buvo: mor
tuary $175,863.98, disability $22,435.13, miscell. 
$2,208.41, juvenile $922.31, expense $76,655.06, P. T. 
$500.00. Investmentų: mortuary $47,674.19, disabili
ty $25,000.00, miscell. $300.00, juvenile $25,454.65. 
Totai $98,428.84.

Grand totai: mortuary $223,538.17, disability 
$47,435.13, miscell. $2,508.41, juvenile $26,376.96, ex- 
pense $76,655.06, P. T. $500.00.

Išklausius SLA sekretoriaus pranešimo apie SLA 
finansinį stovį, N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui pa
rėmus pranešimas buvo priimtas vienbalsiai taip kaip 
patiektas.

17. SLA sekretdrius dr. M. J. Vinikas referuoja 
patiekdamas sąrašą narių, kurių mokesčiai buvo su
mokėti kuopoje1, bet dėl įvairių priežasčių (kaip an
tai, mirus kuopos sekretoriui), tie mokesčiai Centre 
nebuvo gauti. Todėl jis prašo Pildomosios Tarybos 
sutikimo sumokėti šių narių duokles, sumoje $59.86 
iš Exp. Fondo.

E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus vien’- 

balsiai nutarta leisti SLA sekretoriui Exp. Fom- 
do $59.86, kad sumokėti duokles tų narių, kurių mo
kesčiai buvo gauti kuopoje, bet nebuvo atsiųsti į SLA 
Centrą.

18. SLA iždininkė N. Gugienė referuoja, kad mor
gičiaus aplikacijos No. 370 savininkas iki šiol nėra 
sumokėjęs nei gautų morgičių principinės dalies, nei 
nuošimčių, nei ugnies apdraudos. Todėl siūlo Pildo
mą jai Tarybai apsvarstyti šio morgičiaus klausimą ir 
padaryti nutarimą.

Apsvarsčius mongičiaus aplikacijos No. 370 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta paves
ti vice prezidentui J. Maceinai sutvarkyti šio morgi
čiaus klausimą, su teise, jei nebus galima su aplikan- 
tu geruoju susitarti, imti advokatą ir užvesti bylą 
žiūrint, kad SLA investmentas butų pilnai apsaugo
tas.

19. SLA iždininkė N. Gugienė referuoja tik Pil
domosios Tarybos žiniai, kad pasitaiko nesklandumų 
su morgičiaus aplikacijos No.348 savininku.

20. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad Centre yra gautos ir neišspręstos. šios morgičių 
aplikacijos: No. 380, 383, 384 ir 386. Kitas gautas 
aplikacijas aplikantai atsiėmė. Jis siūlo Pildomąjai 
Tarybai padaryti principinį nutarimą ir pavesti Mor
gičių Komisijai, gautus prašymus pagal eilę svarstyti, 
ir jei bus išpildyti visi įstatimiški reikalavimai, apli- 
kantus patenkinti ir duoti morgičius.

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta SLA sekre
toriaus pasiūlymą priimti ir pavesti Morgičių Komisi
jai išspręsti gautų morgičių aplikacijų klausimą.

21. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad patenkinus gautas morgičių aplikacijas, SLA lėšos 
duoti morgičiams bus išsemtos. Todėl jis siūlo Pildo
mąjai Tarybai priimti šį nutarimą: Kadangi morgi
čiams duoti lėšos yra išsemtos ir kad neturėti su apli- 
kantais nesusipratimų, morgičių davimą sulaikyti, iki 
pasipildys morgičiams duoti lėšos.

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta SLA sekre
toriaus rekomendaciją priimti, taip, kaip buvo pasiū
lyta.

22. N. Gugienei įnešus, E. Mikužiutei parėmus 
vienbalsiai nutarta ratifikuoti duotą $25.00 paramą 
“Laisvės Varpo” radio valandėlei.

23. Apsvarsčius Aleksandras Petraitis Centr. No. 
30888, SLA 159 kuopos nario prašymą ir atsižvelgus, 
kad narys įsirašė į SLA 1918 m. kovo mėn. 1 d. bū
damas 35 metų amžiaus ir išbuvo SLA nariu 41 me
tus ir dabar yra 76 metų amžiaus, E. Mikužiutei įne
šus, N. Gugienei parėmus vienbalsiai nutarta A. Pet
raitis prašymą patenkinti ir išmokėti pusę pomirtinės 
sumos, $300.00.

24. Svarstant SLA Kultūros namo Chicagoje 
klausimą, buvo pareikšta įvairių nuomonių.^

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta šį klausimą 
atidėti tolimesnėms studijoms.

25. Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti 
SLA Centrui painformuoti Susivienijimui draugingą 
spaudą ir lietuviškas radio valandėles apie naujus pla
nus SLA apdraudose, ypatingai apie apdraudas drau
gybos nariams ir papigintą apdraudą vaikams ir jau
nuoliams, kuri bus teikiama SLA deimantinio jubilie
jaus proga.

24. SLA prezidentas P. Dargis plačiai referuoja 
apie pasiruošimus ir atliktus darbus sušaukti sekantį 
SLA 51 Seimą ir iškelia keletą klausimų, kad gauti 
Pildomosios Tarybos pritarimą.

Apsvarsčius sekančio Seimo klausimą, įnešus, pa
rėmus vienbalsiai nutarta patiektus SLA prezidento 
pasiūlymus priimti, pareiškiant jam padėką už jo dide
lį rūpestį šiuo klausimu.

SLA prezidentas P. Dargis padėkojęs visiems Pil
domosios Tarybos nariams už taip^ rimtą įsigilinimą į 
visus klausimus ir naudingą jų išprendimą, ketvirtą 
sesiją ir SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimą užda
rė 5 valandą po pietų.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)

Pageidavimas ir momen
to ūpas labai retai harmoni- 
zuojasi su tikrove, kuri reika
lauja tikslaus apskaičiavimo 
ir šalto proto sprendimo. Rei
kia ne kaltinti, ne smerkti 
ano laiko pijonierius už ne- 
praktiškumą ir neįgyvendini- 
mą jų užsimotų siekių, bet 
širdingai padėkoti už jų kil
nias idėjas, lakią vaizduotę ir 
idėtą rūpestingą darbą. Juk 
tik anų taurių pionierių pas
tangomis mes šiandien turime 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje ir daug kitų garbingų 
organizacijų, kurios yra daug 
gražių darbų nudirbusios. Kai 
kas pasakys, kad tai maža, 
kad reikėjo didesnį kraitį su
kurti ir palikti didesnius dar
bus. Taip, žinoma, “reikėjo”. 
Bet kai įsigilini į ano laiko 
padėtį, to laiko garbingų tau
tiečių pastangas, jų ekonomi
nį ir intelektualinį pajėgumą, 
tai su pagarba reikia pripa
žinti jiems nudirbus daug ir 
labai daug. Dabar mums leng
va kritikuoti, rasti klaidas ir 
trukumui kai pažvelgiame į 

istorijos klostymąsį, kuriam 
pranašų nedaug rasime.

Kasžin ar šiandien mes 
daug pajėgesni ir gudresni už 
anuosius, nors turime daug 
praktiško patyrimo ir inelek- 
tualių pajėgų palyginus su 
anaisiais. O visgi kalnų nenu- 
vertėme, dažnai tik paviršium 
krapštomės, arba bijodami, 
arba nepajėgdami gilyn verž
tis ir plačiau šakotis. Pvz. im
kime senelių prieglaudą, kurią 
per desėtkus metų kas seimas 
svarsto, komisijas skiria, o 
vis kaip nieko, taip nieko. 
Juo tolyn, tuo labiau traukia
masi reiškant nepajėgumą. 
Arba imkime įsigijimą dides
nių lietuvių kolonijose SLA 
patalpų, kuriose kuopos galė
tų savo veiklą plėsti ir kurios 
pasidarytų lietuviškais cent
rais, kas duotų Susivienijimui 
prėstižo ir naujų narių, kurių 
taip reikia. Kaip žinome da
bar Susivienijimas pajėgtų 
bent vienur, kitur tokius sa
vo namus įsigyti ir išlaikyti 
su atitinkamu sau pelnu. Tuo
met nebereikėtų (kuopoms po 
saliunus landžiot, kur aplinku

ma tikrai nepatraukli. Reikia 
tikėtis, kad šis seimas, minė
damas Susivienijimo deiman
tinę sukaktį, rimtai pažiūrės 
į šį uždavinį — SLA įsigijimą 
nuosavų patalpų ir ras prak
tišką galimybę eiti prie šio 
svarbaus objekto realizavimą, 
kas tikrai šauniai atžymėtų 
taip svarbią sukaktį. Tai butų 
tikrieji deimantai Susivieniji
mo istorijoje ir lietuvybės iš
laikymui.

Pirmasai seimas nustatė 
metinių duoklių po $1.20 
ir įstojimo vieną dolerį, sei
mus laikyti nutarta kas me- 
metai.

Sekamieji seimai
Antrame seime konstatuo

ta, kad jau turima 173 narius, 
kurie sumokėjo, o ižde esama 
$203.31. Nors narių skaičius 
neimponuojantis, bet visgi 
pradžia padaryta ir pati or
ganizacija veikia.

1889 m. ketvirtame seime 
vardas buvo pakeistas į Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje, 
išmetant žodį Visų ir inkor
poruotas Wilkes Barre, Pa. 
valstijoje įgaunant čarterį, kas 
organizaciją legalizuoja ir tei
kia teisę kurti skyrius vadina
mus kuopomis. Ir po šiai die
nai Susivi e n i j i m a s tebėra 
Pennsylvanijos fratemalė kor
poracija. )

Pirmas dešimtmetis Susi

vienijimui buvo tikrai sunkus 
ir ne našus vyriausiai dėl 
dviejų priežasčių. Viena, nesi
rado sugebančių organizatorių 
verbuoti narius į Susivieniji
mą, kuris tuomet buvo neiš
garsintas ir taip pat be pat
rauklumo. Antra ir rimtesnė 
priežastis buvo tais pačiais 
metais įsikūręs ir kitas susi
vienijimas vardu — Visų 
Draugysčių Susivienijimas Vi
sų Draugysčių Katališkų Lie
tuviškų Amerikoje, suorgani
zuotas trijų sulenkėjusių lie
tuvių ir dirbančių lenkams, 
kiek žinoma, su tikslu sugriau
ti pirmąjį Susivienijimą, kaip 
griežtai patriotinį ir nusista
čiusį prieš lenkus. Žinant vie
no ir kito tikslus nesunku su
prasti jų santykius ir iš to iš
plaukiančią kovą, trukdančią 
organizacinį darbą. Taigi tas 
laikotarpis ir buvo lyg merdė
jimo laikas viduje ir tuo pa
čiu kova nukreipta prieš lie
tuvių lenkinimą ir jų atskiri- 
mą nuo pastarųjų.

1896 metais vienuoliktajam 
seimui, kuris buvo laiko
mas dešimtmečio sukaktuvi
nis, valdyba raportavo jau 
2080 narių, kas anuo laiku su
darė didžiausią organizaciją 
Amerikoje. Ji jau pajėgė su
stiprėti ir kitu stambiu laimė
simu, būtent, išleidžiant savą
jį organą — “Tėvynę”, mėne
sinį 16 puslapių mažo forma

to laikraštį, redaguojamą kun. 
J. Žilinsko, kuris ir pirminin
ku buvo. Kun. Žilinskas rū
pestingai vadovavo Susvieni- 
jimui ir santūriai “Tėvynę” 
redagavo, nes patsai buvo to
lerantiškas ir nuoširdus lietu
vis patriotas. Jis mokėjo drą
siai ginti savo organizaciją 
nuo visų priešų ir lietuvius 
mokė mylėti savo gimtąjį 
kraštą. Pvz. tarpe kitko jis 
aiškiai pasireiškia šitaip: “Te
gul priešai loja kaip nori. Su
sivienijimo organas iki šiol 
buvo ir toliaus bus skradžia 
pripildytas straipsniais, pil
nais anos karštos meilės dėl 
musų nuvargintos- tėviškės 
Lietuvos. “Mylėkim Ameriką, 
priimtą musų motiną, bet la
biausia mylėsime ir didesnio 
labo geisime dėl tikrosios mo
tinos Lietuvos”. Savo žo- 
džiams jis pasiliko ištikimas 
darbais.

Kun. J. Žilinskas vienuolik
to seimo vėl buvo išrinktas 
pirmininku. Beje, tuo metu 
tik kunigas tegalėjo būti Su
sivienijimo pirmininku, kaip 
tinkamas asmuo vadovauti.

Dvyliktasis seimas, įvykęs 
Philadelphijoje, Pa. spalio 
19-20, 1897 metais pasižymi 
dviem dalykais. Vienas, mie
sto didžiausiomis ir puošniau
siomis gatvėmis didžiulė eise
na i (paradas), kurioje daly
vavo viršaus 1000 lietuviu — 

pėsčių, važiuotų ir raitų, par 
sipuošusių delegatų ir draugi
jų įvairiais ženklais. Tai buvo 
berods pirmoji vieša lietu
vių demonstracija—.pasirody
mas, kas davė amerikoniško
je spaudoje' palankios lietu
viams rėkiamos. Priartėjus 
prie WasĮiingtono paminklo 
padėta brangus vainikas su 
užrašu anglų kalba: “Dova
na Washingtonui nuo Ameri
kos Lietuvių Susivienijimo 
Draugijų”. Antras, įvedimas 
3 skyrių gyvybės apdraudos: 
1) garbės nariai, moką 50c. 
į metus, už ką gauna Suviv. 
ženklelį ir organą be apdrau
dos; 2) Pirmas skyrius, mo
kąs du dolerius metinių duok
lių už 150 dol. pomirtinės ap
draudos; ir 3) Antras sky
rius, mokąs keturius dolerius 
į metus su 300 dol. apdrau
dos.

1899 metais keturioliktasis 
seimas iš eilės Waterbury, 
Conn. nutaria “Tėvynės” lei
dimą padažninti iš mėnesinio 
į savaitinį, kas ir lyg šiol to- 
bevykinama.
Pirmasai Susivienijimo 
skilimas

šešioliktasis seimas įvyko 
gegužės 21-23, 1901 metais 
Wilkes Barre, Pa., kur Susiv. 
inkorporuotas, taigi “savuose 
namuose”. Delegatai vykdami 
į šį seimą vežėsi medžiagą ne 
Susiv. gerovę ugdyti, o gink

lus kovai, kuri brendo jau per 
nekurį laiką ir kuri šiuo me
tu jau buvo* neišvengiama. 
Vienoje pusėje susigrupavo 
laisvę mylintieji, nepripažįstą 
valdymui “iš viršaus”, kurie 
jau buvo apšaukiami “bedie
viais”, o kitoje kunigija ir 
jai pritariantieji, kurie suda
rė valdybos didžiumą ir, žino
ma, galėję savo valią primes
ti nariams ir pagal savo nuo
žiūrą visus organizacijos rei
kalus vesti. O reikalų vedi
mas neretai pasireikšdavo aš
triu arbitrarumu, kas kėlė vis 
stiprėjančią opoziciją.

•

Seimo išvakarėse kiekviena 
frakcija laikė savus kokusus, 
kuriuose opozicija ruošė pa- 
kaltinimus centro valdybai, 
ypatingai pirmininkui, kuriuo 
buvo kun. A. Kaupas, o pozi
cija verbavo juo didesnį dele
gatų skaičių, kad atsispirti. 
Čia buvo nusitarta kiekvie
nam delegatui įeinant į seimo 
svetainę prisisegti rūtos ša
kelę savųjų atpažinimui. Ne
pamiršta apsirūpinti policijos 
pagalba, jeigu, kad kokios... 
Taigi vietoje siekti brolybės 
kaip fratemalei organizacijai 
dera ir jieškot tikslių kelių ją 
ugdyti, pasiruošta mušiui, ku
ris rytojaus rytą tikrai įvyko 
žiaurioje formoje, kaip mušiui 
tinka, be jokių formalumų ir 
įžangos. z

(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Trečiadienį, gegužės 25 die- 
. ną Tėvynės redakcijoj ir SLA 

Centre lankėsi Juozas Radze
vičius, ilgametis ir nenuils- 

j. tantis Susivienijimo 66 kuo
pos finansų sekreturius-orga- 
nizatorius ir SLA ketvirtosios 
apskrities organizatorius iš 
Ansonia, Conn. Jis atvyko į 

’ Centrą SLA ketvirtosios ap
skrities ruošiamos gegužinės 
reikalais, kuri įvyks birželio 
19 dieną Belleview parke, Wa-

1 terbury, tai ta proga pasikail- 
> bėjo su sekretorium dr. Vini
cku dabar einančio Deimantinio 
. Vajaus reikalais, taipgi atliko 
• ir kitus su jo, kaipo kuopos 

; finansų sekretoriaus parei
gomis susijusius reikalus.
2 Brolis Radzevičius yra ilga- 
~ mėtis Susivienijimo veikėjas,

malonaus budo žmogus, tai su 
juo pasikalbėta busimo Dei
mantinio Seimo ir kitais musų 

‘ organizacijos reikalais. Atli
kęs tuos reikalus centre, dėl 
kurių buvo specialiai atvykęs, 
tos pat dienos popietį išvyko 
į namus.

vą.
Į šį minėjimą kviečiamos 

dalyvauti lietuvių patrijotinės 
organizacijos, draugijos, klu
bai, grupės ir visuomenė. Da
lyviai teikitės įgalioti savo 
atstovą pasakyti kalbą minė
jime. Be to, kalbės žymus lie
tuviai visuomenininkai ir kiti 
svečiai. Bus pritaikinta ir me
ninė dalis.

Šios iškilmės įvyks Lituani- 
ca aikštėje prie lakūnų pa
minklo, Union Avenue, Stagg 
ir Hewes gatvių Brooklyne, 
liepos 16 dieną, 3 valandą po 
pietų. Dalyvavimas laisvas.

Vaišės įvyks tą pačią dieną 
5 valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių Klubo Salėje, 280 
Union Avenue, Brooklyne. Į- 
žanga-auka $2.00 asmeniui. 
Visus nuoširdžiai, kviečiame 
atsilankyti . iš anksto užsisa
kant bilietus.

Dariaus-Girėno 
Fondo Komitetas.

gyvuoja ir 
randasi pa
tai ir SLA 
pirmininkas

T Ii V Y N 15 Birželio 3, 1900

Great Neck, N. Y.

Vyksta Tapybos Paroda

♦

negavo mokesties. Jei sausi
namos balos kolūkio ribose, 
tai darbininkai moka išlaidas 
iš savo darbadienio mokes
ties. Kurie neturi artimųjų 
kaimuose, tai netiki, kad 
dabar Lietuvoje 
neberaikalo už 
džiagos visaip 
tai pasibaisėtina 
tuvių kaimiečių.

J. V. Stanislovaitis.

lis, A. Kisielius, J. Vaičaitis; 
3 dol. — Mrs. Janickas, Mrs. 
Martus; 2 dol.
F. Baldauskas, Darulis, J. Ga
rionis, S. Mockus, Palionis, P.

S. Sčiderskas, A.

P. Akelis,

dedasi, 
siuntinį 
dėkoja, 
padėtis

taip 
Tai 
me- 
jog 
lie-

Akron, Ohio

Lietuvių Dienai Praėjus

Slegus, 
Zent.

linkėjimai iš Kansas 
City, Missouri

Susivienijimo ilgametė iždo 
globėja, Euįfrozina Mikužiutė, 
atstovaudama savo kompani
ją, kurioje dirba, U. S. Trade- 
mark Association metiniame 
suvažiavime, įvykusiame Kan
sas City, Missouri, prisiuntė 
redaktoriui linkėjimus. Į na
mus ji sugrįžo gegužės mėn. 
22 dieną ir jau ruošiasi prie 
Susivienijimo Deimantinio Sei
mo, kuris prasidės liepos mė
nesio 
Pa.

Almus Art galerijoje, 77 
Steamboat Road, gegužės 22 
dieną prasidėjo lietuvio tapy
tojo Telesforo Valiaus kuri
nių paroda, ir tęsis iki birže
lio 12 dienai. Ji atdara kas
dien, išskyrus pirmadienius, 
nuo antros valandos iki 5 va
landai po pietų. Mylintieji me
no kurinius, aplankykite pa
rodą ir pasigėrėkite lietuvio 
menininko gražiu darbu.

operetes ir rengė kitas pra
mogas. Prieš karą tas choras 
lankė Europos miestus su 
koncertais. Dabar jau vokie
čių kalba nevartojama, choro 
narius sudaro visų tautų ame
rikiečiai, namą perdavė žy
dams ir namo vardas pakeis
tas. Bet choras 
dainininkų tarpe 
gyvenusių vyrų, 
35 kuopos vice
Pranas Lukas dalyvauja cho
re ir gegužės 20 dieną turėjo 
koncertą puikiausioj salėj 
Irem Temple, Wilkes Barre.

Vyrų choras iš apie 50 dai
nininkų jau rengia bendrai 
su Apollo Klubu. Moterų dai
nininkių choras irgi susideda 
iš apie 50 dainininkių, tai bu
vo ko pasiklausyti. Moterys 
viršino vyrus, nes jos davė 
keturias solistes, kurios atli
ko sklandžiai skirtingus kuri
nius, gal ir nestipriais balsais, 
bet gana harmoningai.

Su šiuo choru galima ly
ginti čia prieš kelis metus 
dainavusius čiurlioniečius iš 
Cleveland, Ohio ir iš Chica- 
gos Dainavos chorą, Sodeikos 
diriguojamą. Jie dainavo ki
toje salėje, bet lietuviai pame
na jų čia buvimą. Solistų lie
tuvių buvo aukščiau 
salėj iš Metropolitan 
dainininkų.

Akrono Lietuvių Diena, ku
rią rengė ALTo skyrius, pra
ėjo su dideliu pasisekimu. At
silankė gausus būrys lietuvių. 
Atvykęs choras iš Clevelando 
padainavo lietuviškų dainų.

Šventės proga ALTo reika
lams buvo surinkta $212.35 
aukų. Aukojo po 35 dol. — 
9LA 198-354 kuopa, 20 dol. 
— J. Salasevičius, $10.50—A. 
Rudis, 10 dol.
S. Lucas, Wm. Sliesoraitis, N. 
Trumpickas, J. Zdanis, LSS 
20 kuopa; 5 dol. — F. Jan
kauskas, P. Joga, J. Kirtik-

dolerį — P. Ambra- 
Apsiega, Mrs. P. Ba

rauskas, Bartnikas, A. Belet- 
sky, A. Buknis, Cathell, P. 
Gaška, Miss Garionis, A. Gau- 
der, A. Gataveckas, Holish, V. 
Kubilius, Lenkauskas, L. La
pinskas, Mrs. A. Lucas, A. 
Lumpickas, Mrs. A. Malėnas, 
Mrs. Neimanienė, Mrs. Per- 
zanowska, Mrs. Petty, Piktur
na, Mrs. B. Praspal, Ch. Pui- 
shis, Wm. Puishis, F. Pūkas, 
Riitsko, Mrs. P. Rozukas, Ru- 
seckas, Mrs. Smith, Mrs. G. 
Smith, M. Tanitienė, A. Vec- 
lauskas, Mrs. S. Verseckas, V. 
Žitkutė.

Kiti aukojo po mažiau.
Koresp.

Po 1 
zas, J.

Komitetui, kurį sudaro įžy
mus amerikiečiai ir kuris glo
boja Baltijos Valstybių Lais
vės Tarybos organizuojamas 
manifestacijas bei žygius ry
šium su sovietines agresijos 
prieš Baltijos valstybes dvi- 
dešmtmečiu, kurį Maskvos 
propaganda siekia panaudoti 
savo neteisėtai ir netikrai pa
dėčiai užgrobtuose kraštuose 
sustiprinti.

Paieškojimai
Tel. STagg 2-5043 

^atthev P. Baliai i
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME 
Al*. BALTRUNAS-BALTON ; 

Reikalą vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

B ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

? pirkti namą bei kitokią nuo- 
7 savybę, sąžiningam ir drau- 
? giškam patarnavimui skam- 
| binkite:

WO 5-5890
į Taip pat patarnavime pinigų 
E ir siuntinių persiuntimui j 
į Lietuvą ir kitus kraštus, 

f J. DAGYS Real Estate 
Jj NOTARY PURLIO
D 114 N. Rockton Avė.

Baltrukėnas, Hooveris Baltijos Valstybių 
Laisvės Globėjas

Buvęs Jungtinių Valstybių 
prezidentas Herbert Hoover 
sutiko pirmininkauti Garbės

11 dieną, Pittsburgh,

Darbo Departamento

sky- 
New 
die-

JAV
Skyriaus Pakeistas Telefo

no Numeris
JAV Darbo Departamentas 

prašo pranešti, kad jo 
riaus, 341 9-th Avenue 
Yorke, nuo gegužės 23
nos pakeistas telefono var
das ir numeris. Iki šiol buvo: 
LAckawanna 4-9400. Naujas: 
PEnnsylvania 6-7700.

Turintieji reikalų su šiuo 
Darbo Departamento sky
rium, šaukite čia paduotu 
nauju telefonu.

Brooklyn, N. Y.

Dariaus-Girėno 27 Metų Skri
dimo Sukakties Minėjimas

Kaip praeity, taip ir šiemet 
yra ruošiamas gražus minėji
mas musų lakūnams Dariui ir 
Girėnui 27 metų sukakties 
skridimo į musų tėvynę Lietu-

Kingston, Pa. •

Pasikalbėjus su Dr. Valibu

apie Be
prieita ir

Apsilankius pas dr. A. J. 
Valibų ir išsikalbėjus 
tuviškus reikalus, 
prie vietinių orga n i z a c i j ų
veiklos tarpe amerikiečių. 
Dabar daktaras Valibus dir
ba kaipo viršininkas, nes jo 
patirtis lietuviškoje dirvoje 
duoda jam pirminybę ir kitur. 
Ponia Valibienė irgi darbuo
jasi lietuvių moterų klube už
imdama viršninkės vietą.

Dabar Valibai didžiuojasi, 
kad ir jų duktė moka įsigau
ti į amerikiečių organizaciją. 
Panelė Bette (Elzbieta) Vali- 
biutė išrinkta moterų trafiko 
klubo pirmininke. Mat Vali- 
biutė dirba vietinėj orlaivių 
stotyje ir tvarko rezervacijas 
užsakydama vietas amerikie
čių linijoms ir į užsienį.

Concordia dainių draugija 
yra tik vyrų choras, buvo vo
kiečių suorganizuotas prieš 
daug metų. Jis turėjo net sa
vo didelį namą tuo vardu su 
erdvia sale, kurioj lietuviai 
prieš dvidešimts metų vaidino

B Mifilg S E a b e assssssssssssssassssssssą

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

' Užsisakyki t kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

ar
SLA

867 W. 80-th ST., NEW VORE 1,
Tel. LAckawanna 4-5529

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATIANTIC CITY, N. J.

Tei. 5-9370

M0S68808

minėtoj 
operos

laiškų 
iš ko-

Dar gavau daugiau 
iš Lietuvos perskaityti 
lukio darbininkų gyvenimo ir 
jų pasibaisėtinų sąlygų. Rašo
ma apie uždarbį ir kokias są
lygas turi auginti gyvulius ir 
kaip valdžia atima pinigus ir 
gyvulius. Dabar įrašysiu nuo 
Dubysos, net už Nevėžio apie 
Baisiogalą ir Ragovos apylin
kes.

Jau yra žinoma, kad nemo
kama už 60 arų žemės mo
kesčių. Apie tai žmonės neži
no, kol jiems išduoda kitą 
patvarkymą, kaip kolūkiečiai 
turi sumokėti. Štai Ariogalos 
rajone karvėms ganiava bu
vo 15 rublių, šiais metais jau 
moka 33 rublius. Už žemę turi 
užauginti meitėlį virš 2 šimtų 

svarų ir atiduoti valdžiai. 
Dar gauna 30 arų žemės, bet 
už tą turi užauginti veršį irgi 
virš 2 šimtų svarų ir atiduo
ti valdžiai, bet tiems gyvu
liams neduoda valdžia pašaro 
nei pinigais nemoka.

Aukštaičiai Baisiogalos apy
linkėj augindavo po penkioli
ka viščiukų, o dabar įsaky
mas duotas užauginti 30 viš
čiukų ir tiek žąsiukų. Jei su
šąlą ar nuo lietaus išstimpa 
tie paukščiai, tai atima se
nius paukščius, o būna dar 
blogiau, jei ir tų neturi, tai 
pinigais po 50 rublių turi su
mokėti iš algos. Dar turi duo
ti ir gyvulių trąšos po ketu- 
rius vežimus ir pelenų po 10 
svarų iš krosnies. Tai aišku 
kodėl lietuviai važiuoja į Si
birą, nes bado verčiami taip 
daro.

Šioj apylinkėj gerai žino
mas SLA narys Mateušas Že
konis gavo laišką iš sesers, 
kuriame rašoma, kad jai ne>- 
sumokėjo už 160 danbadienų 
už tai, kad buk kolūkio pir
mininkas girtuoklis, išsmuge- 
liavo kolūkio derlių ir niekas

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužės 28 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
LEONAS SEPORAITIS, 7 kp., Pittston, Pa., gimęs lie- 

pos 25, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė liepos 
17, 1921 m., mirė gegužės 2, 1960 m. Velionio duk- 
terei, Pranei Seporaitis-Kaslas, pomirtinės išmokė
ta _______________________________________ $1,000.00

VTTHEKUS BARONAS, 64 kip., Baltimore, Md., gimęs 
sausio 15, 1867 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 13, 1916 m., mirė gruodžio 1, 1959 m. Velio
nio dukterei, Elizabeth Latvėnas, pomirtinės išmo
kėta _____ __ _______________________________ $97.50

EMILIJA KRIVICKIENE, 68 kp., Lee Park, Pa., gimus 
balandžio 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 13, 1921 m., mirė kovo 18, 1960 m. Velio
nės dukterei, Veronikai Stravinskas, pomirtinės iš
mokėta ____________________________________ $600.00

MARE GITCAS, 101 kp., Paterson, N. J., gimus spalio
27, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
2, 1920 m., mirė vasario 27, 1960 m. Velionės anū
kei, Diana Fleisher, globėjai Alice Fleisher, po
mirtinės išmokėta ______________________ ___  $300.00

JULE GGDELJAUSKIENE, 205 kp., Schenectady, N. Y.
gimus vasario 16, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 6, 1923 m., mirė balandžio 2, 1960 m. 
Velionės dukterei, Julio Kimun, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $300.00

Viso ____________ ______ ________ ____  $2,297.50
Nuo pradžis šių metų bendrai viso.........- $74,628.26

Išmokėtos ligoje pašalpos
L. BILBOKAITIS, 34 kp., New Britain, Conn. Sargo 6 sav. ir 1 d. $37.00
P. BERNOTAS, 34 kp., New Britain, Conn. Sirgo 6 s. ------------------
K. POCIUS, 36 kp., Chicago, III. Sirgo 12 s. ...............................................
F. J. SPINGYS, 40 kp., Pittsburgh. Pa. Sirgo 2 s. ir 4 d. ................
A. JAKSEVIČIUS, 50 kp., Binghampton, N. Y. Sirgo 12 s. . ......... .
E. FIGCRAS, 66 kp., Ansonia, Conn. balansas . .......................-......... .
O. GRUBLIAUSKIENfi, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 4 s. ir 4 d. _
V. ALEKSYNAS, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 7 s. .............................. .
M. S. RUZIENfi, 77 kp., Rockford. III. Sirgo 7 s. ir 6 d. ..................
E. ZALONIS. 112 kp., Seattle, Wash. Sirgo 1 s........................................
A. PAREDNIS, 131 kp., Nonvood, Mass. Sirgo 11 s. ir 4 d..............
A. GRUDIS, 143 kp., W. Scranton, Pa. Sirgo 12 s................ ...............
Z. PASKOVIČIENfi, 164 kp„ Frackville, Pa. Sirgo 1 s. ir 6 d.
J. BAUGIAS, 196 kp., Chicago, III. Sirgo 7 s. ir 1 d. ........................
M. E. M.EDLINSKY, 199 kp., Shaft, Pa. Sirgo 2 s. ir 3 d....................
A. U SIS, 202 kp., Roslindale. Mass. Sirgo 5 s. ----- ------------------------
J. SARAPNICKAS, 278 kp., St. Catharines, Canada. Sirgo 3 s. 108.00 
O. ALENSKIEN®, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 12 s. ...........  47.50

36.00
122.50

32.00
135.00
36.50
29.50
81.00
42.00

9.00
87.41
61.25
15.00
42.00
24.75
30.00

Viso .................................................................... -
Nuo pradžios šių metų bendrai viso __

$976.41 
... $13,079.49 

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681 

BOwling Green 9-6992

BROOKLYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street

•Per musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigą yra krautuvė®, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki (

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

832 North 7th St
PHELADELPHIA 28, Pa.

WAlnut 8-1747

MC8Ų SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. AshJand Avė. 
CHICAGO 22, BĮ. 
HUmboIdt 8-2818

•Siuntinių pristatymas garan- 
6 vaL vakaro kasdien, šeštadie-

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
11601 Jos. (tampau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvmsend 8*0298 1

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Zutienė-Chachlauskaitė Palioni- 
ja, ir jos sesuo Rimkienė Stefani
ja, Antano dukterys, iš Josvainių 
miesto.

Povilionis Kajetonas, Jono sū
nūs, ir šo sūnūs Edvardas, gyveno 
Cleveland, Ohio, 1436 Russell Rd, 

Rimkienė-Chaclauskaitė Stefa- 
nija, ir jos sesuo Ozutlene Palio- 
nija, Antano dukterys, iš Josvai
nių m.

Ropius Norbertas, Petro ir Ma
rijonos sūnūs, kil. Kaleniškės km.. 
Dūkšto vals., Zarasų apskr.

Sieg Heinrich, ir jo seserys Anni 
ir Maria, gyvenę Klaipėdoje.

Steponavičius Benediktas, Mato 
ir Domicėlės sūnūs, iš Anykščių 
m., Utenos apskr.

Taraškevičius Albertas, gimęs 
Kuktiškėse 1902 m. balandžio 13 d.

Vaičiūnas (whibe) Andrius, Juo
zo sūnūs, gyveno Springfield, Uli- 
nois.

Iieškomiejl arba apie Juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

Al WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

HITLERIS IR MUSSOLINI

tarpą.

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, UI.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

"Laisvosios Lietuvos’’ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą iaik- i 
raštj u* išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar- i 
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA !
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI i” tuP daug rimtą bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lletuviškoiioa < 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių. (

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e rl koše— Į 
5J5O, 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 Laaaile, Montreal, P. Q, Ctanada.

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

IŠĖJO NAUJA KP/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis iir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kava; 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 knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
686 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

i

I

turi savo kprespondęntus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomlauatM 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius strąipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $1LO( 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį t* 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Soutli Halsted Street. Cbicago H Uliniu’

NAUJIENOS

NAUJIENOS

>■».. r. nv

i

/
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PASAULIS NORI NUSIGINKLUOTI Clevelande Mirė 
Juozas Liudžius

Tik nusiginklavimo sąlygos yra nesuderinamai 
priešingos. - Ką siūlo Chruščeas? Jam rupi su
skaldyti vakarų pasaulio ir ypatingai Jungti
nių Amerikos Valstybių politines jėgas

Gegužės 31 dieną Clevelan
de nuo širdies smūgio mirė 
teisininkas Juozas Liudžius. 
Jis gimė 1891 metais kovo 10 
dieną Šakių apskrityje, Sin
tautų valsčiuje , Vilkaviškio 
kaime. Marijampolės gimnazi
ją baigė 1911 metais, o Mas
kvos universitetą 1916 metais. 
Studijavo teisę ir beveik visą 
gyvenimą dirbo teismo srity
je ir ėjo įvairias pareigas.

1918 metais buvo Šakių ap
skrities komiteto pirmininkas, 
o vėliau buvo tos pačios ap
skrities teismo tardytojas. 
Persikėjęs į Marijampolę, bu 
vo apygardos teismo proku
roro padėjėjas, o vėliau to pa
ties teismo svarbesniųjų bylų 
tardytojas. Pasitraukęs iš tei
smo, iki 1940 metų praktika
vo teisę Marijampolėje. Pir
maisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais Liudžius mo
kytojavo Marijampolės Reali
nėj gimnazijoj, kurioj jis-dės
tė politinę ekonomiją ir teisės 
mokslo pagrindus, taipgi bu
vo tos pačios gimnazijos di
rektorium.

Nepriklausomybės me tais 
velionis Liudžius ėjo įvairias 
pareigas ir įvairiose vietose. 
Karui einant prie pabaigos, 
kaip daugelis kitų, taip ir 
Juozas Liudžius su šeima pa
sitraukė į Vokietiją, iš kur 
vėliau atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybes ir apsigy
veno Clevelande. Ten gyven
damas bendradarbiavo kaiku- 
riems laikraščiams, pasisaky
damas įvairiais pasaulėžiūros 
klausimais.

Jis buvo dar nesenas žmo
gus ir galėjo gyventi ir daug 
gerų darbų atlikti, bet širdies 
smūgis jį ne laiku išskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Nuliudime liko 
žmona Petronėlė ir dūkta su 
šeima.

Viršūnių konferencija palūžo dėl Chruščevo užsispyrimo. 
Nevienodi nusiteikimai Anglijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje 
davė progos Maskvos diktatoriui tikėtis, kad jo įžūlumas va
karuose nors dalinai bus pateisintas, tačiau jam teko nusivil
ti. Plačioji laisvojo pasaulio visuomenė aiškiai mato ir supran
ta, kad Chruščevas ne taip isteriškai laikytųsi, jeigu jis nebū
tų bijojęs, kad neginkluotas Amerikos lėktuvas, tik foto apa
ratais aprūpintas, gali išaiškintti jo piktus ir giliai paslėptus 

prieš laisvąjį pasaulį kėslus. Neturėdamas nieko pikto slėpti 
Chruščevas neturėjo jokio ypatingo pagrindo užnuodyti politi
nę atmosferą tokiu pašėlimu, kokį jis parodė, jeigu jo tikslai 
butų taikingi ir nuoširdus, kurie tik patvirtintų jo nuolatinę 1 
propagandą apie taikos troškimą ir vadinamą koegzistenciją 
arba sugyvenimą su nekomunistiniais kraštais. Visa bėda, kad 
paaiškėjo jo pikčiausi pasirengimai prieš laisvąjį pasaulį, kaip 
tik tokiu laiku, kai jis šypsojos ir lengvapėdžius įtikinėjo sa
vo gerais norais.

Nauji planai, kurie turi užliuliuoti demokratinį pasaulį
Chruščevas skuba skelbti 

naujus nusiginklavimo pasiū
lymus. Neva jis jau šiandien 
ruoštųsi naujai vyriausybių 
galvų konferencijai, kuri bus 
jam tiek priimtina, kiek bus 
paklusni jo norams. O jeigu 
ne? Na — tai ir kitos tokios 
konferencijos hkimas, pagal 
praeitos pavyzdį, visiems aiš
kus. Tuo tarpu tik žinoma, 
kad Chruščevui rupi užbovyti 
politikus svarstymu jo nusi
ginklavimo plano, pagal kurį 
ginklavimasis turi būti maži
namas kas metai. Per ketver
tą metų, girdi, bus pagrindi
nai nusiginkluota. Busią už- 
ginti gaminti tokie lėktuvai, 
kurie gali atomines bombas 
nunešti į priešingas šalis.

Chruščevas nenori ilgai 
laukti. Jis pageidauja, kad 
nusiginklavimo konferenc i j a 
Genevoje neatidėliotinai jo 
planą pradėtų svarstyti.

Iš pirmos pažiūros nusi
ginklavimo planai visada pa
lankiai sutinkami. Bet nėra 
kalbos apie garantijas, kad 
abi priešingos pusės vienodu 
uolumu imsis nusiginklavimo 
darbo.

Politiniame pasaulyje 
giedros nesimato

Chruščevas jau kelis kartus 
reikalavo, kad į didižųjų val
stybių pasitarimus butų į- 
jungta ir komunistinė Kinija. 
Kol kas demokratinių valsty
bių atstovams pavykdavo iš
jungti komunistinę Kiniją, pa
sižymėjusią tiesiogine agresi
ja prieš silpnesnes valstybes, 
nuo sprendžiamojo vaidmens 
politiniam pasaulyje nušalint- 
ti. Juk dar neužmiršti komu
nistinės Kinijos pikčiausi puo
limai prieš Korėją, Indiją, Ti
betą ir kitus kraštus, kurie 
skaudžiai patyrė naujai susi
formavusios komunistinės Ki
nijos kruvinus nagus. Šiuo 
metu atsiradęs nelemtas su
mišimas kai kam sudaro gerą 
progą Kinijos komunistus į- 
statyti į didžiosios politikos 
bėgius.

Tuo tarpu Washingtone 
jieškomi kaltininkai,

kurie atsakingi dėl žvalgybi
nių lėktuvų siuntinėjimo į So
vietų Rusiją.

Labai pavėluoti nagrinėji
mai apie apsaugos organų 
veiksmus Sovietų Rusijos pa
sienyje, tuo tarpu nieko ypa
tingo neparodo. Atsakingi pa- 
reikunai nurodinėja, kad buvo 
būtinas reikalas tyrinėti, ar 
negresia staigus komunistų 
puolimas. Tik neaišku ar pasi
teisins nežymių smulkmenų 
tyrinėjimas ir politinių parti
jų tarpusaviai pasiskaitymai, 
iš kurių gardžiai juokiasi tik
ri dabartinių pasaulio negero
vių kaltininkai.

Maskvos šnipų sąrašai, 

kuriuos skelbia atsakingos į- 
staigos ir tam ' tikri veiklus 
senatoriai, lygiai naujienos 
nesudaro. Nes apie tai plačioji 
publika savo laiku skaitė laik
raščiuose, viską puikiausia ži
no ir dabar niegali save pri
versti stebėtis pasenusiom 
sensacijom. O jeigu norima 
Chruščevui tuo budu akis pa
badyti, tai irgi bergždžias rei
kalas, nes pats Chruščevas 
vakarų pasaulio publiką daug 
pilniau gali šiuo žvilgsniu pa
mokyti.

Nelemtas pritarimas 
iš šalies

Turkijos diktatorinius po
lėkius turėjęs valdovas Men- 
deris areštuotas. Nauja vaL 
džia suiminėja jo šalininkus, o 
anksčiau jis suiminėjo dabar
tinio režimo palaikytojus. Ga
lutinoje išvadoje abi pusės 
nukentės ir bendras Turkijos 
pajėgumas bus menkesnis, ne
gu butų reikalingas, turint 
galvoje nuolatinę grėsmę iš 
Maskvos pusės. Japo n i j o j e 
riaušės prieš susitarimą su 
Amerika ir dėl žadėtos prezi
dento Eisenhovverio kelionės 
į tolimuosius rytus. Japonija 
pamažu einanti demokratinės 
santvarkos linkme buvo ypa-

Lietuvos-Lenkijos kulturi- 
riams ryšiam apsvarstyti iš 
Varšuvos į Vilnių buvo atvy
kusi Lenkijos kultūros ir me
no ministerijos bei kitų insti
tucijų atstovų de 1 e g a c i j a. 
Svarstyta tokių santykių pla
nas 1960 metams.

----- o------
Deguonį vežė net iš Mins

ko — Šiaulių dviračių fabri
kas anksčiau deguonį vežda
vosi iš Klaipėdos, Rygos ir 
net Minsko. Dabar suorgani
zuota deguonies gamyba vie
toje. Naujoji deguonies įmo
nė aprūpinsianti ir kitas Šiau
lių įmones.

tingai svarbi, nes ji galėjo 
savo kariniu potencialu atim
ti apetitus komunistiniams 
agreporiams.

Pasaulio nusiginkla vi m as 
galėtų išgelbėti milijonus 
žmonių nuo atominio karo 
baisenybių. Tik nusiginklavi
mo sąlygas priešingos pusės 
savaip supranta ir todėl mes 
šiandien dar nematome aiškių 
ramaus sugyvenimo užtikrini
mų.

SLA Deimantinio Vajaus Darbui Liko Tik 3 
Savaitės. Tik Iki Liepos 1 Dienai Galima Nau
dotis Deimantinio Vajaus Lengvatomis ir Nuo

laidomis Naujiems Nariams

Deimantinio Jubiliejaus garbei ŠIA 
Seimas turi būti gausus delegatais 

r
Negausus būrelis lietuvių-patriotų susirinko 1886 metais 

ir padarė pradžią Susivienijimui. Bet šių pionierių įžiebtas ži
burėlis ilgainiui įsiliepsnojo į didį žibintą, kurs švietė lietu
viams jau trisketvirtadalius šimtmečio. Buvo SLA seimai, kai 
susirinkdavo iki 500 delegatų.

Paskutiniais metais nors SLA Seimai negausus ir dau
giausia rūpinos eilinių organizacijos reikalų svarstymu, bet vis 
tiek lietuvių gyvenime jie palieka žymų pėdsaką, išjudindami 
lietuvių visuomenės aktingumą ir paskatindami daugiau rūpin
tis bendrais visiems lietuviams klausimais.

Visų dėmesys — Deimantiniam Seimui

Nors 75 metų SLA sukaktis bus tik 1961 metais, bet ka
dangi artimiausias SLA Seimas, kurs prasideda liepos 11 die- į 
ną Pittsburgh, Pa. yra vienintelė proga viso Susivienijimo ap- ' 
imtyje orgariizuotai ir iškilmingai paminėti Deimantinį Jubilie
jų, nes iki to laiko kito seimo nebebus. Tokiu budu matome, 
kad busimas seimas yra ypatingas nepaprastai svarbus ir rei
kalingas visuotino musų dėmesio.

Busimas seimas privalo būti gausus savo delegatais. Nesgi 
kiekvienas delegatas atsiveš savos kuopos įgaliojimus, atsiveš 
savo atstovaujamų narių troškimus ir pageidavimus. Bet taip 
pat jis namo sugrįžęs parsiveš tą dvasinį pakilimą, kurio mes 
Jaukiame švęsdami didžiąją Susivienijimo šventę. Per SLA 
kuopas lietuviai susijungia kasdieniam bendravimui, suglaudi
na savo interesus ir sustiprina lietuvišką solidarumą. Taip 
pastoviai veikia SLA kuopos. O dabar Deimantinio Jubiliejaus 
įtakoje šis svarbus ir naudingas darbas neabejotinai turės šim
teriopai pasidaryti aktyvesnis. Tad metome, kaip svarbus 
kiekvienas busimo SLA Deimantinio Seimo delegatas ir kaip 
reikšmingi jo uždaviniai ne tik paties seimo metu, bet ir sugry- 
žus pas savuosius ir perteikus jiems tas pakilias nuotaikas ku
rios n/umatomos, kai bus padaryta peržvalga iki šio laiko nu
veiktų darbų ir kai bus nutiestos gairės busimiems kūrybiniams 
planams.
Kiekviena kuopa, kiekvienas veikėjas ir organizatorius 
privalo pasirengti busimam SLA Deimantiniam Seimui

Busimas seimas bus sėkmingas, jeigu kuopų atstovai-dele- 
gatai atvažiuos su aktualiais laimėjimais, kurie akivaizdžiai 
parodys šiandieninį Susivienijimo veržlumą ir gyvybinį stipru
mą. Tai bus pradžia ir pagrindas susidaryti jubiliejinėms nuo<- 
taikoms. Delegatai iš karto pajus, kad ne tik praeitų laikų 
laimėjimais galim džiaugtis, bet ir šiandieniniu darbu galim 
pasididžiuoti.

Visiems Susivienijimo veikėjams aiškus ir aktualus reika
las Deimantino Jubiliejaus garbei dabar vykdomas vajus, jus 
visi žinot, kad suteiktos nepaprastos lengvatos ir ypatingos 
nuolaidos naujiems aplikantams, kurias Susivienijimas padarė 
specialiai Deimantiniam Jubiliejui atžymėti.

Tai padaryta vienu tikslu, kad musų veikėjai ir organiza
toriai turėtų palankias sąlygas Deimantiniame Seime parodyti 
gražesnius savo darbo vajuje rezultatus, atsiųsdami didesni 
skaičių naujų narių ir tuo sustiprindami musų Susivienijimą.

Šiandieną, kai švenčiamas Deimantinis jubiliejus, visi Su
sivienijimo veikėjai daugiau galvoja ir rūpinasi savo organiza
cija, negu bet kada. Todėl susidarė, palankios aplinkybes pri
traukti daugiau naujų narių.
Laikas labai trumpas.- Tad išnaudokim kiekvieną 
progą pakalbinti naujus aplikantus

Prirašykim veikus ir jaunuolius, kurių duoklės labai ma
žos, tik 25 centai duoklių į mėnesį už $1,000.00 Term Apdrau
dos. Reikia tik daugiau paslankumo ir jaunosios kartos gre
tos Susivienijime žymiai bus didesnlės.

Išimtina proga šio Deimantinio Vajaus metu prirašyti vi
sų klasių apdraudoms naujus narius Non-Medical aplikacija, 
be daktaro sveikatos tikrinimo, kai naujas narys gauna 10% 
nuolaidos nuo paskelbtų mokesčių lentelių.

Šio vajaus metu galima gauti Term 10 metų apdraudą, la
bai gerą nariams, kurie 'buvo įsigyję tik mažas apdraudas. 
Esami nariai gali paimti papildomą apdraudą 10-čiai metų su 
mažomis duoklėmis ir tuo sustiprinti savo šeimos ir artimųjų 
ateitį. Ta apdrauda gera ir naujiems aplikantams visokio am- Į 
žiaus.
Padarykim busimą seimą, atmintiną.

#Jųs kviečiami praktiškai veikti: surasti naujų narių, iš
pildyti aplikacijas ir laiku atsiųsti į SLA Centrą. Tai pareiga 
kiekvieno nario, kuris brangina savo organizaciją. Atvažiavę 
su naujų narių sąrašais, padarysim Deimantinį seimą tikrai 
brangų ir {atmintiną.

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks 

ROOSEVELT HOTEL 
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July U-tą, dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo rengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
t

Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo' 
popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant papukam 
Pittsburgho Jocy Sims orkestrui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50. »

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Marvland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaironas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

» 
šaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia

ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
M, J. Vinikas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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PASIŽVALGIUS

Mirė rusų rašytojas 
Boris Pasternakas

Gegužes 30 dieną Peredel- 
kine, Maskvos priemiestyje 
mirė msų rašyto jas-poetas 
Boris Pasternakas, sulaukęs 
70 metų amžiaus, laimėjęs 
Nobelio literatūros premiją už 
romaną “Daktaras Živago” ir 
tuo pagarsėjo visame pasau
lyje, bet susilaukė pasmerki
mo Sovietų Sąjungoje ir dėl 
to buvo priverstas atsisayti 
nuo jam paskirtos premijos. 
Sovietų valdovai jo parašytoj 
to>yjęoj Įžiūrėjo sovietinės san
tvarkos išdavimą ir ji nebuvo 
išspausdin ta sovietuose, ta
čiau sovietiniai valdovai, kaip 
daugelį kitų, jo nelikvidavo, 
jam leido gyventi Maskvos 
priemiestyje nuosavam name
lyje-

Sovietiniai rašytojai su sa
vo kolega Pasternaku irgi pa
sielgė “kolegiškai”. Kada jam 
buvo paskirta Nobelio premi
ja, tai jo “kolegos” išmetė jį 
iš narių tarpo ir pareikalavo 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjun
gos, kadangi jis parašė knygą 
ne pagal komunistinį kur
palių.

Pranešama, kad Pasterna
kas mirė nuo vėžio, širdies ir 
kitų įvairių komplikacijų. Gal 
tie pranešimai ir tesingi, tar 
čiau jo sveikatą pakirto ir pa
trumpino gyvenimą sovietinių 
rašytojų “kolegiškas” su juo 
pasielgimas.

O—O
Nasserio įsakymas 
laikraščių redaktoriams

Iš Egipto pranešama, kad 
prezidentas Nasseris laikraš
čių redaktoriams įsakė ką jie 
turi rašyti ir ko nerašyti. Jis 
pareikalavo redaktorių išmes
ti iš laikraščių visokius skan
dalus, o rašyti apie darbinin
kų ir kaimiečių gyvenimą. Par 
gal Nasserio pareiškimą, laik
raščiai privalo atlikti tam tik
rą misiją, o ne priekiauti. 
Reiškia, laikraščiams uždėta 
cenzūra, jie negali rašyti ką 
nori, bet turi rašyti pagal 
Nasserio norą.

o—o
Chruščevas vėl kalba 
apie konfereciją

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas, kuris suardė viršūnių 
konferenciją Paryžiuje, vėl 
kalba apie Rytų-Vakarų vir
šūnių konfenciją ir kad į ją 
turėtų būti įjungta ir komu
nistinė Kinija. Aišku, kad so
vietiniam valdovui rupi įvesti 
į Rytų-Vakarų konferenciją, 
jeigu Ji bus sukviesta, ne tik 
Kiniją, bet ir kitas komunis
tines valstybes.

o—♦♦♦—()
Iš Baltųjų Rūmų praneša

ma, kad prezidentas Eisenho- 
weris aplankys ne tik Filipi-i

S

Paskutinis Pakvietimas į SLA 4-tos Apskrities 
ir Sandaros 2-ros Apskrities Tradicinį 

IŠVAŽIAVIMĄ

Jau per “Tėvynę” buvo pra
nešta, kad susidėjus aplinky
bėms, prisiėjo aukščiau mini
miems apskričiam rengti ben
drai tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks sekmadienį, birželio 19 
dieną, Belleview Grove parke, 
36 Lakewood Road, VVaterbu- 
ry, Conn.

Kadangi šiemet Susivieniji
mui sukakka arti 75 metai ir 
šis svarbus Deimantinis Jubi
liejus prisimenama visokiais 
budais, tai rengėjai nusprendė 
šioje gegužinėje paminėti Su
sivienijimo reikšmingą sukak
tį su atitingama programa. 
Taip pat malonu pranešti, kad 
“Tėvynės” redaktorius M. L. 
Vasal, pasižadėjo atvykti iš 
Yorko ir pasakyti kalbą, taip
gi kalbės ir kiti žymus sve
čiai.

Pranešama, kad iš lietuvių 
kolonijų Conn., valstijoj ren
giamasi skaitlingai dalyvauti 
šiame svarbiame parengime. 
Žinoma, daugelis atvyks au
tomobiliais, bet tenka sužino
ti, kad organizuojami specia
liai autobusai svečių atveži
mui Ansonijoje, Hartforde, 
New Britain ir kitur. Taipgi 
numatoma turėti svečių iš 
New Yorko, Mass., Pa., kurie

beveik visuomet 4-tos apskri
ties gegužinėje sutinkami, tai 
bus gera proga pasimatyti, 
pasidalinti mintis, pasižmonė
ti. Žinoma, jaunimas daugiau
sia myli pasišokti, tai primin
kite jiems, kad šiemet yra pa
imtas vienas iš geriausių or
kestrų, kuris gros visokius šo
kius.

SLA 11 kuopos darbuotojai 
ir Sandaros veikėjai, Water- 
bury organizuoja darbininkus 
gegužinėj dirbti ir visko parū
pinti, kas svečiams reikalinga.

SLA 4-os apskrities išvažia
vimai kiekvienais metais da- 
rosi įdomesni, ypatingai šiais 
metais, kada Susivienijimas 
švenčia Deimantinį Jubiliejų, 
daugelis pasišventusių šios or
ganizacijos darbuotojų jau il
sisi šaltuose kapuose, tai mu
sų atvykimas į minimą pra
mogą, bus prisidėjimas prie 
šios svarbios sukakties minė
jimo.

Tai broliai ir sesės, mes jus 
visus širdingai kviečiame da
lyvauti šioje musų rengiamoj 
šventėj. Pasižymėkit savo ka
lendoriuje birželio 19 dieną ir 
visi tą deną vykite į Belleview 
Grove parką, o busite paten
kinti.

Kviečia Rengėjai.

Vakarą paįvairino SLA 43 
kuopos narys, Bostono myli- 
mas ir gerbiamas poetas An
tanas Gustaitis, kuris keletą 
savo vaizdų ir humoristiškų 
kurinių perskaitė, sukelda
mas, kaip visuomet, juoko ir 
linksmo ūpo klausytojams.

Įvertindama J. Tumavičie
nės pastangas ne vien šiame 
konteste, bet ir visą jos per 
ilgus metus pasidarbavimą 
lietuvybės išlaikymui Ameri
koje, jos pačios suorganizuo
ta prieš 20 metų SLA 365 
jaunuolių kuopa įteikė jai 
kuklią dovanėlę. Taip pat Ire
nai Mickunienei, SLA 365 
kuopos ilgametei finansų sek
retorei įteikta graži gėlelė ' ir 
dovana.

Prieš baigiant šį jaukų po
kylį, J. Tumavičienė išreiškė 
savo gilią padėką visiems tal
kininkams, ir padovanojo ne- 
kuriems banketo dalyviams 
atminčiai SLA veiklos bei jos 
darbuotės po vieną egzemp- 
lorių gražų SLA Albumą.

Ten Buvus.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopa Kas Kart 
Didėja ir Rodo Vis Didesnį 

AKTYVUMU

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

i Sveikatos Skyrius
į šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

/

ru-
(Tęsinys)

Kas yra 7 pagrindinės maisto 
šys; kiekvienai dievai pavyzdžiai:

1. PIENAS gerti arba sykiu su 
tu maistu — suriu, grietininiais

, (ice cream), suaugęs — 2 puodeliai 
ba daugiau; kūdikiai ir vaikai — 3 
4 puodelių.

2. DARŽOVES. Bulvės ballo's 
saldžios, viena ar daugiau porcijų.

Žalios ar geltonos daržovės — viena 
ar daugiau porcijų. Kitos daržovės — 
viena ar daugiau 
daržovės bet kuri 
— viena porcija.

3. VAISIAI.

ki- 
ledais 

ar- 
iki

ar
i

porcijų. Nevirintos 
iš ankščiau paminėtų

6. Stambios kruopos, krustienė, ar
ba pagausinti vitaminais dribsniai (ce- 
reals), duona. Suaugęs — 2 ar 4 porci
jos. Vaikas — 2 ar daugiau porcijų.

7. Sviestas arba sustiprintas vii aini
am i s margarinas bent 4 arbatiniai šaukš
teliai.

S.L.A. KuopųVeikla
Binghamton, N. Y.

Mirė Marė Buchinskienė 
ir Juozas Morkūnas

Nelauktoji mirtis skiria iš 
gyvųjų tarpo šenesnėsės kar
tos veikėjus ir ilgamečius Su
sivienijimo narius. Ta nelauk
toji viešnia, pačiam gražiau
siam pavasario laike gegužės 
21 dieną išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Marijoną Buchinskienę, 
ilgamečio Susivienijimo veikė
jo ir ugdytojo Justino Bur 
chinsko žmoną. Ji sunkiai 
sirgo apie tris mėnesius, buvo 
dedamos visos pastangos jos 
sveikatą pataisyti, kad ji, 
drauge su kitais, galėtų gėrė
tis gražia pavasario gamta, 
bet mirtis nugalėjo visas de
damas pastangas ir ji išsisky
rė iš gyvųjų tarpo ant visa
dos. Palaidota gegužės 24 die
ną, gausiam buriui giminių, 
draugų ir pažįstamų palydint 
jos palaikus į amžino poilsio 
vietą.
Antra netikėta mirtis

Tą pačią dieną, vieną valan
dą vėliau, gegužės 24 dieną, 
11:30 valandą mirė Juozas 
Morkūnas, ilgametis Susivie
nijimo veikėjas, buvęs Susi
vienijimo 50 kuopos pirminin
kas, sekretorius, seimų dele
gatas ir vietos lietuvių nenu
ilstantis darbuotojas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir kitų 
Lietuvos laisvinimo reikalų 
rėmėjas.

Jis išsiskyrė iš gyvųjų tar
po dabai trumpos ligos. Susir
go pirmadienio vidurnaktį, 
buvo nuvežtas į ligoninę, ry
te jautėsi geriau, ir apie vi
durdienį išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Jis buvo dar nesenas 
žmogus, sulaukęs tik 67 me
tus amžiaus. Dideliame nuliu
dime paliko žmoną Katryną ir 
sūnų Albina su šeima. Palai
dotas gegužės 27 dieną ryte.

Binghamtono lietuviai nete
ko garbingo žmogaus, patrio-

nus ir tautinę Kiniją, bet ir 
Japoniją, Manilą, o gal ir ki
tas valstybes, tas priklausys 
kiek laiko prezidentas galės 
praleisti kelionėje.

JUOZAS MORKŪNAS

tingo lietuvio, energingo vei
kėjo. Jis dirbo ne tik Susivie
nijime, bet ir kitose patrioti
nėse lietuvių organizacijose.

Lai aukščiau suminėtiems 
musų organizacijos ilgame
čiams nariams būna lengva 
ilsėtis laisvoje ir šaltoje Dė
dės Šamo žemėje.

P. B. Balchikonis.

South Boston, Mass.
Jaukus Buvo Pokylis

Užpraeitą sekmadienį, gegu
žės mėnesio 22 dieną puošnia
me Brookline viešbutyje įvy
ko gražus parengimas, kuria
me dalyvavo virš 50 SLA 328 
ir 365 kuopų narių bei svečių, 
gerai pasidarbavusių WCOP 
radio konteste.

Kaip jau anksčiau ibuvo 
pranešta, visuomenininkės J. 
Tumavičienės ir jos dukros 
Irenos Mickunienės iniciaty
va, SLA 328 ir SLA 365 kuo
pos įsijungė į minėtą kontes- 
tą, laimėdamos gana stambią 
pinigų sumą.

Pasidžiaugti šiais laimėji
mais, talkininkai buvo pak
viesti į šį banketą ir nėra abe
jonės, kad visi dalyviai gerai 
nusiteikę linksmai pralaido 
vakarą. SLA 365 kuopos pir
mininkui ir vakaro vedėjui 
Aleksandrai Chaplikui pa
kvietus visus svečius kelti 
taurę kontesto iniciatorkoms, 
J. Tumavičienei ir Irenai Mic- 
kunienei palinkėta sveikatos, 
laimės ir pareikšta vilties, 
kad ir einantį kontestą vėl 
laimėtų.

t

Praeitame susirinkime iš
rinkus naują kuopos valdybą 
reikalinga buvo ją įvezdinti ir 
tokia diena pasirinkta gegu
žės 14 diena sušauktame Har- 
ding Kotelio patalpose kuo
pos narių susirinkime.

Buvęs pirmininkas K. Jo
nušas po trumpos įžangos pri
statęs susirinkusiems naują 
valdybą paprašė susirinkimo 
pritarimo naujoje valdyboje 
leisti padaryt sukeitimai vice 
pirmininko su sekretoriumi— 
K. Jonušo su J. Girevičium. 
Susirinkimas tam pritarė tei
giamai, tad po sukeitimų da
bartinė kuopos valdyba atro
do sekančiai: pirmininkas Zig
mas Piliponis, vice pirminin
kas Kostas Jonušas, sekr. 
Juozas Girevičius, finansų se
kretorius Petras Polgrimas ir 
iždininkas Juozas Kavolėlis. 
Revizijos komisiją sudaro: 
Juozas Dilys, Juozas Vyšniau
skas ir Karolis Jasevičius.

Tenka prisiminti, kad pirm. 
Z. P. buvo pirmininku nuo į- 
sisteigimo kuopos ir tik pra
ėjusiais metais dėl poilsio vie
niems metams buvo atsisakęs 
pirmininkystės. Šiais gi me
tais vėl stojo į aktyvųjų iSLA 
kuopos narių tarpą pasiėmęs 
atsakomingas pareigas — 
kuopos ' pirmininko. Reikia 
tikėtis, kad jis savo taktišku
mu ir solidarumu išvystys dar 
geresnę kuopos veiklą.

Buv. sekr. J. Šarapnickui 
perskaičius ankstivesnio susi
rinkimo protokolą susirinki
mas pasisakė prieš nekuriuos 
protokole nukripimus ir su 
tuo sąryšy revizijos komisija 
paprašė ją atleisti nuo parei
gų, bet susirinkimas tam ne
pritarė ir beveik vienbalsiai 
nubalsavo esamai revizijos 
komisijai pasitikėjimą. Pats 
protokolas buvo priimtas tik 
po nekuriu pataisymų.

Gal būt iš svarbiausių susi
rinkime buvo atstovo į Pitts
burgho Seimą išrinkimas. 
Nors pagal Centro patvarky
mą St. Catharines kuopa ga
li skirti 2 atstovus, tačiau nu
spręsta siųst tik vieną, o ka
dangi atsirado du kandidatai: 
J. Šarapnickas ir I. šajauka, 
šis klausimas buvo sprendžia
mas balsavimu ir pagal balsų 
daugumą atstovu išrinktas I. 
Šajauka. Pirmininkas sveikin
damas išrinktą atstovą primi
nė, kad yra labai gražu Jcaip 
kiekvieną kartą galime vis 
kitą asmenį pasiųsti. Pirmą 
kartą j Detroitą vyko J. Ša-

Pomidorai arba citru
siniai vaisiai: apelsinai, greipfrutai, cit
rinos, tanžerinai arba kuris kitas geras 
šaltinis vitamino C — viena arba dvi 
porcijos. Kitų vaisių

4.
bent. 3 
šinis.

4—1
5.

kaitalai: 
butter), riešutai, ankštinės daržovės (so
ja, žirniai ir pupelės), kiaušiniai — 1 ar
ba daugiau porcijų.

viena
viena porcija.

KIAUŠINIAI. Suaugęs 1 (ar
iki 4 savaitėj). Vaikas — 1 kiau-

Mėsa, žuvis, paukštiena arba pa- 
suris, riešutų sviestas (peanut

rapnickas, antrą kartą į Či
kagą vyko P. Polgrimas, o šį 
kartą turime visai naują at
stovą I. Šajauką.

Su džiaugsmu buvo priimta 
žinia, kad į kuopos narius 
naujai yra įstojusi nauja na
rė Adelė Alšauskienė ir jos 
įstojimas vienbalsiai buvo pri
imtas.

Laisvuose sumanymuose vi
si pritarė, kad iki vasaros di
džiųjų karščių dar vieną su
sirinkimą šaukti.

Baigiantis pirmininkas pri
minė, kad šiandien susirinki
me turime vieną narį sukak
tuvininką J. Dilį švenčiant 
penkiasdešimt metų sukaktį. 
Pirmininkas J. D. pasveikino 
paduodams ranką kuopos var
du linkėdamas viso geriausio.

Gal neprošalį bus priminti, 
kad yra ir narių kurie savo 
asmeniškus reikalus supina 
su organizacijos veikla iš to 
susidaro bereikalangi ginčai 
ir pačio susirinkimo mažesnė 
vertė. Tikėkim, kad ateityje 
naujai v-bai pasiseks to iš
vengti ir susirinkimai dary
sis įkas kart įdomesni ir kad 
į susirinkimą ateityje atvyk
tų ne 19 narių (kaip šiuo kart 
buvo), bet visi trisdešimt vie
nas. Naujokas P.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopa Rengia 
Didelį Pikniką

Pakvietimas į SLA 75 kuo
pos pikniką, kuris yra rengia
mas ir įvyks birželio 26 die
ną, sekmadienį. Bus gerai pa
ruošti pietai ir gėrimai, taipgi 
bus geras patarnavimas vi
siems atsilankiusiems apie 1 
valandą. Pikniko vieta visiems 
gerai žinoma Aroyo Saco par
ke, privažiavimas iš North 
Figueroa bei Pasadena Freo- 
way prie No. Avenue 60-th.

Nuoširdžiai kviečiąme visus 
narius su šeimomis ir visus 
apylinkių lietuvius dalyvauti, 
o visi busite patenkinti.

Šiais metais išrinkti pikni
kui vadovauti gerai patyrę

\ ,

PASTABA: Pageidaujama, kad ki
tas maistas turėtų pakankamai kalorijų 
ir butų malonaus skonio.

1 percija mėsos yra lygi 2 ar 3 un
cijom. (

1 porcija mėsos yra lygi 2 ar3 un
cijom .

1 porcija dribsnių lygi i/> puodelio 
virtų arba 2/3 puodelio paruoštų valgyt. 
Duona yra lygi vienai riekutei arba 1 
uncijai.

Taipogi vartok vandenį ir kitus gė
rimus tik ne alkoholinius.

Suaugę — nuo 6 iki 8 puodelių.
Vaikas — nuo 4 iki 6 puodelių.
Vartojant šitas 7 maisto rūšis kas

dieninėj senų žmonių dietoj sveikatos 
ir darbingumo palaikymas bus geriau ir 
ilgiau, užtikrintas.

Maistas nėra vienintelis faktorius 
(veiksnys) palaikyt senelių sveikatų ir 
gerą nuotaiką. Jiem“ reikia jausti, kad 
jie yra keno nors mylimi ir mėgiami ir 
.naudingi visuomenės nariai. Jie turi 
gyvent tokioj aplinkumoj, kad nejaustų 
beviltiškos vienumos.

(Bus daugiau)

, gaspadorius K. Kirilauckas ir 
gaspadinė Ona Motiekienė. 
Kartu kviečiami dalyvauti ir 
SLA nariai jaunuoliai.

SLA 75 Kuopos Vaidyba.

SLA 75 kuopos susirinki
mas ir kartu kuopos nariams 
jaunuoliams paremti pobūvis 
buvo gegužės mėn. 28 dieną 
vietoje numatyto gegužės 29 
dieną. Jis pavyko gerai, nes 
buvo šiltas gražus oras, tai 
narių Onos ir Jono Macėnų 
rezidencijoj ir prie jos dide
liam sode susirinko gražus 
būrelis jaunimo, atsilankė ir 
senųjų kuopos narių ir kele
tas viešnių bei svečių.

Kuopos pirmininkas A. 
Biekša skubiai pravedė susi
rinkimą, po to sekė vaišės ir 
paskirstymas dovanėlių, ku
rias suaukojo kuopos nariai. 
Šiam pobūviui gerosios narės 
stengėsi pagaminti maistą ir 
jį paaukojo: M. Biekšienė, P. 
Kirilauckienė, O. Račkienė, J. 
ir M. Mjason ir K. Žilinskienė.

Todėl šis subuvimas, kad 
ir ne taip skaitlingas, reikia 
laikyti gana gerai pavykusiu, 
nes jaunuolių kasai padaryta 
pelno $65.70.

Šiame pobūvy dalyvavo ir 
įstojo į jaunuolių eiles:

1. Laimutė Zatkus, kurią 
apdraudė narė Florence Prue.

2. Walter Dudor, kurį ap
draudė motina Violet Dudor.

3. Patricija H. Mockus, pa
ėmė pridėtinę apdraudą.

4. Jonas A. Petras, šimta
procentinės šeimos SLA na
rys paėmė pridėtinę apdrau
dą, o jo žmona Adelė dar pa- * 
ėmė pridėtinę apdraudą savo 
3 sunams: Jonas K. Petras, 
2. Denis E. Petras ir 3 Le
onardas A. Petras. Visi apsi
draudė po $1,000.00.

Jaunuoliai tarėsi dalyvauti 
kuopos ruošiamam piknike, 
kuris įvyks birželio 26 dieną 
Aroyo Seco parke. Numato 
turėti susirinkimą ir išsirink
ti savo valdybą.

Tad visi jaunuoliai nariai •

mergaitės ir berneliai ir dar 
nepriklausanti kviečiami daly
vauti ar priklausyti, nes da
bar gera proga įstoti papigin
ta kaina.

SLA 75 kuopos valdyba dė
koja visiems kuopos nariams, 
kurie prisidėjo prie šio subu
vimo ar tai maistu, darbu, pa
aukojo laimėjimui dovanelių 
ir ne nariams draugams už 
atsilankymą ir parėmimą mu
sų jaunimėlio.

Korespondentas.

Susivienijimo Kuopę 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI
Springfield, III. — Susivie

nijimo 158 kuopos rengiama 
gegužinė^piknikas įvyks bir
želio mėn. 12 dieną, 1:30 va
landą po pietų, S. Lapinsko 
parke, prie ežero kranto. Ren
gėjai kviečia visus kuopos na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
piknike-gegužinėje ir maloniai 
tyrame ore praleisti laiką.

Wilkes Ban^Pa. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sana Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

X
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, Jvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

1. SLA prezidentas P. Dargia atidarė SLA Pil
domosios Tarybos metinį suvažiavimą ir pirmąją se
siją 1960 metais vasario mėn. 25 dieną 10 valandą 
ryto, SLA Centro patalpose, 307 W. 30 St., New York 
1, N. Y. Pildomosios Tarybos suvažiavime dalyvauja 
visi P. T. nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dalgis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
Pildomosios Tarybos narių vardošaukį ir paklausia ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštišką pakvie
timą dalyvauti šiame posėdyje. Visi P. T. nariai pat
virtino, kad tokį pakvietimą gavo.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekia P. 
T. suvažiavimui dienotvarkę. Įnešus, parėmus vien
balsiai nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo su
pratimu, kad laike suvažiavimo dienotvarkę bus gali
ma papildyti reguliariu budu.

4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito 1959 
metų lapkričio 14, 15 d. Pildomosios Tarybos suvažia
vimo protokolą. Įnešus, parėmus protokolas priimtas 
vienbalsiai taip, kaip užrašytas.

5. SLA prezidentas P. Dargis pakviečia vice pre
zidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad galė
tų patiekti savo raportą. Prezidentas P. Dargis savo 
raportą patiekia žodžiu.

Jis pranešė, Ikad nuo praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo iki šiol jam teko atlikti daug įvairių dar
bų. Ypatingai daug teko susirašinėti su SLA veikė
jais, nes norėjo ir nori, kad santykiai su veikėjais, or
ganizacijomis ir lietuviška spauda butų išlaikyti kuo- 
geriausi ir nuoširdžiausi.

Be daugelio labai gražių ir vertingų laiškų, per šį 
laiką gavo keletą laiškų piktesnio turinio. Bet įsigi
linus į juos įsitikino, kad žmonės tuos laiškus parašė, 
ne blogos valios vedini, bet dėl stokos teisingų infor
macijų.

Visada buvo gilaus įsitikinimo, ir jo įsitikinimas 
nepasikeitė, kad ypatingą dėmesį reikia kreipti į SLA 
pastoviąsias komisijas ir tų komisijų narius, nes ko

misijos ir nariai atlieka didelį darbą SLA naudai. At
rodo, kad butų pravartu, dar prieš seimą, suvažiuoti 
komisijoms į bendrą pasitarimą, nes norint musų bro
lišką organizaciją plėsti ir stiprinti, reikia turėti visų 
vienodą supratimą dėl SLA ateities veiklos, o ypatin
gai išlaikyti nuoširdų visų kooperavimą.

Man teko drauge su kitais Tautos Reikalų Komi
sijos nariais SLA atstovauti ALT suvažiavime. Musų 
dalyvavimas ALT suvažiavime turėjo nemažos reikš
mės. Musų pasiūlymas, kad kiekviena grupė prisidė
tų aukomis prie Lietuvos išlaisvinimo reikalų buvo 
vienbalsiai priimtas. Laike suvažiavimo privačiai pa
sikalbėta su daugelių veikėjų SLA reikalais.

Gruodžio 28 ir 29 dienomis buvau atvykęs į SLA 
Centrą, nes reikėjo pasirašyti Valstybių egzaminierių 
raporto “acknewledgment”. Ta proga, vice preziden
tas J. Maceina, dr. M. J. Vinikas ir aš pasitarėme SLA 
ypač naujo vajaus reikalais.

Pasitarę su SLA sekretorium dr. M. J. Viniku, 
dėjome pastangas ir rūpinomės ragindami kuopas, 
kuo iškilmingiausiai paminėti Vasario 16 dieną, ir pri
sidėti prie viešų minėjimų darbu ir aukomis. Čia no
riu pasidžiaugti, kad Vasario 16 d. Pittsburghe buvo 
paminėta kuo iškilmingiausiai.

Man yra ypatingai malonu raportuoti apie dr. M. 
J. Viniko paruoštus naujus planus, vaikų ir jaunimo 
“Term” vajui ir apie pasisekimą to vajaus. Gavau 

daug laiškų ir labai gražių atsiliepimų apie jaunimo 
vajų. Vienas narių rašo: “Už 10 ar 20 metų, o gal 
ir greičiau mes iškeliausime iš šio pasaulio. Todėl 
mane apima didelis džiaugsmas, kai matau, kad musų 
vietoje paliekami jaunuoliai”.

Kuomet visi esame giliai susirūpinę musų tauti
niais reikalais, šis vajus duoda daliną atsakymą į mu
sų rūpestį ir todėl tas vajų padaro labai reikšmingu. 
Ypatingai padėka ir pagarba už nuopelnus, kuriuos 
tenka pripažinti genialiais, priklauso dr. M. J. Vinikui. 
Turiu pranešti, kad Apdraudos Departimentas taip pat 
pripažino, kad šio vajaus sumanymas buvo labai ge
ras ir vykęs.

Šia proga, noriu padėkoti visiems Centro tar
nautojams, kad į tokį trumpą laiką atliko tokius dide
lius darbus, kuriuos uždėjo naujas vajus.

Noriu priminti, kad šiame Pildomosios Tarybos 
suvažiavime teks apsvarstyti reguliarių narių prirašy
mo reikalą, o taip pat ir Seimui įnešimus, kuriais ga
lėtume patobulinti, pagerinti ir sustiprinti musų bro
liškos organizacijos veiklą.

Taip pat noriu priminti ir paraginti visus Pildo
mosios Tarybos narius vieningai reaguoti į blogumus, 
kurie išplaukia iš žemų tikslų šmeižti ir žeminti musų 
brolišką organizaciją.

(Bus daugiau)

SLA KUOPŲ IR NARIŲ ĮNEŠIMAI 51-MAM SEIMUI

Y.

1960 m. geg. 31 d.

Daktare:
siūlymai plaukė iki šio mėnesio

Dr. M. J. Vinilas
307 W. 30td St.

New York, N.

Didžiai Gerbiamas
Įnešimai arba 

vidurio. Jie pavėluoti. Bet visuomet tai buvo. Įstatų 
Komisija negalėjo tartis, kol įnešimai sustojo plaukę.

Rekomendacijų prie įnešimų nerašome. Tai pa
sisakys šiame Seime prie kiekvieno įnešimo ir Jus 
mums pagelbėsite.

Viso geriausio.
DR. A. MONTVIDAS.

»♦ t

SIŪLYMAI SEIMIO SVARSTYMUI IR SPRENDIMUI

Organizacijos Vardo Taisymas
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra netaisyk

linga^ pavadinimas, todėl yra reikalas padaryti pakei
timą: vadinti Lietuvių Susivienijimas Amerikoj.— 
Siūlo 136 kuopa.

SLA Sukakties Minėjimas
Paminėti 75 metų sukaktį, išleidžiant atitinkamą 

leidinį.—Siūlo 236 kp.
Seimo Prezidiumas

Remiantis SLA Konstitucija, Seimas yra aukš
čiausia Susivienijimo institucija, todėl labai svarbu, 
kad Seimai butų tinkamai suorganizuoti, planingai 
pravedami ir darbingi. Tuo reikalu siūlome:

Seimo delegatai iš savo tarpo išsirenka Darbo 
Komitetą, kuris Seimą veda, o ne Pildomosios Tarybos 
nariai, kaip iki šiol būdavo praktikuojama. Seimo 
metu dažnai iškyla svarbių organizacijai reikalų, ku
riuose Pildomoji Taryba, būdama pati suinteresuota, 
dažnai elgiasi šališkai ir ne visada naudingai SLA 
organizacijai.

Darbo Komitetas Seimą veda planingai, vengiant 
tuščių kalbų ir pakartotinų panegirikų vis tiems pa
tiems asmenims už nebūtus nuopelnus. Tos kalbos 
labai užima brangų delegatų laiką, kuris galėtų būti 
sunaudotas produktyviam darbui.—Siūlo 308 kp.

Visose demokratinėse sistemose vykdomasis orga
nas yra atskirtas nuo įstatymų leidžiamojo organo. 
Demokratinėse valstybėse parlamentas yra vyriausias 
įstatymų leidžiamasis organas, ir ne valstybės prezi
dentas diriguoja parlamentą, bet parlamentas diriguo-

ja prezidentą. Šitas yra pagrindinis demokratinės 
dėsnis JAV ir kitose demokratinių valstybių konstitu
cijose, 
cija. i

To dėsnio privalo laikytis ir musų Konstitu- 
Musų Seimas yra vyriausias įstatų leidimo orga

nas, o Pildomoji Taryba, su Prezidentu priekyje, yra 
vykdomasis organas. Įstatų leidžiamasis organas ne
gali būti vadovaujamas vykdomojo organo, kadangi 
vykdomasis organas yra žemesnis valdymosi hierar
chijoje. Todėl ir musų Seimas turi rinktis atskirą 
Seimo pirmininką. Pagal demokratinius dėsnius Pil
domosios Tarybos Prezidentas negali pirmininkauti 
Seimui. Musų Konstitucijos 4-to skyriaus 5-to posky
rio (a) dalis, kurioje sakoma, kad Susivienijimo Prezi
dentas pirmininkauja visuose Seimuose, išbrauktina, 
kaip prieštaraujanti pagrindiniams demokratiniams 
valdymosi dėsniams.—Siūlo 236 kp.

Šeiminės Komisijos
Visos komisijos turi būti renkamos Seimo, kadan

gi jos yra kontrolinis organas, kuris kontroliuoja vyk
domąjį organą. Prezidentas negali jų skirti, kadangi 
jis yra vykdomoj' organo galva ir tuo pačiu negali 
turėti nei teisės IL* įtakos kontroliniam organui.— 
Siūlo 236 kp.

Delegatų Dalyvavimą Seimo Posėdžiuose 
Tikrina Komisija

Seimo metu nedaryti delegatų vardošaukio, o jų 
dalyvavimą pavesti tikrinti tam tikslui paskirtai ko
misijai prie įeigos į Seimą.—Siūlo 301 kp.

Laiko Taupymas Seimuose
Pildomosios Tarybos ir komisijų nariai, kurių ra

portai yra atspausdinti Seimo Darbų Knygoje, nepri
valo daryti priedinių aiškinimų žodžiu, o tik atsakyti 
į klausimus, jeigu tokių atsiranda.—Siūlo 226 kp.

Jaunimo Suvažiavimas Seimo Metu 
Lygiagrečiai su Seimu šaukti jaunimo kuopų 

stovų suvažiavimą.

Stipendijos Moksleiviams
Skiriama yra stipendija (ne paskola) kas 

metai sumoje $300 vienam SLA nariui ar narei, pasi
žymėjusiems SLA ir lietuvybės darbuose ir lankan
tiems universitetą arba kolegiją, jeigu tokie kandida
tai atsiranda nuo vieno iki kito Seimo. Laimėtojai 
yra paskelbiami laike Seimo. Stipendijų tvarką su
daro ir davimą sprendžia Pildomoji Taryba. — Siūlo 
313 kp.

at-

du

Delegatų Išlaidų Apmokėjimas
Finansiškai nepajėgias, bet veiklias kuopas su

šelpti iš Centro kasos apmokant jų delegatų kelionės 
išlaidas vykstant į Seimus.—Siūlo 308 kp.

Pildomosios Tarybos Narių Išlaidos Seimuose
Pildomosios Tarybos nariai Seimo metu turėtų 

laikytis didesnio taupumo, nešvaistant viešbučiams ir 
kt. reikalams SLA pinigų, kaip tai buvo praeitų Seimų 
metu.—Siūlo 308 kp.

Apskričių Viršininkai Seimų Delegatais
Siūloma pakeisti SLA Konstituciją ta prasme, 

kad apskričių valdyboms butų suteikta daugiau teisių 
ir jos butų pripažintos administraciniu vienetu su 
sprendžiamuoju balsu Seimuose. — Siūlo 308 kp.

Patarimai Įstatų Komisijai
Įstatų Komisija gautus iš kuopų ar pavienių as- 

metnų pasiūlymus privalo spausdinti Seimo Darbų 
Knygoje ištisai, neiškraipant prasmės ir, jei pasiūly
mas atmetamas, nurodyti rimtą pagrindą ir kieno 
pasiulymu atmetamas.—Siūlo 308 kp.

Tautiški Centai
Kad Tautiškų Centų Fonde susidarę pinigai tarp- 

seiminiam laikotarpy pačių Seimų butų išskirstyti lie
tuviškiems kultūriniams, labdaringiems, Lietuvos ne
priklausomybės (gynimo reikalams ir tt., o ne pave
dama Pildoma j ai Tarybai kaip dabar yra praktikuo
jama.—Siūlo 40 kp.

“Tėvynės” Redaktorius
Organą Tėvynę padaryti mėnesiniu laikraščiu. — 

Siūlo 226 kp.
“Tėvynės” redaktorius yra skiriamas ir atleidžia

mas Pildomosios Tarybos, kuri, kartu su Seimo iš
rinkta Švietimo Komisija nustato “Tėvynės” pagrin
dines gaires ir duoda redaktoriui nurodymų, kokia 
kryptimi “Tėvynė” turi būti redaguojama.—Siūlo 322 
kp.

SLA Organas “Tėvyne’*
Pageidaujama, kad taupumo sumetimais SLA 

' laikraštis “Tėvynė” butų panaikintas, nes kaip laik
raštis jis yra bevertis ir nepateisina į jį sudedamų 
lėšų, o jo vietoje butų išleidžiamas kas mėnesį SLA 
biuletenis, grynai SLA reikalams, kaip tai Centro 
apyskaitos, apskričių suvažiavimų protokolai, žinios 
apie naujus ir mirusius bei išstojusius narius ir pana
šiai.

PASTABA: “Tėvynė,” nors save skaito SLA ofi
ciozu, nespausdina teisėtų apskričių suvažiavimų pro
tokolų arba juos iškraipo cenzūruodama savo nuc

žiūra, tuo įrodydama savo bevertiškumą.—Siūlo 308 
kp.
Seimų, Pildomosios Tarybos ir Apskričių Protokolai 

“Tėvynėj” talpinti tik žymesnius ir visiems na
riams žinotinus Seimų, Pildomosios Tarybos ir apskri
čių įvykius ir tarimus, o ne ištisus protokolus.—Siūlo 
226 kp.

Kad “Tėvynėje” skelbiami posėdžių ir Seimų pro
tokolai butų techniniai spausdinami ant pusės pusla
pio iš abiejų lapo pusių dėliai patogumo iškarpoms.— 
Siūlo 352 ir 222 kuopos.

Siūlome, kad SLA Piildomosios Tarybos protoko
lai būtų skelbiami “Tėvynėje” po vieno mėnesio, o Sei
mų po dviejų mėnesių, NEVĖLIAU.—-352 kp.

Švietimo Komisija
Panaikinti švietimo Komisiją ir jos pareigas pa

vesti Pildomojai Tarybai.—Siūlo 226 kp.

Ryšininko Paskyrimas
Rinkti ar paskirti asmenį, kuris rūpintųs Susivie

nijimo propagandos reikalais—public relations.—Siūlo 
236 kp.

Pildomosios Tarybos Nominavimas ir Rinkimai
Iš jaunimo atstovų rinkti į Pildomąją Tarybą 

antrą Vice-Prezidentą Jaunimo Reikalams.—Siūlo 236 
kp.

Kad SLA švietimo Komisija, kaipo organo “Tėvy
nės” prižiūrėtoja, butų įgaliota tvarkyti nominacijas 
sekamai:

Ištirti kandidato tinkamumą ir jo kvalifikacijas 
į SLA Pildomosios Tarybos urėdus.

Kad
didaturą
Švietimo

Kad Švietimo Komisija visų tinkamų ir kvalifi- 
kuopų kandidatų vardus paskelbtų organe “Tėvynėje” 
nors 30 dienų prieš nominacijas.

Kad tokių kandidatų vardai butų įrašyti nomina
cijų balote, kad kiekvienas eilinis narys galėtų tie pa
galbos kito parašyti kryžiuką už tą kandidatą, kuris 
jam patinka.—Siūlo 7, 35, 203, 39, 1 kuopos ir 7-toji 
Apskritis.

Atsisakyti bolševikinės taktikos rinkimų metu iš
statant tik tiek kandidatų, kiek reikalinga išrinkti. 
Kiekvienam etatui išstatyti bent po keletą kandidatų, 
kad rinkėjai turėtų pasirinkimą už ką balsuoti.—Siūlo 
308 kp.

kiekvienas asmuo norintis statyti savo kan- 
į SLA Pildomąją Tarybą, raštu praneštų 
Komisijai į kokią vietą kandidatuoja.

I
(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Rytojaus rytą delegatai su

sirenka dar pirm laiko. Vieni 
prisisegę nieko nekeltos rūtos 
šakelę, o kiti be jokio atžy- 
mėjimo. Atmosfera įtempta, 
visi dairidamiesi vienas į kitą 
laukia kas čia įvyks. Pirmi
ninkas įėjęs salėn ir užėmęs 
savo vietą >e jokio įžanginio 
įvado, kaip įprasta seimus ati
daryti, iššaukia delegatų var
dus. Ne rutiečius suspenduo
ja, kam sukelia protestus ir 
triukšmą. Gi rutiečiai šauks
mais neleidžia opozicijai nė 
pasiaiškinti. Tvarką atstatyti 
visai neįmanoma, triukšmas 
vis didėja. Kun. J. Žilinskas 
gražiuoju prašo balsą duoti 
opozicijai, bet rutiečių užrėk
tas, atsisėdo. Paskui kun. J.

Žebrys ant kėdės atsistojęs 
sušuko: “Kunigai, kunigai! 
blogą sėklą sėjate, blogą vai
sių valysite”, bet ir jis buvo 
nutildytas.

Triukšmui nesimatant galo 
opozicija apleido svetainę. Su 
jais kartu išėjo abudu kuni
gai Žilinskas ir Žebrys ir taip 
pat 14 rutiečių numetę savo 
rūtas, viso 44 delegatai, ku
rie susirinkę kitoje svetainėje 
atlaikė SLA seimą, kaip lega- 
lė organizacija. Iždas ir orga
nas ‘‘Tėvynė” atiteko pozici
jai, nes tai buvo jų rankose. 
Gi Susiv. sekretorius T. As- 
tramskas, pasinaudo damas 
triukšmu slapta išnešė visas 
knygas, kurios sudarė visą 
turtą suskilusio Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir kuriam 

Susivienijimas

po penkiolikos metų daug įdė
tų pastangų ir vilčių prisėjo 
iš naujo kurtis be cento ižde.

Pasilikusi pozicija įkūrė 
vietoje antrąjį susivienijimą 
užvadinę
Lietuvių Romos Katalikų A- 
merikoje, kuris ir dabar sėk
mingai gyvuoja su centru 
Wilkes Bare, Pa.

Sekretorius ir dar du opo
zicionieriai buvo šerifo areš
tuoti už neatidavimą knygų, 
kurias visgi pasisekė išlaiky
ti. Vėliau neapsieita be byli
nėjimosi, kas daug pinigų ka
štavo abiem pusėm. Naujasai 

vSusiv., kuris populiariai vadi
namas katalikišku, organo 
“Tėvynės” inventorių po metų 
išpardavė, jį visai 
jant.

Šis nelemtingas 
kuris, taip sakant, 
įsipilietinęs ir beprądedąs pla
čiau reikštis, gyvenąs lietu
viškoje dvasioje ir žadąs iš
kilti didesniems patriotiniams

darbams, penkiolikos metų 
geros valios lietuvių pastan
gas ir triūsą visiškai sunaiki
no. Ir dar daugiau. Lietuvių 
visuomenę Amerikoje suskal
dė, sukėlė žiaurų ^antagonizmą 
vienų prieš kitus, sukėlė pik
tų ginčų ir barnių, atėmusių 
daug laiko ir milžiniškos ener
gijos vesti tarpusavią kovą. 
Susikūrus šitokias nepalan
kias gyvenimo sąlygas jo
kiems 
bams 
tikrai 
dėsni 
dėjo,
traukėsi iš lietuviško gyveni
mo veiklos, nes nebuvo nė pa
skatinimo, nė vilties ką pado
resnio nudirbti. Tai reiškėsi 
neigiamai ir kitų organizacijų 
santykiavimuose ir lietuviško
je spaudoje1.

Nors šitokia nelemtinga pa
dėtis tęsėsi ilgus metus, bet 
laikas visuomet yra 
gas daktaras,

ikonstrukayviams dar- 
negalėjo būti vietos ir 
nebuvo. Bet kokie di- 
kulturiniai darbai mer- 
žmonės piktinosi ir

kuris
efektin-
užgydo,

skilimas, 
jau buvo

S. Norkuš, 
SLA 7 kuopos sekr.

likviduo-

-z \

opias žaizdas, nors labai lė
tai. Pamažu pradėjo ateiti to
lerancija ir pagarba kito nuo
monei ir kitaip galvojantiems. 
Dabar abudu susivienijimai 
pasidarė geri kaimynai, vie
nas kitam paduodami brolišką 
ranką ir abudu gyvendami 
lietuviškoje dvasioje dirba 
kulturinius lietuviškus dar
bus, deda pastangas čia lietu
vybę išlaikyti ir visomis išga
lėmis kovoja už Lietuvos iš
laisvinimą.

Skilimas Susivienijimą 
sustiprino

Bendrą sesiją apleidę dele
gatai, viso 44, ir atskirai su
sirinkę pripažino save teisėtu 
SLA seimu, kurį atlaikė regu- 
liarėje tvarkoje. Išrinkta val
dyba, nors ižde be cento, iš
skiriant 15.40 centų suaukotų 
vesti bylą, tuojau ėmėsi dar
bo atsišaukiant į visus narius 
mokėti duokles šiai valdybai, 
atseit, pripažinti ir pasilikti 

su senuoju Susivienijimu. Ta
čiau iš 1,400 narių tik 616 
teigiamai pasisakė. Kitais žo
džiais sakant išeina, kad SLA 
po skilimo pradėjo naują gy
venimą su 616 narių.

Spaudoje iškilo kaip buvo 
galima tikėtis daug įvairių 
ginčų už ir prieš. Tačiau libe- 
rališkesnė spauda palaikė ir 
rėmė šį Susiv. O “Vienybė 
Lietuvininkų”, dabartinė 
“Vienybė” apsiėmė būti orga
nu ir visokeriopai talkinti. 
Butą visokių galvojimų ir 
pranašavimų. Radosi ir tokių, 
kurie numatė jo visišką žlugi
mą. Tačiau išėjo visai kitaip, 
pesimistams ir netikriems 
pranašams teko skaudžiai nu
sivilti.

Susivienijimas, įvedęs de
mokratinę tvarką, rado šilto 
pritarimo visuomenėje. Stai
giai atsirado norinčiųjų įsi- 
zaciją, kurioje visi lygus ir 
jungti į šią fraternalę organi- 

paaugo nariais 
— iki 3,138, į 
į keturius — 
kuopom. O į

•m

kiekvienas atitinkamai res
pektuojamas. Į tik vienus me
tus laiko SLA 
iki 1,721, į du 
tris — 4,218, 
5,416 su 103
penkis metus nuo skilimo lai
ko Susiv. išaugo į didelę šei
mą susidedančią iš 6,112 na
rių ir turto 21,522.78 centai.

(Bus daugiau)

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų birželio mėn. 12 die
ną, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Piliečių Klubo svetainė
je, Pittston, Pa.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me ir pasimokėti savo duok
les.
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Amerikos Lietuviu Veikla
SLA 5-tos Apskrities ir Lietuvių Spaudos Klubo 

Išvyka Atlantic City, N

• * \ Ji
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miami į Sibirą.
Kenoshaus. lietuviai pami

nės šią baisią sukaktį birže
lio 19 dieną. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. Minėjimas įvyks bir
želio 19 dieną, 2 valandą po 
pietų, šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiu visus SLA 
212 kuopos narius dalyvauti 
minėjime. J. Kasputis.

Brooklyn, N. Y

SLA 152 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

birželio mėn. 14

Kaslink korespondentų. S. 
L A. 57 kuopa korespondento 
nerenka, todėl, kad nereika
lingų iškasčių gali pasidaryti. 
Na, žinoma, durų sargui mo
ka algą, kur jis nieko nevei
kia, tačiau jeigu korespon
dentui reiktų apmokėti už 
krasos ženklus, vokus, popie- 
rą, neskaitant kiek laiko pra
leidžia dėl rašymo, tai jau di
delis trukšmas keliamas.

Juokinga, kad net tokie 
žmonės priešinasi, kurie nori, 
kad jų vardai dažnai tilptų. 
Mano manymu, kurios kuo
pos turi korespondentus, tos 
turi ir geresnes pasekmes iš 
įvairių parengimų. Taipgi ko
respondentai aprašo kas mirė, 
ir šiaip įvairias įvykas.

Aš visuomet peržiurki ko
respondentų aprašymus. La
bai malonu juos sekti ir skai
tyti.

J. Krasinskas.

Detroit, Michigan

Rengiama Graži Gegužine

džios svarbos uždavinius, ku
riuos nuolat turi VKLS-ga, 
kurie ir visuomenei žinomi.

Gražią ir linksmą gegužinę 
rengia vietinė Lietuvių Social
demokratų 116 kuopa birželio 
19 dieną, Liberty Parke. Vie
ta visiems gerai žinoma, prie 
miškelio.

Rengėjai kviečia visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius dalyvauti gegužinėje ir 
linksmai laiką praleisti prie 
žaliuojančių medžių ir žydin
čių gėlių. Bus įvairių užkan
džių ir gėrimų, tad nepraleis
kite šios gegužinės, joje da
lyvaukite ir tyrame ore pra
leiskite sekmadienio popietį.

Koresp.

Joninių data BIRŽELIO 25 
DIENA, prie St. Catharines, 
Ont., Merritton Community 
Centre Hali, Merritton, Onta- 
rio. Programa pradedama pa
gal skelbimą sekundės tikslu
mu.

Maloniai laukiame.
VKLS St. Catharines 

Skyrius.

Chicago, Illinois

Balto Apskritis Rengia 
Gražų Pikniką

St. Catharines. 
Canada

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

ROCKFORD, ILl.

WO 5-5890
Taip pat patarna”*«me pinigo,
ir siuntinių persiuntimui J p 
Lietuvą ir kitus, kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

U

Išvykos dalyvių dalis. Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę sė
di: Vaišvila, Trečiokas, Starinskienė, Kezanauskienė, Trečio
kienė, Garcia, Spudienė, Klimienė.

Antroj eilėj iš kaires į dešinę stovi: Kazenauskas, Venc- 
kunas, Bredes, Vinikienė, Valatka, Bredienė, Klimas, Jovaišie- 
nė, Vinikas.

Ilgesnis savaitgalis gegužės 
28-30 d. buvo panaudotas 
tradicinei išvykai, kurią kas 
metai rengia SLA 5 apskri
tis kartu su Lietuvių Spaudos 
Klubu.

Šis patrauklus pasižmonė- 
jimas surištas su svarbių lie
tuviams ir jų organizacijoms 
klausimų svarstymu sutraukia 
veikliuosius musų darbuoto
jus. Šis suvažiavimas buvo 
vienas sėkmingiausių. Tiesa, 
oras pasitaikė nepalankus pa
jūrio malonumams, tad kaip 
tik išėjo į gera: buvo žymiai 
daugiau, kaip paprastai, skir-

ta laiko visuomeninu reikalų 
svarstymui. Aukščiau mato
me suvažiavimo dalyvių, nors 
gaila, ne visų, nuotrauką. Ir 
čia galim pažymėti, kad nuo
traukoje matomi veikėjai be
veik visi uoliai dalyvavo su
keltose diskucijose Susivieni
jimo, o taip pat ir Spaudos 
Klubo nariams rupimais klau
simais. Tarp kitko kalbėta bu
simo SLA Seimo reikalais ir 
planuota kaip jį padaryti ga
limai sėkmingą.

Svečius priiminėjo ponia O. 
Vinikienė ir dr. M. J. Vinikas.

Svarbus Susivienijimo 152 
kuopos narių susiri n k i m a s 
šaukiamas 
dieną, Bill Wolton patalpose,
168 Marcy Avenue, Brookly- 
ne. Pradžia 8 valandą vakare.

Šis susirinkimas svarbus 
tuo, kad jame bus renkamas 
delegatas į Susivienijimo Dei
mantinį Seimą, kuris prasidės 
liepos 11 dieną Pittsburgh, 
Pa. Todėl visų narių būtina | ' 
pareiga dalyvaut šiam susirin
kime ir aptarti delegato siun
timo reikalą. Yra ir kitų rei
kalų aptarimui. Iki pasimaty
mo kuopos susirinkime birže
lio 14 dieną.

F. Lavinskas,
SLA 152 kuopos fin. sekr.

Ruošiamasi Paminėti Jonines

Racine, Wis.
TMD Piknikas Bus Gražus

Chicago, Illinois

Tel. STagg 2-5043 
•$atthew P. Balla> 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AK BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja®

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC
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Vietinė Balfo apskritis ren
gia gražų pikniką birželio 19 
dieną, visiems gerai žinomam 
Bučo darže. Šis piknikas ren
giamas Balfo naudai, kad jis 
galėtų daugiau pagalbos su
teikti anoje pusėje Atlanto 
vandenyno pasilikusiems mu
sų broliams ir sesėms, todėl 
jame privalėtų dalyvauti visi 
patriotingieji lietuviai ir, sa
vo dalyvavimu prisidėti prie 
pagalbos teikimo varge esan
tiems po visą pasaulį išblaš
kytiems musų tautiečiams.

Beje, šiemet sukanka 15 
metų nuo Balfo įsisteigimo 
ir, kiek man žinoma, tą reikš
mingą sukaktį vietiniai lietu
viai ruošiasi atžymėti rudenį 
įvairiais parengimais.

Koresp.
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SHALINS
(Sbalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

Jau šeštąjį kartą Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos St. 
Catharines skyrius ruošia tra
dicinėmis tapusias Jonines. 
Tautiečių dėmesys ir palanku
mas, kurį visados ir visur jau
tėme, mus drąsina ir toliau 
palaikyti šią lietuviškąją tra
diciją. Kiekvienais metais 
stengiamės - iš artimesnių ir to
limesnių vietų suplaukusiems 
svečiams pateikti ką nors 
naujo, ypatingesnio, bet būti
nai lietuviško.

Kviečiame musų nuolatinius 
ir naujus svečius į šią metinę 
vasaros pradžios didžiąją 
šventę
šome paraginti jaunimą^ kad 
nepraleistų šios retos progos 
nematę ir nesusipažinę su 
grakščiuoju jaunimu ir lietu
viškuoju menu. Teužsimezga 
tarp JAV ir Kanados tamp
resni lietuviško jaunimo ry
šiai. Jūsų dalyvavimas pade
da mums vykdyti tuos di-

J
%

Pavasarinis Dienraščio 
Naujienų Piknikas

I ii, . ........... . —....

Vietinio dienraščio Naujie
nų pavasarinis piknikas ren
giamas birželio mėn. 12 die
ną gražiame Bučo darže, ku
ris gražiai priruoštas vasari
niams piknikams, kad žmonės 
suvažiavę gerai jaustųsi ir 
linksmai laiką praleistų tyra
me ore. Todėl ruoškitės ir 
dalyvaukite šiame piknike, o 
busite patenkinti. Bus įvairių 
užkandžių ir šalto alučio troš
kulio numalšinimui.

Iš praeities žinoma, kad šio 
populiaraus dienraščio pikni
kuose visuomet dalyvaudavo 
lietuviai ne tik vietiniai, bet 
ir iš įvairių apylinkių suva
žiuodavo, taip bus šiemet, tai 
turėsite progą susitikti savo 
senus draugus ir pasidaryti 
naujų pažinčių. Rep.

Jonines. Ypač pra-

i

i

HITLERIS IR MUSSOLINI
"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, 111.

iTėvynės Mylėtojų Draugi
jos ruošiamas pirmas pikni
kas birželio mėnesio 12 die
ną, 2 valandą po pietų, Pierce 
Woods Parke prie „ Pierce 
Blvd. ir Geveland Avenue.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ruošia baisiųjų 
birželio įvykių minėjimą bir
želio mėn. 19 dieną, 3 valan
dą po pietų parapijos svetai
nėje, 815 Park Avenue.

Viršminėti parengimai turi 
gerus tikslus todėl prašomi 
ir kviečiami vietiniai lietuviai 
ir iš apylinkių paremti savo 
atsilankymu.

M. Kasparaitis.

4. Town Hali, 123 West 43 
g-vė, New Yorke, susirinki
mas prasidės 5 vai. 30 min. ir 
baigsis 7 vai. 15 min. po pie
tų.

Čia bus sugiedoti keturi 
himnai, pasakyta viena kalba, 
perskaitytas Manifestas ir re>- 
zoliucija. Meninėje dalyje pa
sirodys latvių smuikininkė 
Norma Auzin, estų sopranas 
Irma Kalvet, ir lietuvių pia
nistas Aleksas Mrozinskas.

Visi Didžiojo New Yorko ir 
jo apylinkių lietuviai kviečia
mi šiose protesto demonstra
cijose dalyvauti.

Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komiteto Lietuvių Grupė:

V. Alksninis, J. Audėnas, 
S. Briedis, M. Kižytė, A. 
Ošlapas, P. Vainauskas.

i

Neivio—Šimtų or-

i

gražioje
57 kuo-

Worcester, Mass.

drauge su 
kitais, at- 

protestui 
dėl Lietu-

Viso -----------—_________________ —______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso •

Kenosha, Wis.

Prezidentui ir
Birželio 4

bendra
su vėliavomis

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Šiemet sukanka 20 metų 
kai lietuvių tautą Ištiko bai
si tradegija, kada Lietuvos 
žmonės buvo žudomi ir tre-

kad ir šį kartą 
tik vietiniai lietu-

Sandaros 16 Kuopa Rengia 
Metinę Gegužinę

Sandaros 16 kuopos 
įvyks birželio mėn. 

gražiame “Wood-

Baisiojo Birželio Trėmimo 
Dienų Minėjimas

SLA Pagalbos
Savaitinė Atskaita išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1960 Metų

tarpą.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

PROTESTAS LIETUVOS 
OKUPANTUI

Birželio 12-ją laukiama vi
sų Didžiojo New Yorko ir jo 
apylinkių lietuvių, 
latviais, estais ir 
vykstant pareikšti 
Sovietų Sąjungai
vos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos.

Protestas bus reiškiamas 
tokioje eigoje:

1. 2 vai. po pietų šv. Petro 
Liuteronų bažnyčioje, Lexing- 
ton Avenue ir 54 g-vė, New 
Yorke, specialiai pritaikinto
mis pamaldomis;

2. 4 vai. po pietų (ne 3-čią, 
kaip buvo rašyta) šv. Patrick 
katedroje, 5 Avenue ir 51 
g-vė, I^ew Yorke, specialiai 
pritaikintomis pamaldomis;

3. Po pamaldų 
demonstracija
ir plakatais prasidės 4 vai. 30 
minučių po pietų nuo Liute
ronų bažnyčios iki šv. Patriko 
katedros, kur 4 vai. 45 min., 
išėję po pamaldų, prisijungs 
kiti ir bendra eisena eis į 
Town Hali;

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370
ar .

SLA
tii ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS MORKŪNAS, 50

Metinė 
gegužinė 
19 dieną 
land”, dabartiniam Vytauto
parke. Šis parkas randasi Au- 
burn, Mass. miesčiuko ribose 
4 mylios nuo Worcesterio cen
tro.

Čia randasi puiki didelė sa
lė šokiams su slidžiomis grin
dimis, šiame parke auga auk
štos pušys, milžinai aržuolai 
—pavėsiui. Graži pieva pilna 
žydinčių dobilų., Čia randasi 
prūdas pilnas įvairių žuvų. 
Vasaros metu gražus vaizdas 
ir lietuviška aplinkuma. Čio
nai groja 
kestra.

Tikimės, 
atvyks ne 
viai, bet ir iš tolimesnių apy
linkių.

Kviečiam visus
I-T — — — — —— —

Tikiu, kad šioje 
vietoje įvyks ir SLA 
pos piknikas. Pasikalbėjus su 
pirm. Vincu Mitriku, užsakėm 
dieną liepos 3, prieš 4-tą lie
pos, bus dvi dienos šventa, 
vadinasi, šiandien gersim uiia- 
vosim, rytoj šventa išsimie- 
gosim.

Jeigu susirinkimas pritars 
musų planui, tai gegužinė į- 
vyks liepos 3-čią Vytauto par
ke.

Vėliau teks parašyti dau
giau, jei suspėsime

kp., Binghamton, N. Y. gi
męs balandžio 20, 1893 m., Krupiškių kaime, Pane
vėžio apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 
3, 1925 m., mirė gegužės 24, 1960 m. Velionio žmo
nai, Katherine Morkūnas, pomirtinės išmokėta $300.00 

ADOMAS AMBRAZIUNAS, 62 kp., Lorain, Ohio, gimęs 
kovo 15, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 7, 1926 m., mirė gegužės 19, 1960 m. Velionio 
žmonai, Agotai Ambraziunienei, pomirtinės išmokė
ta ____ ______ _____________________________  $300.

KAZYS BUTKUS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs sausio 
5, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 9, 
1925 m., mirė kovo 31, 1960 m. Velionio žmoniai,
Agnieškai Butkienei, pomirtinės išmokėta----- $1,000.00

ANTHONY K. NEVIACKAS, 131 kp., Norwood, Mass., 
gimęs birželio 13, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 6, 1940 m., mirė (gegužės 6, 1960 m. 
Velionio žmonai, Josephine Neviackas, pomirtinės 
išmokėta __________________ ______________  $1,000.00

NELLIE QUINOEN, 134 kp., Chicago, III., gimus kovo
31,1895 m„ Braceville, III. Prie SLA prisirašė gruo
džio 16, 1923 m., mirė kovo 28, 1960 m. Velionės 
sunui, Leonard Bartvitz, pomirtinės išmokėta __ $600.00 

JOSEPH GADWELL, 254 kp., Madison, III., gimęs ko
vo 12, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spa
lio 2, 1938 m., mirė gegužės 5, 1960 m. Velionio bro
lio sunui, John Gadwell, pomirtines išmokėta----- $250.00

_______
Viso ............................................. -.............. $3,450.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso $78,078.26

Išmokėtos ligojo pašalpos
V. TYLA. 4 kp., $iouxl City, Iovva. Sirgo 8 sav. ir 2 d. -----------------
M. SMIGELSKIENjS, 50 kp., Bdnghamton, N. Y. Sirgo 7 s. ir 6 d
P. J. BACILA, 57 kp., Wiorcester, Mass. Sirgo 11 s. ir 6 d.
J ZAPARAUSKAS, 57 kp., VVorcester, Mass. Sirgo 10 s. ir 3 d. ._
J* STASEVIiCrus, 61 kp., So. Bettlehem Pa. Sirgo 4 s. ir 5 d. ___
U. BĄgJTAKlENfi, 63 kp., Chicago. UI. "sirgo 11 s. ir 6 d. ---------
F. 1VJNSKAS, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 6 s................................... —_
A. NEVIACKAS, 131 kp., Norwood, Mass Sirgo 11 s. ir 6 d. -—
A. URBONAS, 196 k p, Chicago, III. Sirgo *8 s. ___________________ _
J. RUiDIS, 226 kp. Chicago, III. Sargą 5 s. ir 4 d. ................................
A TAlLAT-KELj'^A, 301 kp_ Cicero, UI. Sargo 9 s. ir 1 d............
S.’ JPRANENAS, 352 kp., Detroit, Mich. Sirgo 1 s. ir 3 d. . ..............>

$86.00 
I 50.50 
* 127.50

31.50
42.25
58 25
36*00
91.50
68.64
68.00

439.87
18.00

$1,118.01 
$14,207.60 

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur1 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6150, Kanadoje — 6 doleriai. Ož laikraštį galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvtrtimūs ir nuo to lraina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lanalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; 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

i be akių . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Užsisakiusienis knygą tuoj pat pasiunčiamo.
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636.East Broadway

Kaina tik 76 centaL 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoj* didesnei 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietą Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiaus'A 
žinias U lietuvių Ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos’' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — lll.Ot 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
HA00 metams, $700 — pusei metų. Ghlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jai pasiųsite čeki trba Money Orderi to 
Iriu adresu:

, NAUJIENOS
173* Soutk Habted StreeL Ckicaio H. IUuhn*

NAUJIENOS

NAUJIENOS



SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

No. 25 51 METAI

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
įvyks

)

Bntered as Second Class Matter Nov«mber 28, 1910, at tho Post 
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Acceptance for Mailing at Speclal Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

ROOSEVELT HOTEL

New York 1, N. Y., Birželio-J une 17, 1960
A ' r

Dar Šiandien įrašyk Artimuosius i SLA
C J .c

Liko Tik 14 Dienu Pasinaudoti Lengvatom
c <3

JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ 
APSIGINKLAVIMAS PAKANKAMAS

Prezidento Eisenhowerio pareiškimu Jungtinių 
Valstybių ginklavimo planas vykdomas sėk
mingai ir nėra abejonių, jog JAV ginklavimosi 
požiūriu nėra nė kiek atsilikusios nuo labiau 
besiginkluojančių valstybių

New Yorko gubernatorius N. Rockeflleris, kurs nauju pa
siryžimu bandė gauti republikonų partijos nominacijas į pre
zidentus, po pasimatymo su prezidentu Eisenhoweriu padarė vi
są eilę politinių pareiškimų. Pirmiausia jis pareikalavo, kad 
vice prezidentas Nixon, kurio kandidatūra į prezidentus šian
dien laikoma stipriausia, aiškiai ir tiksliai pasisakytų Ameri
kos gyvybiniais klausimais. O labiausia spauda ir visuomene 
atkreipė dėmesį į Rockefellerio pareiškimą, kad JAV ginklavi- 
masis esąs nepakankamas.

Į šį Rockefellerio pareiškimą rado reikalinga atsakyti pre
zidentas Eisenkoweris ir nurodė, kad jis nepalaiko šios nuo
monės, kadangi ginklamosi planas esąs vykdomas puikiausia 
ir daugiau nesą pagrindo norėti. Jeigu vieni priešrinkiminius 
kritikos pareiškimus laiko jėgų skaldymu ir numato pavojų, 
kad partiniame gyvenime galėtų atsirasti nepageidaujamas su
siskaldymas, tai kiti pabrėžia, kad iškeltos diskusijos pagelbės 
visuomenei geriau pažinti šiais laikais jau labai komplikuotas 
politines vidaus ir tarptautines problemas.

Prezidento kelionė į Japoniją
Neišvengiamai atsiradęs ja

ponų tautoje tam tikras kar
tėlis nugalėtojai Amerikai, 
paskutiniu metu komunistų 
buvo jų suktiems tikslams 
mokamai panaudotas ir pas
kelbus apie prezidento Eisen- 
howerio geros valios kelionę 
į Tolimuosius Rytus ir Japo
niją, ten prasidėjo aršiau
sios demonstracijos, grąsini- 
mai prezidentui ir reikalavi
mai, kad ši kelionė butų ne
vykdoma. Prie komunistinio 
gaivalo prisijungė visi tie, ku
rie jautė, kad Amerika pa
klupdžius Japoniją antrojo 
karo metu, įžeidė japonų tau
tinius jausmus.

Japonijos ministeris pirmi
ninkas Kishi jieškodamas iš
eities, paskelbė, kad preziden
tas Eisenhoweris bus Japoni
jos imperatoriaus Hirochito 
svečias. Kadangi imperatorius 
tebėra populiarus Japonijos 
liaudyje, tai tikimasi tuo budu 
nuslopinti komunistų riaušes. 
Numatoma suorganizuoti net 
šimtus tūkstančių piliečių, ku
rie Eisenhowerio vizito laiku 
sudarysią aplinką palankią 
prezidentui. Japonijos vyriau
sybė taip pat tikisi parlamen
te gauti ratifikavimą Jungti
nių Valstijų-Japonijos sutar
čiai, nors prieš ją sukeltas 
studentijos, kai kurių darbo 
unijų sluoksniuose griežčiau
sias pasipriešinimas. Pagaliau 
Kishi pareiškė, jog garantuo
ja prezidento Eisenhovverio 
saugumą, jo lankymosi Japo
nijoje metu.

Sovietai priversti. . 
pertvarkyti savo bazes

Spauda skelbia iš Rusijos 
gilumos gautas žinias, jog po 
U-2 Amerikos lėktuvo inci
dento, kai jis buvo praeito ge
gužės 1 d. pašautas, rusai esą 
priversti dabar pagrindinai 
pertvarkyti savo atominiu ir x

ginklų bazes ir kitokius karo 
ginklų įrengimus. Nes jie bai
minasi, kad Amerikai yra ži
nomos jų didžiausios paslap
tys.

Anglai nesutaria dėl 
ginklavimosi

Paskutiniu metu anglų dar
bo partijoj reiškiasi vis aštre
sni nesutarimai dėl atominių 
ginklų gaminimo ir militarinių 
bazių. Iki šio laiko dar vyra
vo darbiečių tarpe ta nuomo
nė, kad Anglija turi būti pa
kankamai kariniu požiūriu 
stipri ir sugebėtų nuo užpuo
liko atsiginti. Bet dabar Lon
dono laikraščiai rašo, kad 
darbo unijose nugali nusista
tymas atsisakyti nuo atomi
nių ginklų bazių ir reikalauja
ma, kad Anglija visai atsisa
kytų nuo šios rūšies -ginklų 
gaminimo.

Izraeliai pagrobė Hitlerio 
patikėtinį Eichmaną

Izraelio agentai suodę, jog 
Argentinoje gyvena Eichma- 
nas, kurs antrojo karo metu 
prisidėjęs prie žydų naikini
mo, nuvyko į šią šalį ir slap
tai pagrobė Eichmaną. Dabar 
Eichmanas laikomas Palesti
nos kalėjime ir jam rengia- 
mas teismas. Argentinos vy
riausybė Izraelio atstovui įtei
kė labai griežtą notą, kurioje 
reikalauja Eichmaną grąžinti, 
nes šis pagrobimas esą tarp
tautinės teisės pažeidimas. 
Argentina savo atstovą atšau
kė iš Izraelio ir šios šalies di
plomatiniam atstovui pasiūlė 
išsikraustyti. Jeigu žydai šio 
reikalavimo neišpildys, tai 
grasinama kreiptis į Jungti
nes Tautas. Taip pat nurodo
ma, kad Eichmaną gali teisti 
tarptautinis teismas ir toje 
šalyje, kur jis padarė savo 
nusikaltimus.

' ■■ .

Mirė Juozas Maceina, 
SLA Vice Prezidentas

JUOZAS MACEINA

Birželio 8 dieną mus pasie
kė nemaloni žinia, kad tos 
dienos popietį Pittstone stai
ga mirė JUOZAS MACEI
NA, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje vice prezidentas. 
Jis per ilgus metus buvo iždo 
globėju, bet prezidentui C. J. 
Kalinauskui mirus, tuometinis 
vice prezidentas Povilas P. 
Dargis Pildomosios Tarybos 
išrinktas prezidentu, Juozas 
Maceina vice prezidentu, o vi
suotinu narių balsavimu toms 
pareigoms išrinktas du kartu.

Juozas Maceina gimęs ir au
gęs Pittston, Pa., bet jis buvo 
patriotingas lietuvis, nuo pat 
jaunų dienų priklausė įvairio
se lietuviškose organizacijose 
ir, kiek jaip laikas leido, nuo
širdžiai dirbo, ne tik kaipo 
eilinis narys, bet užimdavo at- 
sakomingas pareigas valdybo
se, ir jam pavestas bei apsi
imtas pareigas visuomet atlik
davo greitai ir pavyzdingai.

Velionis Juozas Maceina j 
Susivienijimą įsirašė 1928 me
tais spalių mėn. 7 dieną, ir 
nuo įsirašymo dienos įsijungė 
į jo veiklą, ne tik dirbo savo 
203 kuopoj, bet ir dalyvauda
vo visoje Susivienijimo veik
loje. Jis per ilgus metus Su
sivienijimo ketvirtojoj apskri
tyje, iki pat mirties, ėjo sek
retoriaus pareigas. Be jo ne
apsieidavo nei vienas apskri
ties suvažiavimas nei paren
gimas, jis visur 
ir dirbdavo savo 
ganizacijai, nes 
kad iš suruoštų
apskrities ir kitų įvairių or
ganizacijų rengėjai turėtų 
naudą.

Maceina jaunose dienose dir
bo anglių kasyklose, bet bū
damas gabiu, greitai pamatė, 
.jog anglių kasyklose dirbant 
nėra ateities, pradėjo skverb
ti į amerikoniškos politikos 
veiklą, ir tas jam pavyko, 
per paskutinius keliolika me
tų turėjo miesto lengvą dar
bą, o prieš keletą metų rinki
mų metu išrinktas į Džiuri 
Komisiją, Ir per paskutinius 
keliolika metų turėjo du dar
bus ir buvo patenkintas, nes 
jo ir visos šeimos kasdieninis 
gyvenimas pagerėjo.

Su iškilmingomis apeigomis 
palaidotas birželio 11 dieną.

Nubudime likusiai velionio 
žmonai, visai šeimai ir gimi
nėms reiškiame gilią užuojau
tą

dalyvaudavo 
broliškai or- 
jam rūpėjo, 
septintosios

Pasibelškim į Duris PažįstamyjŲ ir 
Pakvieskim Juos į SLA Eiles

■ Skirkit likusias šio mėnesio dienas vajaus 
Pats laikas pasinaudoti teikiamomis lengva- 

Deimantiniam Seimui patiekim vajaus darbo

Laukiama kiekvienos SLA kuopos padidėjimo naujais 
nariais 
darbui, 
tomis, 
gausesnius vaisius
Pagarba musų darbštiems veikėjams

Gegužės pradžioje, pradedant spartesnį naujų narių prira
šymą su didelėmis lengvatomis ir atpigintomis duoklėmis, laiš
kais buvo kreipiasi į visus SLA narius kviečiant patalkinin
kauti svarbiame vajaus darbe. Tenka tarti padėkos žodžius 
tiems musų veikėjams, kurie atsiliepė į kvietimą ir tuoj sus
kato imtis darbo. Iš jų jau esame sulaukę naujų narių aplika
cijų, tikimės ir daugiau.

Tačiau skirtas laikas prirašyti narius palengvintomis są
lygomis jau artėja prie pabaigos, šios aplinkybės nereikia iš
leisti iš minties ir likusias dienas panaudoti vajaus darbui. Lai
ke jų dar galime pasiekti nemažų laimėjimų.

Laukiama narių talkos

Kaip ankstybesniuose vajuose, taip ir dabar yra reikalin
ga narių pagalba. Tik pats narys geriausiai gali prirašyti sa
vo pažįstamus, šeimos narius, vaikus, gimines ir kitus artimuo
sius. Tuo tikslu buVo pasiųsta visiems nariams jų darbui rei
kalingos aplikacijos ir nurodymai. Nei dabar nėra vėlu pa
naudoti gautąją medžiagą naujų narių gavimui. Svarbu, kad 
tas darbas butų atliktas iki liepos 1 dienos, nes iki minėtos 
dienos yra teikiamos retai pasitaikančios lengvatos, apie kurias 
jau buvo rašyta ir paskelbta.

Todėl dar kartą kalbama apie reikalą greičiau pasirupimti 
įrašyti į Susivienijimą numatytus asmenis ir duoti jiems pasi
naudoti geromis nepaprastomis lengvatomis.

Iš pajėgesnių kuopų tikimasi ir didesnės paramos

Kalbėdami apie vajaus talką turime mintyje kiekvienos 
kuopos paramą. Tačiau Susivienijimo kuopos, kurios veikia 
didesnėse Amerikos lietuvių kolonijose, vajaus darbui turi la
bai palankią dirvą. Todėl vajuje jos gali būti pajėgesnės ir 
daugiau narių prirašyti. Suprantama, kad iš tokių kuopų yra 
laukiama didesnių vajaus vaisių.

Bet kiekvienos kuopos, kad ir nedidelės, darbas yra reikš
mingas. Jei tik po keliolika narių pasistengtų gauti kiekviena 
kuopa, tai bendri rezultatai butų tikrai pasigėrėtini, juk maži 
skačiai gali sudaryti stambią sumą. Todėl ir skatiname visas 
kuopas dalyvauti vajuje ir padidinti savo narių skaičių.

Narių padaugėjimas yra tiek naudingas Susivienijimui, 
tiek pačiai visuomenei, nes kur yra gausesnės SLA kuopos, 
ten ir visuomeninis veikimas žymiai gyvesnis.

Artėjant deimantiniam seimui parodykim didesnį darbštumą

Artėja musų organizacijos seimas, šiam seimui tenka 
garbė minėti Susivienijimo deimantinę sukaktį ir todėl pats 
seimas įgauną gilesnę prasmę ir organizacijos istorijoje jis liks 
vienu iš pažymėtinų įvykių. Turime gražų paprotį kiekviena
me seime parodyti savo darbų vaisius, tuo labiau gražesnius 
darbo vaisius dera mums patiekti šiam deimantiniam seimui.

Tuo tikslu SLA vadovybė prieš deimantinį seimą paskelbė 
žymias lengvatas naujiems nariams prirašyti. Tam reikalui ji 
skyrė lėšas ir darbą. Dabar tik tenka eiti į talką visiems na
riams. Todėl jau šiandien pasibelskime į duris tų lietuvių, ku
rie dar nėra, bet gali būti musų broliškosios organizacijos ei
lėse.

Apie Juozo Maceinos mirtį, 
SLA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas telegramomis 
visiems Pildomosios 
nariams ir Kontrolės 
.jai.

Vilniaus Spartako

pranešė 
Tarybos
Komisi-

Kanados Sportininkai 
Vyksta j Lietuvą

Kanados futbolo rinktinė 
šią vasarą viešės Sovietų Są
jungoje, kur ji sužais eilę 
rungtynių Sovietų Sąjungos 
miestuose. Ta proga ji užsuks 
į Lietuvos sostinę Vilnių, kur 
rugpiučio mėn. 18 dieną su
sitiks su Lietuvos futbolo mei-

steriu
komanda. Įdomu, ar du ukrai
niečiai, kurie įeina į Kanados 
runktinės sąstatą, vyks į So
vietų Sąjungą, ar jie bus pa
keisti kitais žaidėjais. E.

ir Ukrainos leidi- 
Petrašiunų popierio

Lietuviškas popierius 
Maskvos 
u iams. - 
fabrikas gavo užsakymą (tik
riau tariant įsakymą) prista
tyti į Maskvą 600 tonų geres
nio popierio leidiniams užsie
nio1 kalbomis. Be to, lietuviš
kas popierius didesniais kio- 
kiais bus teikiamas Ukrainai, 
ukrainiškai enciklopedijai lei
sti.

Pittsburgh, Pa.
Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Peno 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tarno atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo rengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel ’didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant populia
riam Pittsburgho Joey Sims orkestrui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50.

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

— Šio fondo pinigais remia- 
Šio Deimantinio Seimo proga

Jaunuolių Fondas.
ma jaunuolių veikla, 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukąs paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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MUSŲ REIKALAI

SLA sekretorius prašo 
padirbėti vajaus metu

Praeitą savaitę Susivieniji
mo sekretorius dr. M. J. Vind- 
kas išsiuntinėjo laiškus visų 
Susivienijimo kuopų finansų 
sekretoriams ir organizato
riams, prašydamas juos pa
dirbėti Deimantinio Vajaus 
metu, kad iki seimui musų or
ganizacijos narių skaičius pa
daugėtų ir Deimantinio Seimo 
metu visi bendrai galėtume 
pasidžiaugti savo darbo vai
siais. Tarp kitko jis rašo:

Tad laukiam iš Jūsų greito 
ir neatidėliojamo vajaus dar
bo ir naujų narių aplikacijų. 
Aš noriu Jus matyti eilėse 
Deimantinio Vajaus veikėjų, 
kuriuos turėsiu malonumą pri
statyti 75 metų Jubiliejaus 
Seimui.

Kreipkit dėmesį į vaikus ir 
jaunuolius, kurių duoklės ma
žos. O jaunuolių ir vaikų vi
sur pilna.

Išaiškinkit veikėjams ir ap- 
likantams, kad tik iki liepos 
1 dienos galima naudotis dide
liu palengvinimu: į visas ap
draudos klases išrašot Non- 
Medical aplikaciją, be dakta
ro sveikatos tikrinimo ir na
rys gauna 10% nuolaidos nuo 
paskelbtų duoklių, turėdamas 
pilnas teises ir privilegijas.

Rekomenduokit nariams, 
turintiems mažas apdraudas, 
paimti papildomą 10-čiai metų 
Term apdraudą, kurios duok
lės yra mažos. Tą apdraudą 
Imti patarkite visiems, nes ji 
gera įvairaus amžiaus asme
nims. Kvieskit visus savo tal
kon.

Aš darau jums šį primini
mą ir maloniai prašau: liku
sias iki liepos pirmos dienos 
savaites energingai išnaudo- 
kit pasimatymams su aplikan- 
tais.

Iškilmingai sutikim savo 
garbingos organizacijos Dei
mantinį Jubiliejų busimam 
seime, kad galėtume ' pasi
džiaugti atlikę didžią pareigą 
savo žmonėms, savo organiza
cijai ir patys galėtume gauti 
skirtas dovanas prizus, laimė
jimus ir garbingus seime pa
žymėjimus.

Patenkinkite centrinio sek
retoriaus prašymą ir Deiman
tinio Vajaus metu, kuris tęsis 
visą birželio mėnesį, stokite 
darban ir verbuokite dar ne
priklausančius lietuvius ir lie
tuvaites į Susivienijimą, kad 
iki busimo Deimantinio Seimo 
musų broliška organizacija 
padaugėtų nariais. Daugiau
sia dėmesio kreipkite į jau
nuolius, kurie šio vajaus metu 
priimami labai lengvomis są
lygomis, tad pasinaudokite jo
mis ir įrašykite savo naujas 
dukreles ir sūnelius į Susivie
nijimą už $3.00 metinių mo
kesčių. Tokių lengvatų tapti ,

SLA Reikalai ir Veikla
Aukštaičiai, Žemaičiai, Kapsai, 

Zanavykai ir Dzūkai

Visus Prašome į SLA Ketvirtos Apskrities 
Metinį Jomarką

Sekmadienį, birželio-june 19 
dienos ryte dar prieš saulės 
užtekėjimą visi atsikeikime ir 
bukime tinkamai pasiruošę, 
dalyvauti Lakewood Parke, 
kuriame įvyksta SLA ketvir
tos apskrities MIENINIS IŠ
VAŽIAVIMAS. Tai ne tiktai 
Connecticut, bet ir kitų ar
timų valstijų lietuvių meti
nis pasimatymas, pasikalbėji
mas ir pasivaišinimas. Bile 
kuris tą dieną likęs namie per 
visus metus save bars už pa
darytą klaidą.

— Sveikas, sveika, sveiku
čiai, net per metus laiko ne
matyti! Vot malonu pasmaty- 
ti. Nugi eikime prie bufeto ir 
malonumą aplaikydami po 
vieną kitą išgerkime! Tokie 
ir panašus išsireiškimai bus 
girdimi visoje ežero pakran
tėje.

Apart malonių pasimatymų 
ir pasivaišinimų, bus ir dau
giau įdomumų, kuriuos pa
teiks rengėjai. Teko girdėti, 
kad ansoniečiai Marčiulionis 
ir Radzevičius veja kanapinę 
virvę, kurią šerifo Bujanaus- 
ko komandoje piknike trauks 
dzūkai su žemaičiais. Water- 
buriečiai Matas, Orantas ir

S.L.A. Kuopų Veikla
SLA 63 Kuopa Rengia 

Priešseiminį Pikniką
CHICAGO, ILL. — SI.A 63 

kuopos piknikas įvyks sekma
dienį, birželio-june 19 dieną, 
Ryan Wood parke, 81-st and 
Western Avenue.

Tai bus priešseiminis kuo
pos piknikas. Mat kuopa yra 
nutarusi siųsti nors vieną de
legatą į seimą ir tas sudaro 
nemažai išlaidų, taigi kad pa
dengti tas išlaidas, yra ren
giamas šis piknikas.

Visi 63 kuopos ir kitų SLA 
kuopų nariai ir visi geros va
lios lietuviai ir lietuvaitės esa
te prašomi dalyvauti piknike 
ir praleisti keletą valandų ty
rame ore tarp žaliuojančių 
medžių. Turėsim įvairių gėri
mų ir skanių užkandžių. To
dėl birželio 19 dieną vietos ir 
apylinkėse gyvenanti lietuviai 
ir lietuvaitės važiuokite į SLA 
63 kuopos pikniką.

Kviečia Valdyba.

Rockford, Illinois

SLA 77 Kuopos Veikla 
ir Rūpesčiai

Iš praeities SLA 77 kuopa 
turi įsigijus gerą vardą drau
gijų tarpe kaip vadovybė kul
tūriniuose darbuose, kaip tai 
surengimu prelekcijų sveika
tos ir kitais klausimais. Daug 
kartų kalbėjo ir laikė paskai
tas dr. S. Biežis iš Chicagos 
ir vietinis dr. Plioplys, taipgi 
kas metą buvo surengiami te
atrai, gegužinės ir kitokie 
linksmo pobūdžio pokyliai su 
užkandžiais.

Taip ir dabar senesnieji 
kuopos nariai susijungę su 
naujais nariais nepavargsta, 
taip kaip tas SLA gyvenimas 
plaukia lietuvybės ir Lietuvos 
laisvinimo vaga. Bėdų ir pas 
mus niekad netrūksta, senes
nės kartos lietuvius visokios

Susivienijimo nariais niekad 
pirmiau nebuvo ir vargiai ka
da nors bus ateityje, tai ne
praleiskite šios progos.

Trečiokas žada suorganizuoti 
bėglių lenktynes, aukštaičių 
su kapsais.

Matėme laikraščiuose pra
nešimus, kad prezidentas Ei- 
senhoweris yra ūkininkas, tu
rintis nemažą ūkį Pennsylva- 
nia valstijoje. Taipgi jis turi 
ir nedidelį lėktuvą vadinamą 
“Helicopter”, kuriuo iš vietos 
gali pakilti aukštyn į orą ir 
bile kurioje mažoje aikštėje 
nusileisti. Musų ūki n i n k a s 
Vincas Alksninis pastudijavęs 
randa, kad Helicopteris ūki
ninkui yra tikrai ideališkas 
dalykas. Sako kuomet vasarą 
karvės zyliodamos sulenda į 
krumus, tai sunku jas suras
ti. Lysdamas į krumus su ša
komis gali akis išsibadyti ir 
drabužius sudraskyti, o į Heli- 
copterį sėdęs perbirbiai virš 
krūmų ir tuojaus pamatai 
žalmargių ar juodmargių nu
garas krūmuose. Tad ūkinin
kas Alksninis žada Helicopterį 
įsigyti dar prieš ši išvažiavi
mą ir jame atskirsti. Visi 
sporte laimėjusieji gaus “free 
ride”.

Birželio 19 d. visi bukime 
Lakewood Parke, 36 Lake- 
wood Road, Waterbury, Conn.

Kazys.

ligos ir nelaimės kankina, bet, 
sveikieji stengiasi juos paguo
sti, aplankyti ir suraminti. 
Tai SLA principai ant kurių 
remiasi vasa organizacija. 
Aplankius musų senesnes na
res ponias Širvinskienę ir Ru- 
zienę, kurios nelaimingai puo
lė ir rankų kaulai lūžo, radau 
pasveikusias ir linksmas, bet 
ponai Shulcai sunkioje padė
tyje, viena tai senatvė, p. 
Shucai paraletišRas sukrėti
mas atėmė jam koją, ranką ir 
kalbą. P. Shulcienė buvo stip
riausia namuose, pas kurią 
gyveno Jonas Ūsas, irgi 77 
kuopos narys, netekęs visiško 
regėjimo, dabar ir p. Shulcie- 
nės sveikata pašlijo, negali 
vaikščioti, tad jos dukrelė pa
siėmė abudu senukus pas sa
ve, o vargšas Jonas išėjo pas 
svetimtaučius.

Nežiūrint visų bėdų, musų 
77-ta kuopa rengia gegužinę 
sekmadienį, rugpiučio mėn. 7 
dieną, Šimaičių parkelyje. Ži
nome, kad visi nariai daly
vaus ir kviečiame visą lietu
višką publiką, taipgi yra už- • 
mėgsti ryšiai su Kenošiaus te
atralų grupe, kuriai vadovau
ja režisiorė ponia Jarienie. Tie 
artistiškai sulošė Rockforde 
du kartus ir šiemet jie atvyks 
sulošti musų 77-tai kuopai te
atrą spalių pabaigoje. Apie 
tai bus vėliau pranešta Tėvy
nėje. Tai tiek šiuo kartu.

SLA 77 Kuopos Koresp.

Aliąuippa, Pa.

ŠIA 247 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 26 dieną, 6:30 
valandą vakare, pas draugus 
Einikius, 1501 Green Street, 
Aliąuippa, Pa.

Maloniai visi nariai ir narės 
prašomi į susirinkimą pribūti 
ir užsimokėti duokles, taipgi 
atsiveskite kandidatų prirašy
ti, nes dabar gera proga ei
nant Deimantiniam Vajui pri
sirašyti iki šių metų birželio 
30 dienai.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Chicago, Illinois

Iš SLA 134-tos Moterį/ 
Kuopos Veiklos

SLA 134-tos moterų kuopos 
birželio mėnesį susirinkime 
buvo gyvai svarstomi organi
zacijos reikalai, vėl skiriamos 
aukos ir nutarta liepos ir rug
piučio mėnesiuos turėt atos
togas.

Žalgirio mūšio ir Dariaus- 
Girėno žuvimo minėjimui pa
aukota 25 doleriai, širdies li
gų tyrimo Institutui — 15 do
lerių.

Įvykusios kuopos išvykos 
gegužės mėn. rengimo komisi
ja pranešė, kad išvyka visais 
atžvilgiais puikiai pavykusi, 
maloniai nuteikė visas nares.

Už pasisekimą šios išvy
kos išreikšta nuoširdi padėka 
Naujienoms, Sandarai, Tėvy
nei, p. L. Vanagaitienei, p. S. 
Barčus už pranešimus ren
giant minėtą išvyką; visoms 
narėms aukavusioms skanius 
užkandžius, pinigiškai prisidė
jusioms ir tą dienią visoms 
nuoširdžiai dirbusioms; taip 
pat musų mieliemsiems sve
čiams, viešnioms už atsilanky
mą į musų darbų nuoširdų 
parėmimą. Dar kartą širdin
gai dėkojame.

Po susirinkimo gimtadienio 
proga pasveikintos: p. Elzbie
ta Petkunas, Emilija Markū
nas, ir kitos. Joms sudainuota 
Ilgiausių Metų ir išreikšta 
gražių linkėjimų. Poniai S. 
Alvinienei už vaišes delegačių 
į Deimantinį Seimą išleistu
vėms visos delegatės širdingai 
dėkoja. Narė.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Gr,ove narke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

—o—
Los Angeles, Calif. — Su

sivienijimo 75 kuopos rengia
mas piknikas įvyks birželio 
mėn.4 26 dieną, sekmadienį, 
visiems gerai žinomam Aroyo 
Saco parke, privažiavimas iš 
North Figueroa bei Pasadena 
Freeway prie No. Avenue 60. 
Rengėjai kviečia visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti piknike ir linksmai ty
rame ore laiką praleisti.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

—o—
Chicago, Illinois. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
63 kuopa rengia gražų pikni
ką sekmadienį, birželio mėn. 
19 dieną, Ryam Wood parke, 
81-st Street ir Western Ave
nue.

Tai bus priešseiminis kuo
pos piknikas, todėl rengėjai 
kviečia savo ir kitų kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
piknike'ir tyrame ore jaukio
je nuotaikoje pralaisti sekma
dienio popietį. Lai birželio 19 
dieną visi keliai ir visus veda 
į Susivienijimo 63 kuopos pik
niką, Ryan Wood parką, liuo- 
so laiko praleidimui ir pasi
matymui su senais draugais, 
taipgi pasidarymui naujų pa
žinčių.

I
 SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius

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 TERCIJONO M. D.

Račo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)
Nemažai pagyvenusių asmenų pa

tenka į chroniškų ligų įstaigas arba se
nelių namus kur .jie randa tinkama prie
žiūrų ir slaugymų patogesnį negu šeimo
se. Kai kurie seni, žmonės su ‘tokiom
ligom kaip smegenų arteriosklerozė ar
ba senatvinė .silpnaprotybė turi būt gy
domi proto (psichiatrinėse) ligoninėse. 
Pailgėjus vidutiniam amžini ir ilgiau 
gyvenant atsirado didesnis skaičius se
nų žmonių ir padaugėjo kandidatų iš jų 
tarpo į proto ligonines ir kitas įstaigas. 
Paskutiniais metais toks priaugimas vy
resnio amžiaus pacientų pastebimas New 
Yorko valstybės proto ligoninėse. Seni 
žmonės su minėtom ligom priimami į tas 
ligonines kai pasidaro neįmanoma juos 
laikyti šeimos normaliose sųlygose ir su 
.jais sugyventi, gydymas valstybės (pro
to) ligoninėse yra nemokamas. Bet lai
kymas senelių namuose ir chroniškų li
gų įstaigose yra apmokamas; paprastai
tęsiasi ilgai ne mėnesiais, 
reikalinga didelių lėšų.

A. Grigaitis 
SENIŪNAS

TĖVŲ DIENA
Skaitytojau!
Motinos dieną, jubiliatės 

sveikinamos n>e tik žodžiu, lai
škais, gėlių puokštėmis, įvai
riomis dovanomis, bet ir laik
raščiai, nežiūrint jo veido ir 
proto, gražiai atsiliepia apie 
musų gimdytojojas, maitinto
jas, auklėtojas. Taip, jos to 
vertos. Net ir žmogžudys 
klaupiasi prieš motiną ant 
kelių ir su ašaromis prašo 
atleidimo dėl jo piktų darbų. 
Tęvų dieną — nieko pana
šaus — šaltas pasveikinimas, 
dovanoms, koks nors kakla- 
raikštis, arba, tai jau labai 
gerai, trikvatierkė “PM” arba 
“Imperial”. Ir viskas. O aš 
pasakysiu, jog ir tėvai verti 
motinų pagarbos.

Z

Toli nesidairysim. Pavyz
džiui paimsim senelį, kurį te
ko sutikti keliaujant į vaka
rus.

Sakyčiau ir Kristus jį pa
bučiuotų ir pasidžiaugtų, jog 
neveltui mirė ant kryžiaus dėl 
savo artymo — žmogaus.

Keliuose kaimuose mums 
atsakė niakvynę, mus ėmė pa
gieža, kad vokiečiai žmones, 
netekusius dėl jų kaltės savo 
tėvynės, varo iš kiemo, gailisi 
net pastogės. Bet šiandien, ra
šant šias eilutes, šaltai galvo
jant, pradedi dairytis apie sa
ve. Ar mes geresni buvom? 
Žiūrėk, elgeta visą gyvenimą 
svetimiems dirbęs, sulaukęs 
senatvės, priverstas imti laz
dą į rankas, per pečius kabin
ti terbą, eiti prašyti išmaldos, 
kiemuose lodyti šunis. Ar jis 
visą gyvenimą nuo mažų die
nų prakaituodamas neužsi
tarnavo senatvėj ramaus po
ilsio ir duonelės kąsnio? Lie
tingą rudenį, klampų pavasa
rį, ar žiemos metu kada pus
nys užkloja kelius, artėjant 
vakarui jis prašosi nakvynės. 
Vieton, kad priglaudus pavar
gėlį, šunimis užsiundomas.

Praeito karo pabaigon, ar
tėjant frontui % daugel musų 
viengenčių traukėsi niuo artė
jančių aziatų Prūsų žemės

o metais ir 
Dabartiniais

I link. Ir daugelis ten jų prisi
rinko, net vandens šuliniuose 
neužtekdavo. O prūsas vis 
delsė įsileisti savo žemėn. 
Reik ne tik vandens, bet ir 
duonios. Žiūrėk šimtamargis, 
jausdamas pas tokį alkaną ne
laimingąjį dar keletą markių 
ar ką vertigesnio, dešros ga
balą įkainuoja viso kumpio 
vertę. O už savaitės antros, 
karo audros vejamas, veik 
viską palikęs, bėga, kur akys 
neša.

Šv. Rašte pasakyta, jog 
greičiau kupranugaris pro 
adatos skylutę pralys, nei tur
tuolis regės dangaus karalys
tę. Kaip jus manote, ar šv. 
Raštas teisybę pasakęs ?

Diena baigėsi. Saulė nusi
leido ir pradėjo temti. Vėly
bas rudens vakaras ir drėg
nas ir vėsus. Naktį norisi pra
leisti šiltoj pastogėj. Bet ar 
tai musų valioj, jei niekas ne
nori mus priglausti. Privažia
vę vienkiemių kaimą, susto
jom. Nutarėm, jei nepasiseks 
visai vilkstinei gauti nakvynę, 
jieškoti bent musų jauniau
sioms šešių mėnesių bendra
keleivėms ir moterims. Mes 
vyrai nakvosim ant vežimų. 
Tai ne pirmiena. Kaimo žmo
gui dar smagiau gryname 
ore! Svarbu, nelyja. Čia pat 
paplentėj aukštų medžių ap
suptas tūnojo dvarelis su gra
žiais plytų triobėsiais, baltu 
dviejų aukštų gyvenamu na
mu.

Dvi musų drąsiausios ben
drakeleivės nuėjo dvariukan 
jieškoti laimės. Tikėjomės 
nors klojime gauti užuovėją 
nakčiai, o mažosioms su jų 
motinoms kur šiltesnį kampe
lį. Į musų butinnnkių prašy
mą priglausti nakčiai nors 
vaikus ir moteris, dvaro šei
mininkė parodė priterštą vo
nios kambarėrį, tardama: 
“Ant grindų galėsite pasikloti 
šiaudų”.

Žinoma, mūsiškės į tokį ty
čiojimąsi mandagiai atsakė:

O mieloji ponia, tai mums 
per puiki nakvynė!

laikais nemažas skaičius senų žmonių 
gauna nedideles pensijas iš Socialio 
Draudimo (Sočiai Security), vyrai pra
dedant nuo 65 metų amžiaus, moterys 
nuo 62 metų (nepilnų) ir iš to gali leng
viau pragyventi, ypač jeigu dar turi 
kiek savo sutaupą. B'et senų žmonių 
didesnis palinkimas sirgti įvairiom chro
niškom ligom ir jų gydymas ypač ligo
ninėse ir užlaikymas įvairiose įstaigose 
kainuoja brangiai ir jiem yra nepakelia
ma našta. Yra projektas suteikti nemo
kama medicinos pagalba vyresnio am
žiaus asmenim pradedant nuo 65 metų, 
turintiem socialio draudimo teises. Toks 
nemokamas gydymas, kurs apima medi
cinas pagalbų, chirurginį ir kitų gydy
mą, gulėjimų ligoninėse butų labai svar
bus ir naudingas, nors suristas su dide
lėm išlaidom. Tų viską numato Forand 
įstatymo projektas (bilius), bet pakol 
jam yra stiprus priešininkai, tai val
džios viršūnės ir Amerikos Medicinos 
Draugija (A. M. A.). Todėl visi suinte
resuoti to įstatymo priėmimu turėtų dėti 
savo parašus po peticijom ir siųsti J. V. 
Kongresui, kad to įstatymo projektas 
butų patvirtintas.

(Bus daugiau)

Ir išėjo spiaudydamos.
Ši naujiena buvo mums ne

maloni. Važiuoti tolyn nebuvo 
prasmės, kur važiuoti? Grei
čiausia ir sekančiam kaime 
išgirsi tą patį: Važiuokit to
liau!

I

Temsta.
Musų arkliukai, vargšės 

karvutės, nepratę kietu plentu 
vaikščioti, buvo pavargę ir 
stovėjo nuleidę galvas, lauk
dami poilsio ir maisto.

Vyrai, tarė brolėnas, aš va
žiuoju pirmyn, jei ką gero ra
siu, grįžiu arba rytoj aštun
tą čia ant plento susitiksim.

Ir jis su žmona nudardėjo 
pakalnėn. Tiesa, jo bėrukai 
dar nebuvo pavargę, o jau
niems ir vargas nėra taip bai
sus. Netoliese užeigos namuo
se jiedu šiaip taip įsiprašė 
nakvynėn.

Likusieji tariamės, kas da
ryti.

Taip mums belukuriuojant 
prie musų vilkstynės priėjo 
su kriukiu rankoj aukšto 
ūgio, liesas, kaip šakalys se
nelis.

Kas jus busite? — piktai 
paklausė atvykėlis.

Tamsta klausk ne kas mes 
esame, klausk ko mes čia su
stojome — iškirto vienas iš 
bendrakeleivių.

Jei klausiu, tai atsakykite 
— vėl piktai bumbtelėjo tėvu
lis su kriukiu.

Pradžioj buvau pamanęs, 
jog tai dvaro pasiųstas koks 
“penteris” mus varyti toliau 
nuo kelio.

Stačiokiška senuko kalba ir 
jo mostygavimas kriukiu išr 
šaukė manyje pyktį ir aš pa
klausiau jo:

O kas tamsta esi?
Aš — šio kaimo biurger- 

meisteris (seniūnas), buvo 
trumpas ir aišku atsakymas.

Vokietijoj biuiigermeisteris 
(kaimo seniūnas) su kriukiu 
rankose reiškia esąs pareigo
se ir tuomet su juo reikia 
skaitytis, nes jo galia kaime 
yra karališka. Kanzerio lai
kais sakydavo, jog kaimo 
biurgermeisteris seniūnas — 
pirmas žmogus po kaizerio. 
Seniūnas yra kaimo viešpats. 
Sužinoję, kas jis yra, pradė
jom pasakoti savo vargus.

(Bus daugiau)
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti’Darbai
- PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, įvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)

Baigiant, noriu pareikšti padėką Tėvynės redak
toriui ir lietuviškai spaudai, kuri per visą laiką taip 
gražiai kooperavo ŠIA organizacijos reikalais, vi
siems veikėjams ir Pildomosios Tarybos nariams už 
nuoširdų bendradarbiavimą.

E. Mikužiutei įnešus priimti prezidento raportą 
su pagyrimu, N. Gugienei parėmus, prezidento rapor
tas buvo vienbalsiai priimtas su pagyrimu ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti.

6. SLA vice prezidentas J. Maceina savo raportą 
patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad gruodžio 28, 29 d. 
lankėsi SLA Centre, kur pasirašė valstijų egzaminie- 
rių raporto “acknowledgment” ir vėliau dalyvavo par 
sitarimuose, kuriuose buvo aptarti SLA Vajaus ir 
kiti reikalai. Be to, jis atliko jam pavestą, pagal Pil-

domosios Tarybos nutarimą, vieno morgičiaus sutvar
kymo reikalą. Jis buvo nuvykęs pas morgičiaus ap- 
likantą, apžiurėjo turtą, susipažino su padėtimi ir 
išgavo iš aplikanto pažadėjimą, kad morgičiaus 
kalai tuojaus pat bus pilnai sutvarkyti.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus 
prezidento raportas buvo vienbalsiai priimtas ir 
jo atlikti darbai ratifikuoti.

7. SLA prezidentas P. Dargis, paprašo SLA se
kretorių raportą atidėti sekančiai sesijai, kadangi jo 
raportas bus metinis, ilgas ir užims daugiau laiko.

8. SLA iždininkė N. Gugienė savo raportą patiekė 
raštu.

rei-

vice 
visi

SLA IŽDININKES RAPORTAS
Pildomą jai Tarybai Suvažiavus New Yorke 

1960 Metais Vasario 25 Dieną
Gerbiamieji Tarybos Nariai:

Kaip jau įprasta, užbaigus 1959 metus prirengiau 
ir pasiunčiau dr. Vinikui sekamus nedaliuotus rapor
tus, kurie pilnai nušviečia Paskolų, Bonų ir “Cash” 
padėtį su 1959 m. gruodžio 31 diena. Čia priduosiu 
tiktai sutrauką tokių raportų, kaip seka:

SLA KUOPŲ IR NARIŲ ĮNEŠIMAI 51-MAM SEIMUI
(Tęsinys)

SLA nariai, gyvenantieji Kanadoje, atlieka visas 
narių prievoles, tačiau neturi pilnų teisių. Tarp kitko, 
jie negali būti renkami į Pildomąją Tarybą. Pati 
SLA Konstitucija tokios rūšies narių nenumato ir jų 
egzistavimas yra priešingas SLA Konstitucijos dva
siai. Todėl Konstitucijos 5-to skyriaus 1-mas posky
ris neatidėliotinai turi būti papildytas sekančiai: 
“ . . . Pildomosios Tarybos nariais gali būti renkami 
tik tokie nariai, kurie yra išbuvę gerame stovyje Su
sivienijime ne mažiau kaip 5 paskutiniuosius metus 
prieš rinkimus ir yra Jungtinių Amerikos Valstybių 
arba Kanados piliečiai.”—Siūlo 236 kp.

Seimai ir Rinkimų Suretinimas
Seimai ir Pildomosios Tarybos rinkimai turi vykti 

kas 4 metai.—Siūlo 301 ir 44 kuopos.
Seimai privalo vykti kas 3 metai, o ne kas du 

metai.—Siūlo 336, 85, 7 ir 32 kuopos.
Pageidaujama, kad Seimai ir Pildomosios Tary

bos rinkimai vyktų kas du metai, kaip dabar daroma. 
—115 kp.

Seimai ir Pildomosios Tarybos rinkimai privalo 
įvykti kas 3 metai.—Siūlo 226, 352, 313 kuopos ir 
6-toji Apskritis.

Siūloma SLA Konstitucijos ir Įstatų skyriuje III 
poskyrį 1 ir taip pat skyriuje IV poskyrį 2 pakeisti ta 
prasme, jog SLA Seimai butų šaukiami ir renkama 
SLA vadovybė ne dvejiems (kaip dabar), bet trejiems 
metams.

Tuo budu sutaupytų daug laiko ir pinigų pats 
Centras—vadovybė, tiek paskiros kuopos, o pailginus 
vadovybės kadenciją SLA bendrai veiklai nebūtų pa
kenkta. Dargi, per ilgesnę kadenciją, vadovybė galėtų 
gausiau pasireikšti savo darbais, pilnai įvykdyti visus 
Seimo padarytus nutarimus ir geriau pasiruošti atei
nantiems Seimams, kad jie trumpiau ir sklandžiau 
įvyktų. O esant rečiau rinkimams, patys rinkimai 
butų daug (gyvesni, nariai rinkimuose stengtųsi daug 
gausiau dalyvauti, norėdami išsirinkti sau tinkamą 
ilgesniam laikui vadovybę.—Siūlo 125 kp.

Tarnybos Apribojimas
Po keturių tarnybos terminų Pildomosios Tary

bos narys nėra leidžiamas kandidatuoti penktam ter
minui.—Siūlo 226 kp.

Apriboti Pildomosios Tarybos narių kadenciją 
dviem terminais, suteikiant galimybę įsilieti naujoms 
jėgoms į SLA—Siūlo 308 kp.

Raštinės Perkėlimas
SLA raštinę iškelti iš New Yorko į Chicagą.— 

Siūlo 226 kp.
Kultūros Namų Steigimas

134 (moterų) kuopa vienbalsiai nutarė prašyti 
Seimą įgalioti Pildomąją Tarybą įsteigti Chicagoj kul
tūros namus, kurie čia labai reikalingi, pageidaujami

I daugelio lietuviškų organizacijų, ypač jaunimo, 
šeštosios SLA Apskrities konferencija vienbalsiai 

nutarė kreiptis į Seimą, kad jis įgaliotų Pildomąją 
Tarybą steigti kultūros namus didžiosiose lietuvių ko
lonijose.

• Siūlome sudaryti SLA poilsio namams planuoti ir 
statyti komisiją: SLA Prezidentą Povilą Dargį, Toron
to kuopos pirmininką Jurgį Strazdą ir 352 kuopos 
pirmininką Feliksą Motuzą.—352 kp.

Našlių ir Našlaičių Fondas
Iš Našlių ir Našlaičių Fondo pinigai kad nebūtų 

pervedami į kitus fondus iš kurių nėra grąžinama, tai 
reikalui esant, ar tai moksleivių stipendijoms, ar ki
tiems svarbiems reikalams, kad atsiklausus Labdary
bės Komisijos sutikimo butų teikiama parama iš N. 
ir N. Fondo.—(Siūlo 40 kp.

Draugybos Narių (Sočiai Members) Klausimu
Draugybos nariai kad galėtų būti tiktai tokiomis 

sąlygomis ir teisėmis, kaip kad dabartinė SLA Konsti
tucija nurodo (pusi. 17, skyrius VII, poskyris 3, ir 
tam pačiam skyriuj 18 pusi., poskyris 10).

Nes seniems SLA nariams kuopose, apskričiuose 
ir Seimuose, tos privilegijos, kokias jie turi, kainuoja 
37 centai į mėnesį kiekvienam nariui vien tiktai lėšų 
fondui, kuomet Draugybos Nariams tas viskas yra 
siūloma už 17 centų į mėnesį. Sulyg dabar siūlomo 
Draugybos narių priėmimo, visi seni apdraudos ir li
goje pašalpos nariai, mokėdami aukštus mokesčius, 
greitai praras savo teises prieš 17 centų į mėnesį mo
kančius svetimtaučius.—Siūlo 40 kp.

Kitataučių Priėmimas į SLA
Pakeisti Konstituciją ta prasme, kad SLA nariais 

galėtų būti priimami ir kitataučiai, kurie yra draugingi 
lietuvių tautai bei jų organizacijoms, 
ir 115 kuopos.

Palikti Konstitucijoj taip, kad tik lietuviai ir 
jiems giminingi krauju arba per vedybas tegali būti 
SLA nariais.—Siūlo 40 kp.

Apdraudos Reikalai
Kada vienų metų amžiaus vaikas yra apdraudžia

mas VI, V2 ir V3 skyriuje ir duoklės yra užmokėtos 
per du pilnus metus, mirties atsitikime pilna apdrau
dos suma turi būti išmokėta, o ne laipsniška jos dalis 
pagal amžių.—Siūlo 14 kp.

Įsteigti visos šeimos apdraudos skyrių.—Siūlo 14 
kp.

Panaikinti 50 centų mokestį nariui keičiant ap
draudos laipsnį.—Siūlo 352 kp.

Pašalpgaviai ir Pomirtinės Išmokėjimai
Panaikinti dešimt dienų terminą. Turėtų būti, 

kad pomirtinė arba jos dalis išmokama asmenims tu
rintiems teisę ją gauti, tuojau pat, kaip Susivienijimo 
Sekretorius gauna nario mirties įrodymus ir pomirti-

Siūlo 85, 7, 32

1
1
2
7

5
6

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

savo

__ $8,550.00 
__ 11,500.00 
___ 2,950.00

PASKOLŲ RAPORTAS
paskola, Illinois valst. Balansas------
paskola, Indiana (nauja) -------------
paskolos, Maryland valst. Balansas .
paskolos, Massachusetts valst. (įskaitant 

į naują paskolą) ---------------------------
paskolos, Michigan valst. Balansas -------
paskolos, New York valst. (įskaitant

1 naują paskolą) ---------------------------
paskola, Ohio valst. Balansas-------------1

10 paskolų, Pennsylvania valst. Balansas_

37,475.00
27,150.00

76,070.00
23,330.00
53,680.21

Viso 33 paskolos sumoje_____________ $240,705.21
1959 m. buvo iškolektuota nuošimčių sumoje $9,359.68 

(1958 metais $8,198.98)
1959 m. numokėta sumos ir pilnai atmokėtų

paskolų buvo sumoje______________ $33,295.00
(1958 metais — $28,805.00)

Visos paskolos gerame stovyje, nuošimčiai, nu- 
mokėjimai, taksos, gaisro apdrauda padaryta laiku, 
išskyrus duotą No. 370 morgičių, kuris reikalauja 
griešto Pildomosios Tarybos nuosprendžio.

Kaip jau pirmiau raportavau P. T. 
sumokėjo tiktai vieną nuošimtį

skolininkai
$170,00, kuris pri-

nes reikalas yra aiškus ir be kliūčių.—Siūlo 352 kp.

Ilgamečių Narių Apdraudą Padaryti 
Išmokėta Apdrauda

Kad SLA narys, sulaukęs 70 metų amžiaus ir mo
kėjęs į SLA fondus, kuriems jisai priklauso, per 30-40 
metų, butų paliuosuotas nuo tolimesnių duoklių mokė
jimo, pasilikdamas pilnateisiu nariu, ir kad jam mirus 
butų išmokama pilna pomirtinė.—Siūlo 40, 44 ir 14 
kuopos.

Pomirtinių ir Pašalpų Išmokėjimo Kelias
Tikslu sutaupyti pomirtinių ir pašalpų išmokėjimo 

formalumų laiką, siūloma, kad pomirtinių ir pašalpų 
išmokėjimą vykdytų Susivienijimo Sekretorius arba 
Centro Raštinė, naudojant čekius su atitinkamu blan
ku, kurio viena dalis, piniginis čekis, butų siunčiamas 
atitinkamam gavėjui, o to čekio atkarpa—atitinkamas 
dokumentas—Susivienijimo Iždininkui dėl Iždininko 
vedamos atskaitomybės.—352 kp.

Narių Įrašymui Palengvinimas
Panaikinti amžiaus paliudijimo anketą ir supras

tinti narių įrašymo procedūrą, paliekant tik vieną an
ketą.

Centro Apmokėjimai Kuopoms
Kuopose susidariusias išrinktų draudimo mokes

čių persiuntimo ir susirašinėjimo išlaidas turėtų dengti 
Centro valdyba.—Siūlo 308 kp.

Pašalpa Ligoj
Jeigu ligonis serga tik vieną savaitę, jis pašalpos 

negauna, bet jeigu jis serga ilgiau, jis privalo gauti 
pašalpą už visą ligos periodą.—Siūlo 301 kp.

Accident atveju pašalpą mokėti nuo pirmos die
nos.—Siūlo 236 kp.

Ligoje pašalpos įsigaliojimo terminą sutrumpinti 
iki 3 mėnesių.—Siūlo 236 kp.

Apdraudos skyriaus narys, vėliau norintis persi
kelti į ligoje pašalpos skyrių, privalo priduoti daktaro 
paliudijimą apie savo sveikatos stovį.—Siūlo 14 kp.

Pertvarkyti ligoje pašalpos* skyrius ir jų duokles 
pagal nario uždarbį, amžių ir tt.—Siūlo 14 kp.

Ligoje pašalpos skyriuje pakeisti punktus kaip: 
Sergančių Pareigos, Teisės, prievolės ir pašalpų išmo
kėjimas, taip kad nesudėtingu budu galima butų nusta
tyti ligonio pašalpos tikslumą ir įvykdyti pašalpos iš
mokėjimą.

a. Kai Susivienijimo narys susirgęs praneša kuo
pos finansų sekretoriui apie susirgimą, finansų sekre
torius paskiria jam VIENĄ kuopos narį lankytoju.

b. Finansų sekretorius pats arba per lankytoją 
susiriša su ligonį prižiūrinčiu daktaru patikrinti ligo
nio suteiktas žinias (užpildytą blanką), patiria ar ligo
nis nereikalingas guldyti ligoninėn.

c. Jei ligonis serga ilgiau kaip savaitę, jis gali 
ligos pašalpos prašyti savaitiniai arba vienkartiniai už 
visą sirgimo laiką. Tam tikslui jis turi išpildyti ati
tinkamą blanką su prižiūrėjusio gydytojo ligos pažy-

(brendo balandžio 8, 1959, bet nemokėjo $300.00 ant 
sumos, ikaip buvo sutikta. Skolininkai dabar skolin
gi sekamas sumas:

4-^8-—1959 Numokėjimą ant sumos ___  $300.00
10—8--59 Nuošimtį.....................    170.00
10—8—59 Numokėjimą ant sumos____  300.00

'U t ' --------
Viso ...............       $770.00

Rašiau jiems atkartotinai, rašiau ir musų vice 
prezidentui p. Maceinai, kad jis asmeniai pakalbėtų su 
skolininkais, ir informuotų juos, kad jeigu nesumokės 
užvilktą skolą iki tam tikro laiko, tai SLA turės pra
dėti “forreclosure”. Neturiu paskutinių žinių iš p. 
Maceinos ir nieko nebegirdėjau iš skolininkų.
1958 m. gruodžio 31 d.

Viso paskolų buvo_______ $237,000.21
Naujų paskolų duota 1959 m. 37,000.00 
1959 metais atmokėta ant 
sumos ir pilnai atmokėtos
paskolos___ _____________  $33,295.00

1959 m. Gruodžio 31 dieną
Visų esamų paskolų yra sumoje 240,709.21

Viso $274,000.21
,(Bus daugiau)

mėjimu—atitinkamu gydytojo užpildyti blanku.
d. Ligonio sirgimo laikas skaitomas imant dėme

sin gydytojo nurodytas datas.
e. Finansų sekretorius apie susirgusį ir ligonio 

būklę nedelsdamas informuoja kuopos pirmininką arba 
praneša tai artimiausiam valdybos posėdyje ar kuopos 
susirinkime. Siunčia pranešimą Susivienijimo Sekre
toriui.

f. Gavus ligonio prašymą atitinkamą blanką su 
gydytojo pažymėjimų blanku, kuopos valdyba svarsto 
pašalpos reikalą, skelbia kuopos narių susirinkime.

g. Finansų sekretorius, turėdamas reikiamus ligos 
pašalpos dokumentus, nedelsdamas siunčia Susivieni
jimo Sekretoriui kartu su kuopos valdybos nutarimu- 
patvirtinimu arba su kuopos susirinkimo nutarimu.

i. Atsiradus neaiškumams dėl ligos pašalpos ga
vimo teisės ar ligonio bei jį prižiūrėjusio gydytojo 
suteiktų davinių, ^pašalpos reikalui tirti sudaroma ati
tinkama komisija, jei pati kuopos valdyba negali to

^tiksliai ir skubiai atlikti.
j. Kiekvienu atveju dėl ligonio sirgimo ligos ar 

galutinio pasveikimo, esant neaiškumams, kuopos val
dybos nutarimu, ligonis turi būti kuopos gydytojo 
patikrintas Susivienijimo lėšomis.—Siūlo 352 kp.

Ligonių Slankos
Prastinti ligos pašalpos blankas, kad gydytojui 

nereikėtų trijose blanikose pasirašyti.—Siūlo 301 kp.
Kuopos Finansų Sekretoriaus ir Iždininko Pareigos

Konstitucijoj pasakyta: Finansų sekretorius tvar
ko tikslų atsiskaitymą narių su kuopa. Jis su pirmi
ninku ir protokolų sekretorium pasirašo visus iždinin
kui [sakymus daryti išmokėjimus, o taip pat kiekvie
name kuopos susirinkime praneša apie kuopos iždo 
stovį.

I(a) Iždo globėjų ir, reikalui esant, savo paskirtų 
padėjėjų padedamas jis priima visas marių duokles, 
asesmentus ir kitus mokesčius ir duoda už juos na
riams pakvitavimus. Jis visus surinktus pinigus per
duoda kuopos iždininkui ir gauna iš jo pakvitavimą.

Reiškia, finansų sekretorius turi tik pakvitavimus.
Iždininkas privalo priimti iš finansų sekretoriaus 

kiekviename kuopos susirinkime surinktus pinigus ir 
išduoti atitinkamą kvitą finansų sekretoriui.

Iždininkas išmoka tinkamai išrašytus, pirmininko, 
protokolų sekretoriaus ir finansų sekretoriaus pasira
šytus pinigams išmokėti reikalavimus, tvarko visokių 
išmokėjimų ir įplaukų apyskaitą ir kiekviename kuo
pos susirinkime praneša apie visas pajamas ir išlaidas.

Reiškia, daro pranešimą apie kuopos iždo stovį, 
kur finansų sekretorius buvo daręs panašų pranešimą, 
prieš kelias minutes.

Siulau apie iždo stovį pranešti tik iždininkui, nes 
pas jį yra visi daviniai. Čia susitaupins laikas, ir ne
bus tokie įkyrus susirinkimai, kur nariai kas kart 
darosi pasyvus. Kas liečia antspaudą kuopose irgi 
nėra nurodymo kas yra už ją atsakomingas. Siulau 
kuopose antspaudą saugoti kuopos pirmininkui.

J. ŠARAPNICKAS,
SLA 278 kp. protokolų sekretorius.

(Tęsinys)
1910 metais seimas įvyko 

Chicagoje. Jis buvo jubilieji
nis, nes suėjo 25 metai nuo 
įsikūrimo ir kaip tokis*pasirei- 
škė iškilmingumu, darbingu
mu ir žymiu sroviniu triukš
mu. Seimo išvakary, kaip tais 
laikais įprasta buvo, tikrai di
dinga ir įspūdinga eisena — 
paradas, kame dalyvavo aš- 
tuonios kapeli jos (orkestros), 
keturi gražiai papuošti veži
mai (flotai) traukiami po ke- 
turius arklius, 20 automobilių

ir 70 karietų su tūkstančiais 
maršuojančių pavienių žmo
nių ir 37 draugijos. Eisena 
atžygiavo į erdvę First Infan- 
try Armory svetainę, turinčią 
6000 vietų, bet į ją negalėjo 
visi sutilpti. Iš to parado gau- 
singumo dalyvių jau galima 
susidaryti vaizdas, kiek visuo
menė vertino ir domėjosi Su
sivienijimu, kurio metiniai 
seimai buvo laikomi didžiau
siomis ir iškilmingiausiomis 
tautinėmis šventėmis, kurių 
žmonės laukdavo ir nariai da-

lyvaudavo viešuose parengi
muose. Būdavo ir trukdytojų, 
daugiausia iš nekuriu kunigų 
po skilimo, 'bet jų pastangos 
niekais nueidavo. Gausus lie
tuvių dalyvavimas buvo anais 
laikais vieša išraiška
gimtajam kraštui meilės ir il
gesio, ką Susivienijimas tik
rai reprezendavo. Tiesą pasa
kius, anais laikais ir nebūta 
kitų progų viešai pareikšti 
savo meilę tėvynei.

Šis seimas pasižymėjo su- 
modernanimu organiza c i j o s 
struktūros ir veikimo meto
dus. Daug konstitucijos punk
tų pakeista, pritaikant paty
rimams ir laiko reikalavi
mams. Tarpe pakeistų įvesta 
mokėti už apdraudą duokles 
pagal nario amžių, nes iki

tam laikui visi turėjo vieno'- 
das mokestis, nusitarta įre
gistruoti, t. y. legalizuoti vei
kimą tose valstijose i (ateituo
se) kur kuopos veikė ir tt. 
žodžiu, įvestomis reformomis 
Susivienijimas atsistojo greta 
kitų fraternaiių organizacijų 
vykinti ir plėsti savo kilnius 
idealus. Jau butą ir didelio 
pajėgumo stambesnes refor
mas vykinti, nes Susiv. šeima 
jau prisigyveno viršaus 10,000 
narių, kam jokia kita lietuvių 
organizacija negalėjo nė išto
lo prilygti. O antra, per 25 
metus Susiv. jau spėjo aiš
kiai ir pozityviai pasireikšti 
patriotiniais darbais, kurie 
labai arti .prie širdies lietuvių 
visuomenei, kuri rodė Susiv.

šilto palankumo ir atitinka
mos pagarbos.

šis jubiliejinis seimas gero
kai užtemdė gražius darbus 
gana kietais srovmiais gin
čais, kurie pradėjo reikštis 
jau prieš kelis metus, ir kurie 
tęsėsi per ilgą eilę metų. Ir 
šiuo metu, nors palyginamai 
jau švelnioje formoje, visgi 
tegyvuoja sroviniai pasiskir
stymai, kurie kartas nuo kar
to įkaista, kas ypač ne rete
nybė išryškėti Pildomosios 
Tarybos rinkimų metu.

Anuo metu buvo pagrindi
nai tik dvi politinės srovės ar
ba partijos: Viena, Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, kuri po 
1905 metų nepavykusios Rusi
jos revoliucijos, smarkiai sū

go, stiprėjo ir buvo prisigyve
nusi rimto svorio lietuvių iš
eivijoje. Jos vyriausias užda
vinys — rūpintis darbininkų 
gerove internacionaliniu mas
tu. Antrą srovę sudarė tauti
ninkai — tautiečiai, kaip juos 
tuo metu vadindavo. Tautie
čių nepasikeitęs pagrindinis 
uždavinys—Lietuvos gerovė ir 
lietuvybės, išlaikymas išeivijo
je. Šių ideologijų skirtumai ir 
sukėlė pasiskirstymą ir amži
nus ginčus, kurie niekuomet 
vieni kitų neįtikino ir nusilei
dimo nerasta, atseit, viena ir 
kita srovė pasiliko ištikima 
saviems principams, kuriuos 
visuomet gynė ir jiems dirbo 
Tačiau tie ginčai neretai pri
vedę prie asmeninio pykčio, 
neišpasakytai daug žalos pa-

darė pačiam Susivienijimui, 
kurie augimą ir pajėgumą slė
gė lyg švinu. Vietoje verbuoti 
naujų jėgų, plėsti veiklą ir 
jieškoti geresnių kelių, tar- 
pusaviai ginčai ir barniai pa
siimdavo daug laiko ir ener
gijos. Jei ne tie praeities ne
sutarimai ir užsispyrimai, tai 
neabejotinai šiandien Susivie
nijimas butų kelis kartus 
skaitlingesnis ir bendrai visa 
lietuvių išeivijos patriotinė 
veikla butų buvusi kur kas 
našesnė ir džiaugsmingesnė, 
bet tai jau praeitis, kuri turė
tų ir privalėtų būti rimta pa
moka siekti vieningesnio su
tarimo musų dirbamiems pat- 
riotiniems darbams, kuriems 
norime linkėti pasisekimo.

(Bus daugiau)
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65 centai, me-

Lietuvių Siuvėjų Susirinkimas

Vy-

Za-

Teodoras

Amerikoje

Kazys Kundrotą;
Welland, Canada

Įdomus LD Numeris
)

.00

atida-
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Licensed by USSR

Los Angeles, Calif.

$2,700.00
$80,778.26

Teodoras Yagelia, 
Skyriaus sekretorius.

South Boston, Mass.

Draugijos rengiamas pobu- 
vis-vakarienė įvyks nuosavose 
patalpose birželio mėn. 19 die
ną, 5 valandą po pietų. Pobū
vio rengimo tikslas

Waterbury, Conn.

New York, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

visokeriopą 
pasaulyje.
ir įdomus, 
užsisakyti

tarpą.

numerius su šiais ir kitais {domiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Lietuvių Piliečių Draugija 
Rengia Pobūvį

Kazio 
ap-

Paieškojimai

Ruošimąsi Prie Joninių 
Minėjimo

........... —■■■—
Gražiai Praėjo Moterų Vieny

bės Pavasariniai Šokiai

Lietuviškojo Nato su- 
ir visų (grupių aps- 
ir visų grupių apsi- 
S. O. S. dėl naujo 

plano lietuvių tautai

52.25 
$22.00
58.90
42.39
64.00
24.00
88.00
24.00
53.00
28.75

sau-
Prie

v —

Cekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Birželio 11

Išmokėtos pomirtinis
JONAS POLTERIS, 14 kp.,

Amerikos Lietuviu Veikla

ar
SLA

th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. IAckawanna 4-5529
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Moterų Vienybės pavasariniai 
šokiai-balius gražiame Hotel 
Warwick įvyko birželio mėn 
4 dienos vakare, šeštadienį, ir 
visais atžvilgiais buvo sėkmin
gi. Publikos prisirin’ko gausus 
būrys, kokio pačios rengėjos 
nesitikėjo, matėsi ne tik se
nelės karto lietuvių biznierių 
ir įvairių profesijų žmonių, 
bet nemažai buvo čia gimusio- 
augusio ir vėlesniu laiku iš 
anos pusė Atlanto vandenyno 
atvykusio jaunimo. Daug jau
nimo dalyvavo gal dėl to, kad 
dabartiniu laiku Moterų Vie
nybei pirmininkauja patriotin- 
ga ir gabi lietuvaitė Helena 
Vyziutė-Kuiber, kuri savo 
švelnia kalba ir malonumu 
moka kiekvieną jaunuolį bei 
jaunuolę patraukti savo pu
sėn.

Grojant gerai orkestrai, kaip 
ir visuomet M. V. pavasariuo
se parengimuose būdavo, jau- 

* nimas ir senesnio amžiaus !
mylintieji šokti, visą vakarą 
šoko ir linksmai laiką leido, 
o kiti apsėdę apie stalus vai
šinosi, tarp savęs besikalbėda
mi ir juokaudami, ir visai ne
pajuto kai atėjo ankstyvas 
rytas ir nenorėdami skirstėsi 
į namus.

Buvo ir meninės programos 
dalis. Pirmininkei Helen Kul- 
ber vadovaujant programai, 
buvo pakviesta jauna lietuvai
tė Marijona Jatkauskaitė pa
dainuoti, kuri savo užduotį 
atliko labai gerai padainuo
dama solo. Ji pirmą kartą 
pasirodė lietuvių parengime ir 
labai gerai save užsirekomen
davo. Butų gerai, kad ši jau- | 
na lietuvaitė dažniau pasiro
dytų lietuviškuose parengi
muose.

Reikia manyti, kad iš šio 
parengimo rengėjoms liks ne
mažai pelno. Moterų Vienybė 
parengimus ruošia dėl to, kad 
iš likusio pelno galėtų suteik
ti paramą jos reikalingiems 
lietuviams, kaip anoje pusėje 
vandenyno gyvenantiems, taip 
ir čionai ,varge esentiems lie
tuviams, už tad jos parengi
mai visuomet būna sėkmingi. 
Gerai, kad žmonės supranda 
šios moterų organizacijos ge- 
rus darbus ir ją remia.

Moterų Draugas.

Prekybos Rūmų Susirinkimas

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų valdyba kviečia sa
vo narius ir jų draugus į susi
rinkimą, kuris įvyks birželio 
17 dieną, penktadienį, 7:30 
valandą vakare, Festival res
torane, 40 East 26 Street, 
New Yorke, kuriame ameri-

kietis industrialistas Elmer R. 
Krueger pademonstruos spal
vuotas filmas su Vilniaus, 
Kauno ir bendrai Lietuvos 
vaizdais ir pasidalins įspu- 
žiais patirtais lankantis oku
puotoje Lietuvoje. Dalyvaus 
ir Jokūbas Stukas, kuris kar
tu su Krueger lankėsi Lietu
voje.

Po susirinkimo ir filmų ro
dymo bus bendri užkandžiai.

A. C. W. of A. Unijos, Lie- 
tuvių Siuvėjų 54-to skyriaus 
mėnesinis narių susirinkimas 
įvyksta š. m. birželio mėn. 22 
dieną, o skyriaus delegato ir 
Pildomosios Tarybos narių 
rinkimai įvyksta š. m. birželio 
mėn. 29 dieną, unijos patalpo
se, 11-27 Arion Place, Brook
lyn, N. Y.

Nominuoti kandidatai:
Skyriaus delegatu — 

tautas Ubaravičius;
Pirmininku Vincas 

veckas;
Vice pirmininku — Petras 

Kadakauskas;
S e k r e toriurn 

Yagella;
Fin. sekretorium-iždininku— 

Jurgis Kazakevičius;
Pildomosios Tarybos sekre

torium
Trade Board’o atstovais — 

Kazimieras Thomas ir Jurgis 
Bernotą;

Pildomosios Tarybos nariu 
— Bronė Spudienė.

Rinkimų salė bus atidaryta 
nuo 3 valandos po pietų-iki 7 
valandai vakaro. Prašomi sky
riaus nariai aktyviai dalyvau
ta

rymas trečiam aukšte gražiai 
išremontuotos auditorijos ir 
draugijos 60 metų gyvavimo 
sukakties paminėjimas. Bilie
tus vakarienei galima gauti 
pas draugijos reikalų vedėją 
Durną ir kitus valdybos na
rius. Reikia manyti, kad va
karienėje dalyvaus visi drau
gijos nariai ir gausus būrys 
svečių ir viešnių.

Lietuvių Piliečių Draugija 
įsteigta prieš 60 metų, joj pri
klauso vyrai ir moterys. Ji 
per 60 metų pusėtinai pratur
tėjo, pirmiau turėjo savo pa
talpas ant E Street, bet jos 
draugijai buvo permažos, tai 
jas pardavė ir nusipirko ge
resnį namą ant kampo Broad- 
way ir E Street. Čia turi įsi
taisius barą, kuris duoda ge
ras įeigas, už tad galėjo nu
sipirkti gerą namą, ir su kiek
viena diena draugijos turtas 
didėja.

Valdyba kiekvienais metais I 
perrenkama. Kiti valdybos na
riai ir direktoriai dažnai pa
silieka tie patys, bet pirminin
kas beveik kas dveji metai 
pasikeičia, juo parenkamas 
prasilavinęs ir gabus žmogus, 
nes tokiai draugijai vadovau
ti, .kurios turtas skaitomas ne 
šimtais, bet tūkstančiais, ne 
bile kas gali pirmininku būti.

Draugijos Narys.

kratams susiorganizuoti ir 
pajudėti”.

40 metų sukakties proga M. 
Krupavičius rašo apie Steigia
mąjį Seimą ir jo reikšmę Lie
tuvai. Ats. gen. Grigaliunas- 
Gloveckis, parašęs savo atsi
minimus, duoda jų pluoštą, 
kaip 1918 metais lietuviai 
“užėmė” Poltavą. A. Gustai
tis supažindina su Senosios ir 
Nepriklausomos Lietuvos pi
nigais — ryšium su pinigų 
specialisto J. Kario išleisto
mis tuo reikalu 2 knygomis. 
Ats. pulk. J. Andrius, Vieny
bės sąjūdžio veikėjas, pasisa
ko dėl 
kūrimo 
kūrimo 
ikelbtas 
Sovietų
likviduoti, žymusis estų muzi
kas prof. Juhan Avik pasisa
ko apie sutiktus lietuvius mu
zikus ir įvertina kai kurių iš 
jų- kūrybą. Į Kaliforniją per
sikėlė gyventi žinomieji vi
suomenės veikėjai dr. Myko
las ir Alena Deveniai. Ta pro
ga įdėta jų šeimos nuotrauka 
su vaikaičiais ir nušviesta, 
kaip po didžiausių pastangų

■ ■ ■ i

pavyko dr. M. Devenį išva
duoti iš Vorkutos. Platus Ik 
teraturos ir apžvalgų skyrius, 
įspūdžiai iš jaunimo stovyk
los Dainavoje, naujų leidinių 
ir kultūrinio gyvenimo įverti
nimas. Apie 50 nuotraukų pa
vaizduoja lietuvių 
veiklą plačiajame

Numeris įvairus 
Lietuvių Dienas
niekad nėra vėlu. Atskiro nu
merio kaina 
tinę prenumerata $6.00 visa
me laisvajame pasaulyje. Ta
čiau naujai užsisakantiems — 
tik $5.00. Adresas: Lietuvių 
Dienos, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif. Rep.

Paminėta Lietuvos Steigiamo
jo Seimo Sukaktis

Vietinio LB skyriaus susi
rinkime, įvykusiame gegužės 
mėn. 15 dienią, pirmiausia bu
vo paminėta Lietuvos Steigia
mojo Seimo sukaktis. Seimo 
atliktuosius darbus plačiai nu
švietė čia gyvenantis buvęs

Pianisto Alekso Mrozinsko 
Mokinių Koncertas

Pianisto Alekso Mrozinsko 
mokinių mokslo metų užbaigi
mui piano koncertas įvyks 
šaštadienį, birželio 18 dieną, 
6 valandą vakare Apreiškimo 
parapijos svetainėje. Progra
mą išpildys patys mokiniai. 
Rengėjai kviečia mokinių tė- 
vus ir visus vietinius lietuvius 
dalyvauti koncerte ir priduoti 
daugiau energijos jaunuoliam 
tęsti toliau pradėtąjį mokslą.

Koresp.

Nors Joninės dar toli, bet 
jau dabar pradema ruoštis 
prie jų minėjimo. Minėjimas 
įvyks Merritton Community 
Centfe Hali, birželio 25 dieną. 
Todėl jau dabar pradėkite 
ruoštis prie Joninių minėjimo 
ir jame dalyvaukite, nes Jo
ninės būna tik vieną kartą į 
metus, tad butų labai gerai, 
kad dalyvautų gausesnis bū
rys žmonių ir jas atitinkamai 
paminėtų . Rep.

seimo narys J. Valaitis. Jam 
baigus kalbėti, buvo diskusi
jos.

Susirinkimo eigoje buvo iš
keltas klausimas lituanistinės 
mokyklos sunki padėtis ir kad 
ji reikalinga paramos, tačiau 
tuo reikalu nieko nenutarta. 
Susirinkimas buvo gyvas ir 
aptarta nemažai su bendruo
mene susijusių reikalų. Rep.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WO 5-5890
Taip pat patams "^me pinigi 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Balla* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AI.. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Sosivienijimo Lietuvių 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1960 Metų

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmeny*: 
Valinčius Vincas, iš Buleviznos. 
Varneckas Matas, Mato sūnūs, 

išvežtas iš Aleksoto 1944 m.
Vyšniauskas Vincas, iš Aleksan- 

druvkos.
Bartnikienė-Kanišauskaitė Euge

nija.
Butkienč-Znutaite Ona, ir But

kus, gyveno Oglesby. 
Deimantavičius .Pranas,

sūnūs, gimęs Palemone, Kauno 
skrity, 1923 metais kovo 1 d. 

Dženkaitienė Ona, gyveno 
Shepherd Avė., Brooklyn 8, N.

Kindurys Antanas, iš Mineiškie- 
mio km., Linkmenų vals., Utenos 
apskrity.

Kraužlys Juozas.
Kuprienė (Kuprys) Macevičiūte 

Vince, Petro duktė, iš Skuodo.
Marks Ona, ir jos tėvas Pykys, 

gyveno VVashington, Pa.
Paliušis Jurgis, Juozo sūnūs, gi

męs 1918 m., iš Lietuvos grjžo j 
Pittsburgh. Pa., 1939 metais.

Iieškomlejl arba apie juos tinau 
tteji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

M WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrzinia 7-4499

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakyldt kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SJA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tek 5-9370

Paskiausias Lietuvių Dienų 
numeris skirtas daugiausia 
žurnalo 10 metų sukakčiai at
žymėti. Sukaktis buvo gražiai 
atšvęsta Los Angeles mies
te. 'Vedamajame palyginama 
spauda laisvėje ir vergijoje, 
kur ji turi tarnauti tik oku
pantų užmačioms ir juos gir
ti, o laisvuosius lietuvius — 
dergti ir šmeižti. Žinomasis 
liet, respublikonų veikėjas L. 
Valiukas duoda pasikalbėjimą 
su LD leidėju A. Skirium, kur 
tarp kita ko iškeliamas reika
las “Lietuvos bylą plačiau iš
nešti į amerikiečių tarpą, da
lyvaujant jų kultūrinėse ir po
litinėse organizacijose. Esame 
padarę gražią pradžią Kali
fornijos respublikonų veiklo
je, įsigydami šimtus Lietuvos 
reikalų gynėjų politinio gyve
nimo vairuotojų tarpe. Tuo 
pavyzdžiu pradeda sekti Chi
cagos ir New Yorko lietuviai. 
Linkim ir lietuviams demo

Cleveland, Ohio, gimęs 
šio 2, 1895 m., Marijampolės apskr., Lietuvoje. 
SLA prisirašė gruodžio 23, 1913 m., mirė gegužės 
16, 1960 m. Velionio žmonai, Josephine J. Polteris, 
pomirtinės išmokėta ------------------------------------  $150.00

MARE BOČINSKIENS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi
mus liepos 22, 1891 m., Panevėžyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 7, 1931 m., mirė gegužės 
21, 1960 m. Velionės vyrui, Justinui Buchinsky, po
mirtinės išmokėta _________________________ $1,000.00

ELZBIETA GADINAVICIENE, 50 kp., Binghamton, N.
Y., gimus gegužės 5, 1885 m., Marijampolės apskr., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugpiučio 7, 1928 m., 
mirė gegužės 28, 1960 m. Velionės sunui, Jonui 
Gudinavičiui, pomirtinės išmokėta----------------- $600.

ANTANAS LUKOŠEVIČIUS, 57 kp., Worcester, Mass., 
gimęs 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 
1, 1934 m., mirė gegužės 1, 1960 m. Velionio gimi
naitei, Marei Naginionis, pomirtinės išmokėta __ $300.00 

ELZBIETA JUOZAPAVIČIENE, 141 kp., So. Fork, Pa., 
gimus rugsėjo 10, 1883 m., Kvietiškių kaime, Ma
rijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 2, 1916 m., mirė gegužės 17, 1960 m. Ve
lionės dukterei, Elizabeth Juozapavičiutei-Cash- 
mire, pomirtinės išmokėta_________ _________  $150

ONA VERJECKIENE, 214 kp., St. Louis, Mo., gimusi 
kovo 30, 1886 metais, Virbalyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1939 m., mirė balandžio 
27, 1960 m. Velionės dukterei, Luise Vereckiutė- 
Peeper, pomirtinės išmokėta-------------- -----------  $500.00'

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini {domus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dali Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti i tikrųjų lietuvių

Prisduntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, UI.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETITV i” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metanui visur 6 dol., visose Amerlkose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmU ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ’’ gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Viso ___________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. ŠILIALIENE,. 153 kp., Du Bois, Pa. Sirgo 10 s.
V. MICKUNAS. 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 1 sav. ir 5 d. _
T
J.‘
J.
B.
P.
S.
M.
J.

' BLEZGIS 153 kp., Du Bois, Pa. Sirgo 12 s. . ..................................
* AURILA, 157 kp., Youngstovvn, Ohio. Sirgo 9 s. _______________
. DRAZDZIULIS, 224 kp., Bulpitt, III. Sirgo 10 s. ir 4 d. _______
:. CIRUNIEN®, 236 kp , Toronto, Canada. Sirgo 3 s. ir 6 d._______
. STANKUS, 260 kp., fchieago. III. Sirgo 7 s. ir 4 d...........................
■GALDIKIEN®, 278 kp., St. Catharines, Canada. Sirgo 1 s. ir 5 d 
BATUTIENE, 293 kp., VVilsonville III. Sirgo 1 s. ir 6 d. ____ '

GIRAS, 297 kp , Greenfield, Mass. "sirgo 4 s. ir 3 d. .....................
• . / ■

Viso ____________________ ____________________  457.29
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _______  $14,664.79

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APKASOMA:

Apie kelionę Allaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paciflko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra’’; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną dąro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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 jaomyblų! Su gražiais paveikslais. 
UžaiMririusiems knygą tuoj pat paslunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, EGTUĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 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. MOhawk 2674

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue
MUSŲ SKYRIAI

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Ted. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL.

Tel. DIckenson 2-8232

900 Liter&ry Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1401
682 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 6-8878

132 F mnlcH n 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CSHapel 6-4724 
11339 Jos. Cajnp&u 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
TX)S ANGELES 26, CALIF, 
Tel. NOrmandy 5-0887

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenk Intų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienaa siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adre satą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas p irmas rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose ivrite informacijų apie naujas muitų no rmas Ir natarnaivmus.

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir jdomiauaM 
žinias iš Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnlus ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — tlljOt 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metamą $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite fiekj arba Money Orderi ta 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soatk Halnted Street Chica>« S. !Uinow

NAUJIENOS

NAUJIENOS

i
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IYpatingom Deimantinio Vajaus? Lengvatom
Galit Pasinaudoti Paskutines 7 Dienas

Amerikos Prezidento Eisenhowerio 
Geros Valios Kelionė Sutrukdyta Ja

ponijos Aplankymo Atšaukimu
Kaip priėmė pasaulis šią nesėkmę? Džiūgavimai už 
geležinės uždangos, o laisvajam pasaulyje reiškia

mas susirūpinimas dėl neigiamą pasekmiy

sustiprinti tas tautas ir valstybes, kurios tvarkosi

Paskutiniais metais prezidentas Eisenhoweris apvainikuo
damas savo ilgų dešitmečių garbingą tarnybą gimtajai šaliai 
savo valia ir pasiryžimu atliko visą eilę kelionių, kurių tikslas 
aiškus
demokratiniu budu ir nepasiduoda komunistinio imperializmo 
puolimams. Šis prezidento ryžtas laimingu budu visiškai su
tapo su Amerikos žmonių troškimais išlaikyti taiką ir apsau
goti pasaulį nuo komunistinio pavergimo. Atmintina, kad šian
dien Amerika tėra veik vienintelė galybė, kuri pajėgi atsispir
ti Maskvos agresijai. Todėl nepaprastai šiandien svarbu išlai
kyti Amerikos autoritetą laisvųjų tautų tarpe. Komunistinė 
galybė daug kam baimę sukelia ir kai kurias Europos valsty
bes, kaip Angliją, verčia be atodairiai jieškoti palankaus su
gyvenimo su Maskva. Tad laisvosios tautos turi jausti, jog 
yra neapleistos, ne vienos, bet turi užtikrintą paramą iš galin
gosios Amerikos pusės. Nesėkmingai pasibaigianti preziden
to kelionė šiam reikalui nepatarnavo, čia ir yra pagrindinė 
bėda.

Japonijos vyriausybė neturėjo pasirinkimo
Po to, kai Japonijos minis- 

teris pirmininkas Nobusuke 
Kishi atšaukė prezidentui Ei- 
senhoweriui kvietimą apsilan
kyti Japonijoje, pa s a u 1 i n ė 
spauda daugeliu atvejų neįro
dė, kad Kishi neturėjo kito
kio pasirinkimo. Riaušės, kru
vini gatvių susirėmimai, daly
vavimas demonstracijose de
šimčių tūkstančių minių, pa
darė tai, kad nebegalima bu
vo garantuoti prezidento sau
gumą viešnagės metu. Pagrin
dinę demonstrantų masę su
darė studentai priklausą ko
munistinei Zengakuren orga
nizacijai, komunistų įtakoje 
esančios unijos, bet greta to 
dalyvavo... patys profesoriai, 
japonų intelektualai ir masės 
žmonių, pasidavusių savotiš
kam psichozui.

gatves japonų jaunimas išėjo 
gerai apmokytas demonstraci
jas vykdyti. Jie sudarydavo 
įspūdingas masines figūras, 
tvirtai sujungtas strategines 
eiles, kurių policija lengvai 
neįveikdavo. Tam buvo reika
lingas laikas. O prie to, atsi
minkim, kad iš tolimųjų prie
miesčių demonstrantus atga
bendavo auto vežimai, ku
riems reikėjo gazolino, daug 
gazolino. Kas irgi daug pinigų 
pareikalavo.

Rytuose

Vokieti- 
nuo ko-

spaudos nuomone, Amerika 
turi padaryti išvadas iš to vi
so ir naujai suplanuoti savo 
gynimąsi Tolimuose 
bei Pacifice.

Tuo tarpu vakarų 
jos spauda susilaiko
mentarų ir sako, jog čia Ame
rikos -Japonijos tarpusaviai 
reikalai.

Anglams šie įvykiai davė 
progos iškelti jų valstybės 
reikšmę tarptautiniuos santy
kiuos. Nurodoma, kad Angli
ja turi imtis priemonių ir, 
kaip sako konservatorių laik
raštis Evening Standard, turi ų 
būti pasirengus gelbėti padėtį 
ir padėti Japonijai atstatyti 
šalies vidurinį saugumą.

Pažymėtina, kad anglų 
spauda reiškia simpatijas pre
zidentui Eisenhoweriui, bet 
kartu ir nurodo, jog čia pada
ryta daug klaidų ir tas klai
das kaip tik esą padarę prezi
dento patarėjai. Todėl Val
stybės Departamentas turįs 
iš viso to padarys tikslias ir 
griežtas išvadas. Turėjo, gir
di, būti suprasta, jog kai ku
rios tauto® turi palengva įsi
savinti demokratinius princi
pus ir tam reikia skirti ilges
nį laiką.

Pabaltijo Tautų Susi 
rinkimas New Yorke

DEIMANTINIO VAJAUS VEIKĖJAMS:

Jūsų aplikacijos, kurios bus išpildytos iki atei
nančio liepos mėn. 1 dienai bus priimtos ir į- 
skaitytos Deimantinio Jubiliejaus garbei

Bet svarbiausia, kad buvo 
pašalinė jėga ir organizacija, 
kuri šiuos nepatenkintus ele
mentus sujungė. Šioms riau
šėms rengtasi planingai, iš 
anksto ir nepaprastai plačiu 
mastu. Demonstantai buvo 
aprūpinti ne tik tūkstančiais 
vėliavėlių specialiai prieš Ike 
pagamintų plakatų, bet jie tu
rėjo tam tikrus šalmus ir me
dinius skydus, iš kurių de
monstrantai pasid a r y d a v o 
ginklus, ne prastesnius, ko
kius turi policija. Be to de
monstrantai turėjo šaunamus 
ginklus ir kitokias gatvių ko
vai priemonės. Tokios milži
niškos masės revoliucijai kel
ti įrankių vienu ypu nepasiga
minsi. Reikėjo nemaža laiko, 
o svarbiausia, reikėjo daug 
pinigų. Spaudos koresponden
tai apskaičuoja, kad tai visa 
galėjo kainuoti net keletą mi
lijonų jenų. Tokių pinigų nei 
studentai, nei kiti demons
trantai neturėjo ir negalėjo 
turėti. Iš kur pinigai? Prezi
dento spaudos reikalams sek
retorius James Hagerty tuo 
reikalu paklaustas, atrėžė: 
“Nežinia kas daugiau, bet 
manau, kad abu — Maskva ir 
Pekinas”.

Reikia dar pridėti, kad j <

Neramumai nesiliauja
Japonų vyriausybė, Kishi 

vadovaujama, to viso nepas
tebėjo. Jos padėtis šiandien 
nelengva, nes nusistatymas 
ratifikuoti Amerikos-Japonijos 
susitarimą žada sukelti dar 
didesnes riaušes, kurios gali 
pasibaigti pilietiniu karu, la
bai pavojingu Japonijos atei
čiai karu. O kai kuriuos laik
raščiuos atsirado spėliojimai, 
kad Kishi padarysiąs savižu
dybę, tradiciniu ja p o n i š k u 
“Chara-Kiri” įbudu. Čia tur 
būt tėra reporterių vaizduo
tės padarinys. Bet, kaip vie
nas japonų politikas pasakė: 
“Mes japonai šiandien labiau, 
negu kada nors esam susiru- 
pin)ę Japonijos ateitimi”.

Japonijos {vykią atgarsiai
Sovietai džiūgauja neišpa

sakytai. Maskvos laikraštis 
Izvietija parašė: “Pakako vie
no pūstelėjimo ir kortų name
lis sugriuvo’’. Žinoma, atsisa
kymas' priimti prezidentą Ei- 
senhowerį laikomas japonų 
liaudies laimėjimu, o šis vizi
tas vadinamas aršiaųriu įsi
brovimu į svetimus namus.

Demokratinių valstybių 
spauda pripažindama pralai
mėjimą ir nurodydama Ame
rikos autoriteto kritimą ne tik 
Tolimuosiuos Rytuos, bet ir 
kitur, apgailestauja dėl pasta
rųjų dienų įvykių. Prancūzai 
kalba apie kylantį naują ja
ponų naciojifalizmą. Prancūzų

numatytos ei- 
dėl didelio lie-

susirinko apie

NEW KORK (LAIC) — 
Praeitą sekmadienį, birželio 

12 dieną New Yorke Pabalti
jo® Valstybių Laisvės Komi
tetas suruošė pamaldas baž
nyčiose ir didžiulį susirinkimą 
Town Hali.

Pamaldos 'buvo šv. Petro 
Liuteronų bažnyčioje ir Kata
likų šv. Patriko katedroje. Po 
pamaldų buvo 
senos, bet jos 
taus neįvyko.

Town Hali
1,000 pabaltiečių. Parengimui 
šiais metais iš eilės vadovavo 
latviai ir susirinkimui Town 
Hali pirmininkavo latvis Char- 
les Stankevich. Susirinkime 
paminėti žiaurus lietuvių, lat
vių ir estų trėmimai, kurie 
vyko prieš 20 metų. O taip 
pat keltas protesto balsas 
prieš Sovietų okupaciją Pa
baltijo kraštų besitęsiančią 
jau 20 metų. (Baltic Freedom 
Council Manifestas perskaity
tas).

Apie minėjimą, pamaldas 
bažnyčiose pranešė New York 
Heęald Tribūne. Apie pamal
das, minėjimo susirinkimą 
specialų pranešimą visai Ame
rikos spaudai išleido Associ- 
ated Press. Tame pranešime 
sakoma, kad metus truksiąs 
minėjimas atžymėti Sovietų 
invazijos Pabaltijo valstybėse 
dvidešimtmečiui paminėti pra
dedamas birželio 12 d. New 
Yorke. Pranešama apie pa
maldas šv. Patriko kontedroje 
ir šv. Petro liuteronų bažny
čioje.

Masiniam susirinkime Town 
Hali buvo perskaitytas Statė 
Depąrtamento pareiš k i m a s, 
kuris buvo atsiųstas per Lie
tuvių Amerikiečių Informaci
jos Centrą. Statė Departa
mentas padarė pareiškimą

i

VISI SLA VEIKĖJAI GALI LAIMĖTI PASKELBTAS DOVA
NAS, PRIZUS IR BUSIMAM SEIME PAGERBIMĄ

Kiekvienas SLA narys dirba Deimantiniame Vajuje
SLA Vajaus Komisija ir SLA Centras kreipėsi į visus SLA 

narius ir prašė Deimantinio Jubiliejaus garbei prirašyti nau
jus narius, kad mes galėtume busimam seime parodyti naujus 
laimėjimus, parodyti padidėjusį SLA narių skaičių.

Gerbiamo SLA nario ir veikėjo darbas nesunkus ir paprastas:

Jus aplankote savo artimus, savo kaimynus ir paminėję 
nepaprastos SLA Deimantinės Sukakties reikšmę, pasiutot 
jiems gerą ir patikimą Susivienijimo apdraudą. Mes tikim, 
kad Jūsų šeimos nariai, kurie yra reikalingi apdraudos, bus 
šiame Deimantiniame vajuje pirmoje eilėje apdrausti.

SLA Narys ir Veikėjas duoda tokius patarimus aplikantams
VAIKAMS—

Palengvintų sąlygų Term apdraudą nuo gimimo dienos iki 
16 metų amžiaus — už $1,000.00 apdraudos duoklės 25 centai 
į mėn. ar $3.00 metams.

JAUNUOLIAMS— I
Term Apdrauda nuo 16 metų iki 25 metų, už $1,000.00 ap

draudos duoklės 25 centai į mėta, ar $3.00 metams.
Šias geras apdraudas jau įsigijo žymiai daugiau, kaip tūk

stantis naujų narių. Tėvų, globėjų ir artimųjų pareiga suteik
ti ar padovanoti jaunajai kartai šias apdraudas. Pirmiausia, 
Jus gerą darbą atliekat jaunimui, aprūpindami jį užtikrinta 
apdrauda. O taip ipat Tamsta pasitarnauji lietuvių visuome
nei, nes jaunąją kartą priartindamas prie lietuviško darbo su
stiprini lietuvių organizuotas jėgas ir apsaugai jaunuolius nuo 
atšalimo nuo savo tėvų patriotinių tikslų ir siekimų. To vieno 
pakanka, kad kiekvienas SLA narys priverstų save pasirūpin
ti jaunuolius įrašyti į SLA. Išlaidos mažos, o nauda didelė 
šiandien ir svarbi ateityje.

VISOKIO AMŽIAUS APLIKANTMS:
Dešimčiai metų Term apdraudą, kuri duodama nuo 20 

metų iki 70 metų amžiaus, ši apdrauda turi mažas duokles, 
yra taip pat patikima, kaip ir kitos apdraudos. Šią apdraudą 
patarkit paimti tiems SLA nariams, kurie jau senokai įstojo į 
SLA ir tais laikais paėmė' tik mažą sumą. Šios apdraudos pa
galba jie sustiprins savo šeimos ir artimųjų apdraudą niuo 
nenumatytų gyvenimo sunkumų.

Ši apdrauda gera kiekvienam naujam aplikantui, kurs no
ri mažomis išlaidomis įsigyti gerą apdraudą. Kiekvienas SLA 
narys turi šiai apdraudai reikalingas Aplikacijas.

f

SPECIALUS PALENGVINIMAS DEIMANTINIAM VAJUI:

SLA Centro pranešimuos nurodyta, o čia dabar aiškumo 
delei pakartojam, kad visų klasių StLA apdraudoms Deiman
tinio Vajaus laiku galima naudoti Non-Medical aplikacijas, be 
daktaro sveikatos tikrinimo. Non-Medical aplikacijas užpil
dęs, aplikantas gauna 10% nuolaidos nuo paskelbtų duoklių— 
Rate Tables. Todėl dabar prirašyti naujus narius lengva, pa
prasta ir kiekvienam nariui nesudaro sunkumų. Visi nariai 
privalo pasinaudoti šia nepaprasta proga ir gauti naujų narių 
dabar, neatidėliojant

Visų SLA narių pareiga, kas myli savo organizaciją ir jau
čia jos svarbą lietuvių gyvenime', daryti viską, kad tik busi
mas SLA Jubiliejus—vieną kartą kiekvieno asmens gyvenime 
pasitaikanti brangi iškilmė
giems laikams atmintina ir butų reikšminga musų visuomeni
niame gyvenime. Deimantinis Seimas turi būti gausus, pra
vestas pakilioje dvasioje, o mes patys turim į šį seimą susi
rinkti su gražiais savo veiklos vaisiais, kad pasidžiaugtume nie 
tik tolimos praeities Susivienijimo pionierių žygiais, bet paro
dytume, jog ir šiandien SLA pilnas jėgų, stiprus, įtakingas ir 
sugeba daryti tolimesnę pažangą.

Deimantinė Sukaktis butų il-

Baltųjų Rūmų pavestas. 
Pareiškimo tekstas—

“Prašau užtikrinti susirin
kimo dalyvius, kad vyriausy
bė yra giliai susirupinusi Pa
baltojo Valstybių žmonių var
gais. Jungtinės Valstybės at
sisako, kaip ir ligi šiol, pripa
žinti (Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos pagrobimų ir pasilieka 
stipriai įsitikinusios, kad tų 
šalių žmonės turi teisę nau-

dotis savo tautų nepriklauso
mybe ir gyventi jų pačių iš
sirinktose valdžiose. Mes pa
sitikime, kad jų neužgęstąs 
patriotizmas ir laisvės meilė 
juos įgalins anksčiau ar vė
liau atgauti teises, kurios 
'jiems buvo taip neteisingai iš
plėštos”.

Laiškais pareiškimus pri
siuntė: New Yorko gubema-

, (Nukelta į 4 pusi.)

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Peno 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jirno, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo (rengimui vadovauja Susivieni
jimo 8-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLĄ vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant populia
riam Pittsburgho Joey Sims orkestrui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

t

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50. Visi kambariai turi vėsinantį 
orą/ (Air condition).

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.
G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 

Avenue, Pittsburgh 32, Pa.
Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 8631 

Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teik’ama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Šio fondo pinigais remia-Jaunuolių Fondas.
ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Mbksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 
M. J. Vlnlkas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y
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su

stu-

Amerikos vėliavai 
sukako 183 metai

Amerikos vėliavai, kuri šiuo 
metu turi keturiasdešimt de
vynias žvaigždes, birželio 14 
dieną sukako 183 metai. Lie
pos 4 dieną bus pridėta dar 
viena žvaigždė, tai Hawaii sa
los, kuri prisidėjo prie Ameri
kos. Per ilgus metus Ameri
kos vėliava turėjo 48 žvaigž
des, bet Alaskai ir Hawaii pri
sidėjus prie Amerikos, jos 
žvaigždės padaugėjo iki 50. 
Nuo liepos 4 dienos Amerikos 
vėliava visur bus motama 
50 žvaigždžių.

0—4—0
Ir Argentinoje buvo 
suruošta revoliucija

Korėjoje ir Turkijoje
dentams sukėlus revoliucijas 
ir įvykdžius perversmus, juos 
seka ir argentiniečiai. Pats 
Argentinos prezidentas Fron- 
dizi paskelbė, kad vakarų Ar
gentinoje buvo suruošta revo
liucija, bet ji greitai buvo nu
slopinta. Revoliucionieriai bu- 
bo užėmę radio stotį, kuri yra 
netoli Buenos Aires. Nors re
voliucija likviduota, kaip pats 
prezidentas sako, bet tas pa
rodo, kad ir Argentinos žmo
nės nepatenkinti dabartinių 
valdovų tvarka ir jie nori ge
resnių gyvenimo sąlygų.

0-4—0
Tarp Argentinos ir Izraelio 
santykiai aštrėja

Izraelio agentams nuvykus 
į Argentiną ir pagrobus nacį 
Adolfą Eichmanną, tarp tų 
dviejų valstybių santykiai aš
trėja. Argentina pareikalavo, 
kad Eichmannas butų grąžin
tas Argentinai, tačiau Izra
elio vadai Argentinos reikala
vimą atmetė, pareikšdami, 
kad Eichmannas yra kaltas 
už nužudimą 6,000,000 žydų 
praeito karo metu ir atsisakė 
jį grąžinti.

Tarp Argentinos ir Izraelio 
santykiams aštrėjant, Izraelio 
premjeras David Ben-Gurion 
nuvyko į Paryžių tuo reikalu 
pasitarti su prezidentu Char
les de Gaulle ir apsvarstyti 
galimumus susitikti ir pasi
kalbėti su Argentinos prezi- I 
dentu Frondizi, kuris šiuo me
tu lankosi Europoje, kad iš
vengus ginčų Jungtinėse Tau
tose. Mat Argentina už pavo
gimą Eichmanno prieš Izraeilį 
padavė skundą Jungtinėms 
Tautoms.

0-4—0
. Atėjus vasarai, bedarbių 

skaičius sumažėjo
Atėjus vasarai, daugelis ne

dirbančių žmonių gavo dar
bus ūkiuose ir kitose vietose 
vasariniams darbams. Iš Wa- I 
shingtono pranešama, kad ge
gužės mėnesį gavo darbus 
apie 1,049,000 asmenų. Da
bar nedirbančių žmonių pri- Į 
skaitoma apie 3,459.000. J

ANTANĄ KRIAUCIALĮ PRISIMINUS

Antanas Kriaučialis

velionis dirbo Lietuvai 
Draugijoje, nes jam 
Lietuvos pavergimas 

išlaisvinimas iš raudo-

lietu- 
ener-

prieš

Nelauktoji mirtis vieną po 
kitam skiria iš gyvųjų tarpo 
musų senesniosios kartos vei- 

I kėjus, neatsižvelgdama į jų 
naudingumą įvairioms organi
zacijoms ir savo tautos žmo
nėms. Gegužės 3 dieną ne
lauktoji mirtis išskyrė iš gy
vųjų tarpo Antaną Kriaučialį, 
sulaukusį vos 65 metus am
žiaus, ilgametį Worcesterio 
gyventoją, patriotingą 
vį ir įvairių organizacijų 
gingą veikėją.

Kaip daugelis kitų
apie 50 metų jauni būdami at
vyko į šį laisvės kraštą lai
mės jieškoti, taip ir Antanas 
Kriaučialis, būdamas jaunas 
ir pilnas energijos, atvyko 
1912 metais ir pirmiausia ap
sigyveno Connecticut valsti
joj mažame miestelyje. Neil
gai ten pagyvenęs, persikėlė į 
Massachusetts valstiją, Law- 
rence mistelį, kur tais laikais 
lietuvių' buvo mažai apsigyve
nę. Bet velionis Antanas 
Kriaučialis ir čia nerimo, nes 
jam rūpėjo lietuviškos organi
zacijos, lietuviška veikla. Jis 
neilgą laiką pagyvenęs Lew- 
rence, persikėlė į Worcesterį, 
ten pastoviai apsigyveno, įsi
jungė į Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje ir kitų orgar 
nizacijų veiklą ir ten išgyve
no iki mirties.

Velionis gimė 1894 metais 
Lietuvoje birželio 25 dieną, 
Mironų kaime'. Į Susivienijimą 
įsirašė 1923 metais kovo 4 
dieną, ir išbuvo nariu geram 
stovyje iki mirties. Jis nuo 
pat įsirašymo dienos nebuvo 

i vien tik eiliniu nariu, bet vi
suomet kuopose 57 ir 318 ei
davo įvairias atsakomingas 
valdybose pareigas. Per pas
taruosius keliolika paskutinių 
metų buvo Susivienijimo 57 
kuopos užrašų sekretorium ir 
jas ėjo iki pat mirties. Nežiū
rint kokios pareigos jam bu
vo pavestos, jis visuomet 
stengėsi apsiimtą darbą atlik
ti gerai ir greitai, kartais net 
užmiršdamas savo šeimos rei
kalus, nepaisydamas savo 
sveikatos ir tinkamo poilsio.

Susivienijimui jis dirbo ne 
tik vietinėse kuopose ir ant
rojoj apskrity, 'bet jis daž
nai dalyvaudavo Susivieniji
mo seimuose, buvo renkamas 
į šeimines komisijas ir tarna
vo Kontrolės Komisijoje, taip
gi jo pareikštas žodis seimuo
se daug reikšdavo, nes jis bu
vo geras kalbėtojas, gerai su
sipažinęs su Susivienijimo rei
kalais, tad visuomet kalbėda
vo iškeltais klausimais ir su
silaukdavo pritarimų. Taip 
rimtai kalbančių žmonių, ko
kiu buvo velionis Antanas 
Kriaučialis, labai mažai yra. 
Taipgi tokių energingų ir dar
bui atsidavusių žmonių, ko
kiu buvo velionis Kriaučialis, 
sunku surasti ir vargiai grei
tai atsiras kitas tokis asmuo, 
kuris galės jo vietą užpildyti.

Worcesterio mieste ir visoj 
Massachusetts valstijoj nebu
vo tokio lietuviško darbo, prie 
kurio Kriaučialis nebūtų pri
sidėjęs. Jeigu dėl vienokių ar 
•kitokių priežasčių negalėdavo

darbu prisidėti prie parengi
mų, tai juose visuomet daly
vaudavo. Jis ilgus metus bu
vo Susivienijimo antrosios 
apskrities pirmininku ir tas 

, pareigas atlikdavo pagal savo 
geriausį supratimą ir išgales. 
Jam pirmininkaujant, apskri
ties ruošiamos vasarinės išvy
kos visuomet buvo sėkmingos, 
nes jis pats prie jų ruošimo 
prisidėdavo ir kitus raginda
vo dirbti. Pasitraukęs iš pir
mininko pareigų, jis apskri
ties reikalų nepamiršdavo, da
lyvaudavo jos metiniuose su
važiavimuose, visuomet pasiū
lydavo gerų sumanymų ap
skrities veiklai pagyvinti. Ne
mažai 
Remti 
rūpėjo 
ir jos
nojo vergijos jungo, kad ten

' gyvenanti musų broliai ir se
sės lietuviai galėtų laisvai 
protauti ir patys valdyti savo 
gimtąjį kraštą.

Velionis Kriaučialis buvo 
vienas iš tokų žmonių, kurie 
daugiau rūpinasi kitų reika
lais, negu savo ir savo šei
mos. Jis labai dažnai skriaus
davo pats save ir savo šeimą, 
nesigailėdamas paaukoti ge
riems lietuviškiems patrioti
niams darbams. Ypatingai ve
lionis daug prisidėdavo prie 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
paskelbimo sukakčių minėji
mo, ne tik darbu, bet ir pini- 
giškai.

Apie velionio Antano Kriau- 
čialio darbus butų galima 
daug prirašyti, bet dėl laiko 
stokos ir vietos Susivienijimo 
organe Tėvynėje, turiu pasi
tenkinti šiuo trumpu rašiniu, 
paminėjęs tik kai kuriuos jo 
atliktus darbus.

Asmenyje Kriaučialio Susi
vienijimas, Worcesterio drau
gijos ir 
valstijoj 
neteko 
veikėjo,
pamirštas.

Lai Tau, mielas Antanai, 
po daugelio atliktų darbų, bū
na lengva ilsėtis laisvoje Dė
dės Šamo žemėje, kurią Tu 
•buvai pamylėjęs ir kurioj di
desnę savo amžiaus dalį iš
gyvenai dirbdamas gerus dar
bus.

visoj Massachusetts 
gyvenanti lietuviai 

ilgamečio energingo 
kuris ne greitai bus

Draugas.

Akron, Ohio

SLA 
nė

198-354 Kuopos Geguži- 
Įvyks Liepos 8 Dieną

Visiems Akrono ir apylin
kių lietuviams įsidėmėtina da
ta yra liepos menesio 3 diena. 
Tą dieną įvyksta SLA 198’ 
354 kuopos gegužinė. Ji įvyks 
ir šiais metais Stanley Lucas 
sodyboje. Kas kartą tenai bu
vo tai mielai ir vėl važiuoja, 
nes vieta graži. Svarbiausia 
automobiliu lengvai pasiekia
ma. Važiuojama iš Akrono 
Rt. 5 per Barbertoną. Priva
žiavus senąjį Rt. 21 kelią tuoj 
yra Johnsons Comers iš kur 
laikantis į dešinę paimama 
Johnson kelias. Čia >pat ir 
3758 numeris, tai Lucas sody
ba. Tikimės svečių ir iš CHe- 
lando, nes ten daug SLA na
rių, nejaugi jie nenorėtų pa
sisvečiuoti pas kaimynus. Cle- 
velando svečiams geriausia 
Važiuoti Rt. 21 ir privažiavus 
Rt. 5 sukti į kairę, čia visai 
arti Johnsons Corners.

Ši gegužinė bus pirmoji ak- 
roniečiams, nes vieną lietus 
Visai išvaikė. Esant bloges- 
niam orui nereikia baimintis, 
nes yra daug vietos po stogu. 
Bus daug visokių įvairumų ir 
dovanų. Geros užkandos ne-' 
truks, nfes darbščios šeiminin
kės jau rengiasi. Turintieji 
automobilius prašomi paimti 
tuos, kurie jau yra pasidarę 

M. - i i

pėstininkais.
Praeitą vasarą Jurgis ir 

Miaria Brazai buvo pakėlę 
sparnus skirsti į saulėtąją 
Floridą. Tačiau negailestingo
ji mirtis pakirto Brazo planus. 
Žmona išvyko į Floridą, kur 
praleidus devynius mėnesius 
užmerkė amžinai akis. Maria 
Petronė Brazienė atvyko į 
JAV 1914 metais. Akrone gy
veno nuo 1919 metų. Priklau
sė SLA 198 kuopai ir Lietu
vių Piliečių Klubui. 1960 m. 
birželio 11 dieną 
Akrone šalia savo 
bunie Tau lengva 
krašto žemelė.

palaidota 
vyro. Te- 
šio laisvo

Koresp.

SLA 2 -ros Apskrities 
GEGUŽINĖ

Birželio mėn. 26 dieną 2 va
landą po pietų, Brocktone, 
Romuvos Parke, įvyksta Su
sivienijimo 2-ros apskrities 
metinė gegužinė-piknikas. Ge
gužinėje bus įvairus laimėji
mai, šokiams gros geras or
kestras, turtingas valgių ir 
gėrimų bufetas. Jaunimo pa
sirodymas.

Visos apskrityje esančios 
kuopos maloniai yra kviečia
mos šiame musų apskrities iš
važiavime dalyvauti.

Parodykime, kad Susivieni
jimas yra dar gyvas ir veikia, 
tad visi birželio mėn. 26 die
ną dalyvaukime šiame musų 
Susivienijimo metiniame išva
žiavime Brocktone, Romuvos 
Parke.

Visus kviečiame į gražiąją 
gamtą!
SLA 2-ros Apskrities Taryba.

Worcester, Mass.

Atydai SLA 57 Kuopos
NARIAMS

Gerbiami SLA 57 kuopos 
nariai ir narės, per sekamus 
du mėnesius, tai yra liepos ir 
rugpiučio, kuopos susirinkimai 
nebus laikomi. Norėdami už? 
simokėti mokesčius, kad nebū
tumėt suspenduoti, kreipkitės 
pas kuopos iždininką

Joną Dvarecką, 
72 Sterling St., 
Worcester, Mass. 
priims jūsų duokles irJis 

nebūsit suspenduoti.
Mieli SLA 57 kuopos nariai 

įsitėmykit, kad šios kuopos 
gegužinė įvyks liepos mėn 3 
dieną, prieš liepos 4-tą Vytau
to parke, šis parkas yra pui
kus pavėsiui ir pasilsėjimui, 
čia yra puiki salė, groja pui
ki Neivio-Šimkų orkestrą. Čio
nai veiks bufetas su įvairiais 
gėrimais, ir šiaip bus įvairių 
pamarginimų. Šeimininkės Ju- 
lia Lendraitienė, Uršulė Du- 
dienė ir Alena Jonaitienė, ruo
šiasi atvykusius skaniais val
giais pavaišinti, bus kugelio ir 
grybų. Kviečiam visus.

J. Krasinskas,
SLA 57 kuopos sekr.

Pittsburgh, Pa.
Graži Iškyla Pas Dargius

svečiai iš 
Bridgevil-

Sekmadienį, gegužės mėn. 
22 dieną SLA prezidentas su 
žmona suruošė pikniką-subu- 
vimą savo puošnios rezidenci
jos darže. Jau antrą valandą 
po pietų pradėjo rinktis pas 
ponus Dargius svečiai iš įvai
rių Pittsburgho miesto da
lių. Atvažiavo 
New Kensingtono,
lės, South Sides, North Sides, 
Soho, Shadysides ir East 
Endo. Apie 30 asmenų — jau
nų ir senų. Bet jau nuo ank
staus ryto oras niaukėsi, taip 
kad po pietų pradėjo lynoti 
ir piknikas-suvažiavimas ne
galėjo įvykti sode žaliuose žo
lynuose, bet pačiuose ponų 
Dargių namuose. Kol trum
pas susirinkimas vyko kam-

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
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 TERCIJONO M. D.

Seną Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)

Keli žodžiai apie Liet ievos 
senu žmogių problemas

Nepriklausomoj Lietuvoj pagyvenę 
žmonės, sulaukę vyresnio amžiaus 60 m. 
arba daugiau, pavesdavo ukius savo vai
kam sunui ar dukrai ir .užsirašydavo sau 
“ordinariją”, iš kurios galėtų pragyven
ti. Mažesniuos ukiuos, kur nebuvo daro
ma rašytų sutarčių, seni tėvai žodžiu su
sibardavo sau teisę valgyt prie bendro 
stalo su savo vaikais.

Kartais tarp -tėvų ir vaikų dėl ordi- 
narijos gavimo kildavo ginčai ir net by
los teismuose, ypač tais atvejais kur tė
vai užsirašydavo sau dideles ordinarijas, 
o vaikai netesėdavo jų .duoti. Pensijų se
niem ir 'nemokamo jiem gydymo Lietu
voj nebuvo spėta įvesti dėl bolševikų už
plūdimo 1940 m., nors jau buvo supro
jektuotas planas.

Tarybinėj arba okupuoto j Lietuvoj 
iš visų ūkininkų net daržininkų atimtos 
jų per amžius valdytas žemės ir visi lais
vi žemdirbiai virto valstybinių Maskvos 
dvarų kumečiai ar net baudžiauninkai. 
Gyvenimas kolūkiuose darbininkam yra

skurdus ir atlyginimas už ,jų darbą yra 
žemas palyginant su fabrikų darbinin
kais. Tai yra viena iš tamsiausių dėmių 
sovietinės valdžios darbuose, kur net 
sukta ir melaginga propaganda negali 
nuslėpti liūdno ir skurdaus kolūkiečių 
gyvenimo vaizdo. Seni žmonės okupuo
to,j Lietuvoj, kurie dirbti negali, dabar 
gyvena sunkiai, nes .sulig bolševikų po
sakio/4 kas dirba tik tas turi teisę val
gyt”, o seniam iš buvusių žemdirbių pen
sijos nenumatytos; nors gydymas įvestas 
nemokamas, bet pragyvenimo problemos 
tai neišsprendžia.

Nežiūrint leidimų keliem ašmenim 
iš Amerikos aplankyt Lietuvą, Rusų val
džia leidžia vykt tik j Vilnių ir Kauną, 
o draudžia pamatyt Lietuvos kaimus ir 
mažus miestelius kur vargas ir skurdas 
labiausia spaudžia kolūkiuos dirbančius 
žmones. Radijo vądėjas Jokūbas Stu- 
kas, kurs per paskutinius metus du kart 
apskrido pasaulį ir aplanke apiė 40 val
stybių, teigia, kad Lietuva jų tarpe yra 
labiausia vargana, nes rusinimas ir žmo
nių alinimas vykdomas be skrupulų. 
Jaunimas iš Lietuvos vežamas darbam į 
Sibirą, kur jis pasmerktas asimiliacijai 
ir nutautėjimui, o senus žmones, kaipo 
jiem nenaudingus ruskiai palieka Lietu
voj karšti ir mirti.

(Bus daugiau)

Paterson, N. J.

Serga p. A. Valatkienė

visako: 
kumpio, 
rūgščių 
lietuviš-

baryje, kažkokia magiška 
ranka ruošė stalus kitame na
mų gale, o ponia Dargienė 
klojo juos lininiais staltiesiais 
ir dėjo ant jų įvairiausius val
gius. Na, ir buvo 
Lietuviškai paruošto 
tiesiai iš Lietuvos 
agurkų bei kopūstų,
kos ruginės duonos ir sausi
mų, įvairių daržovių, salotų, 
dešrų ir dešrelių, saldainių, o 
ir to mielojo lietuviško sūre
lio kiek tik kas norėjo. Alaus, 
degtinės ir vyno buvo kiekvie
nam iki soties ir visą laiką 
grojo lietuviškų plokštelių 
muzika. Prie šių kupinų gar
džiais valgiais stalų svečiai 
sėdosi, valgė, gėrė ir geroj 
nuotaikoj įspūdžiais dalinosi.

Buvo keletas trumpų kalbų 
pasakyta ir musų SLA prezi
dentui bei jo žmonelei užgie
dota “Ilgiausių Mietų”. Girdė
jau, kad kai kurie svečiai šį 
subuvimą palygino į lietuviš
kas vestuves. Jaunesnieji, pa- 
sivalgę išėjo šokti, o kiti prie 
stalų sėdėdami dainavo. Kas 
galėtų tikėti, kad čia gimu
sieji lietuviai tiek daug gra
žių lietuviškų dainų moka. 
Ypatingai p. Elena Zelkovič. 
Gal 100 lietuviškų dainelių ji 
•pravedė, o kiti gražiais bal
sais jai pritarė. Kai pritruko 
žodžių
kokių gražių! Ir suskambėjo 
telefonas. Ponas Vinikas šau
kė iš New Yorko. Ponas Dar
gis pasakė jam apie subuvi
mą ir svečius, o ponas Vini
kas liepė jo vardu visus .pas
veikinti ir palinkėti kogeriau- 
sios nuotaikos. Paskui lietui 
kiek aprimus — visi išėjo so
dan, nes specialus fotografas 
atvyko ir padarė keletą nuo
traukų šio gražaus svečių bū
relio. Artėjo vakaras — ne
noromis visi pradėjo skirsty
tis namo. Pamaži mašinos pil
dėsi svečiais ir apie 10 valan
dą vakaro visi kas sau namo 
išvažiavo. Girdėjau kai ku
riuos svečius tariant: “Seniai 
taip besisvečiavome, o kad to
kių subuvimų butų daugiau”.

Ačiū musų SLA prezidentui 
ponui Dargiui ir jo žmonai už 
viską.

Rytė L. Spingytė. 
Susivienijimo narė.

savų pridėjo. Bet

t

I

Serga SLA 374 kuopos sek
retorė p. A. Valatkienė, turėjo 
skaudžią širdies operaciją. 
Po operacijos, daktaro pata
riama, išvyko sustiprėti į S. 
L. A. vasarvietę Atlantic Ci
ty, N. J.

Linkime p. Valatkienei grei
tai pasveikti. Tikime, kad At
lanto sūrūs vanduo ir sveikas 
oras, grąžins musų mielai sek
retorei sveikatą ir su atgau
tom jėgom ir pasiryžimu vėl 
stos į savo įstaigos ir SLA 
kuopos darbą.

Korespondentas.

SLA Ketvirtos Apskrities 
Gegužinė Buvo Sėkminga

Sekmadienį, birželio 19 die
ną Belleview Grove parke Wa- 
terbury įvyko Susivienijimo 
ketvirtos apskrities bendrai 
su Sandaros antriąja apskri- 
čia suruošta gegužinė. Oras 
pasitaikė labai gražus ir par 
togus gegužinei, tai žmonių 
privažiavo iš visų Connecticut 
valstijos apylinkių ir linksmai 
tyrame ore jaukioje nuotaiko
je praleido popietį.

Apie penktą valandą buvo 
kalbų programa. Trumpas 
kalbas apie Susivienijimą ir 
Sandarą pasakė waterburie- 
čiai p. T. Matas, p. Visockis ir 
kt. Plačiau apie gegužinę vė
liau parašys SLA ketvirtosios 
apskrities korespondentas.

ištikimas savo organizacijai.
Jis buvo kuopos vice pirmi

ninku ir ėjo kitas pareigas 
kuopos valdybose. Jo žmona 
mirė 1953 metais.

Palaidotas birželio mėn. 7 
dieną. Pašarvotas buvo Ed- 
win Sites graboriaus koplyčio
je, iš kurios buvo nuvežtas į 
šv. Kazimiero bažnyčią, o iš 
bažnyčios nuvežtas į šv. Ka
zimiero kapines ir palaidotas 
amžinam poilsiui. Grabnešiais 
buvo visi Lietuvių Piliečių 
Klubo nariai: Frank Yura- 
vich, Anthony Sobeski, John 
Yurko, A. Tuncavage, Frank 
Palonis, Adam Miloski.

Paliko dideliam nubudime 
savo dukrą Eleantorą Schultz, 
žentą Simon, dvi anūkes Pat- 
ricia Ann ir Paulą Jean.

Visa kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą likusiai 
šeimai, o Tau, Juozai, lai bū
na lengva ilsėtis šaltoje ir 
laisvoje žemėje.

Nellie T. Bayoras.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Pittston, Pa

Mirė Juozas Simukonls,
SLA 7-to® Kuopos Įdarys

Šių metų birželio mėn. 3 
dieną SLA 7-ta kuopa neteko 
veiklaus nario, Juozo Simuko- 
nio, kuris išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Danville Statė ligoninė- 
šojje, Danville, Pa. Jis sirgo 
kelis mėnesius.

Velionis buvo gimęs Lietu
voj, j Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko 1920 metais ir 
apsigyveno Pittston, Pa., tuoj 
įsirašė į SLA 7 kuopą ir buvo

Los Angeles, Calif. — Su
sivienijimo 75 kuopos rengia
mas piknikas įvyks birželio 
mėn. 26 dieną, sekmadienį, 
visiems gerai Žinomam Aroyo 
Saco parke, privažiavimas iŠ 
North Figueroa bei Pasadena 
Freeway prie No. Avenue 60. 
Rengėjai kviečia visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti piknike ir linksmai ty
rame ore laiką praleisti.

--- o---
Warcester, Mass. — Susi

vienijimo 57 kuopos rengiama 
gegužinė įvyks liepos 3 dieną, 
Vytauto parke. Šokiams gros 
geras orkestras, veiks bufetas 
su įvairiais užkandžiais ir gė
rimais. Rengėjai kviečia savo 
kuopos ir apylinkėse esančių 
kuopų narius ir visus lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti Šioje 
gegužinėje ir linksmai tyrame 
ore praleisti laiką.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.
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PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, {vykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)
SUTRAUKA BONŲ RAPORTO 

“Par Value” Visų Bonų 1959 m. gruodžio 31 d.

Government: Mort. Fund — $548,000.00; Dis. 
Fund — $58,000.00; Juv. Fund — $5,000.00. Totais— 
$611,000.00.

Munticipal: Mort. Fund — $225,000.00; Juv. Fund
— $15,000.00; Misc. Fund — $10,000.00. Totais — 
$250,000.00.

Railroad: Mort. Fund — $384,000.00. Totais — 
$384,000.00.

Public Utilities: Mort. Fund — $1,364,000.00; Dis.
— $110,000.00; Juv. — $60,000.00; M5sc. Fund — 
$19,000.00. Totais — $1,553,000.00.

Industrial; Mort. Fund — $148,000.00; Dis Fund
— $50,000.00. Totais — $198,000.00.

Totai: Mort. Fund — $2,669,000.00; Dis. Fund — 
$218,000.00; Juv. Fund — $80,000.00; Misc. Fund — 
$29,000.00. Totais $2,996,000.00.

1959 metais buvo iškolektuota
nuošimčių sumoje_________ $96,811.00
(1958 m. — $95,930.80)

Visų bonų nuošimčiai yra sumokėti laiku, išskyrus 
West Virginia Turnpike — $1,031.00 už 6—1—59 ir 
$1,031 už 12—1—58, kurių mokėjimas yra atidėtas to
lesniam laikui.

PINIGAI RANKOSE 
1959 m. gruodžio 31 dieną*

Balansas 
užbaigus 

FUND BANK 1959 metus
Mortuary, Girard Trust Corn Exchange $61,194.68 
Disability, Girard Trust Corn Exchange __ 25,558.77 
Expense, Girard Trust Corn Exchange___  7,155.81
Misc., Girard Trus Corn Efcchange____ u__ 10,187.47
Juvenile, Girard Trust Corn) Exchange ___ 6.908.62

Viso einamose sąskaitose ____  $111,005.35

Taupomos sąskaitos
Mortuary — Union Natl. Bank of

Mahanoy City _________________ $7,021.23
Juvenile — Peoples First Nat. Bank 

and Tr. Pittsburgh .......................... 5,522.92
Petty Cash — SLA Centro Raštinėje-----  3,500.00

Viso ............................................. $127,049.50

Tai tiek kaslink įvairių fiansinų, 'bonų ir paskolų 
j raportų. Dėl kitų darbų, ypač jaunimo prirašymo va

juje, stengiaus atlikti savo pareigas kaip geriausia ga
lėjau — populiarizavau vajų per spaudą ir radio, kaip 
kuopoj taip ir asmeniniais pasikalbėjimais. Prirašiau 
keliolika marių vietinėse kuopose ir pavienių kuopai.

Šia proga noriu pareikšti nuoširdžią padėką dr. 
Vinikui už tą stebėtinai didelį darbą, kurį jis su savo 
štabu taip trumpam laike atliko šiame vajuje. Jis ir 
jo štabas turėjo dirbti ilgiausias valandas, aukodami 
visą laiką šiam milžiniškam darbui, kuris žymiai pa
didino SLA narių skaičių, ypač jaunimu, kuris laikui 
bėgant ipaveldės SLA garbingąją organizaciją. Ačiū 
ir prezidentui Dangiui kaip ir visiems Pildomosios Ta
rybos nariams ir visiems kuopų sekretoriams už jų 
visuomet malonią kooperaciją visuose reikaluose lie
čiant SLA ir iždininkės pareigas.

Su gilia pagarba,
NORA GUGIS,

SLA Iždininkė.
E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus iž

dininkės raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jos 
atlikti darbai ratifikuoti.

9. SLA iždo globėjų raportą patiekė žodžiu E. 
Mikužiutė ir adv. S. Bredes. Jie pranešė, kad nuo 
paskutinio Pildomosios Tarybos suvažiavimo SLA Cen
tro knygų netikrino, bet jas patikrins po šio suvažia
vimo.

Taip pat pranešė, kad visus jiems pavestus dar
bus atliko rūpestingai, skubiai, kiek buvo įmanoma 
dirbo SLA kuopose, vajaus darbuose ir lietuviškos 
visuomenės veikloje ir visur pagal geriausias išgales 
reprezentavo SLA.

Įnešus, parėmus iždo globėjų raportas buvo vien
balsiai priimtas.

10. SLA daktaras kvotėjas dr. S. Biežis savo ra
portą patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad visus jam pa
vestus SLA organizacijos darbus atliko tuojaus pat, 

niegaišuodamas. Rūpinosi SLA gerove, kalbino lietu
vius tapti SLA nariais, jieškojo naujų organizatorių 
ir dalyvaudamas lietuviškų organizacijų veikloje, kal
bino jas remti SLA organizaciją ir jos patriotinius 
darbus.

Įnešus, parėmus daktaro kvotėjo raportas buvo 
vienbalsiai priimtas.

SLA prezidentas P. Dargis pirmąją SLA Pildomo
sios Tarybos metinio suvažiavimo sesiją uždarė 1:30 
vai. po pietų, paskelbdamas, kad antroji sesija prasi
dės 2:30 vai. po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis antrą sesiją SLA Pil
domosios Tarybos metinio suvažiavimo atidarė 1960 
m. kovo mėn. 25 dieną, 2:30 vai. po pietų SLA Centro 
patalpose, 307 30 Street, New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi ŠIA Pildomosios Ta
rybos nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dangis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Lr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

11. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas savo me
tinį raportą patiekė raštu. Po to buvo skaitomas ir 
analizuojamas metinis raportas Valstybėms.

SLA prezidentas P. Dargis, baigus analizuoti me
tinį raportą Valstybėms, paprašė sekretorių dr. M. J. 
Viniką pertraukti raportą iki trečios suvažiavimo se
sijos, ir antrą suvažiavimo sesiją uždarė 6 vai. vaka
re, paskelbdamas, kad trečioji sesija prasidės ryt 9 
vai. ryto šioje pat vietoje. Jis paprašė pasilikti sek
retorių dr. Mi. J. Vindką, iždininkę N. Gugienę, kad pa
sirašyti metinius raportus valstybėms.

TREČIOJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis trečią sesiją SLA Pil
domosios Tarybos metinio suvažiavimo atidarė 1960 
m. kovo mėn. 26 dieną 9 vai. ryto, SLA Centro patal
pose, 307 West 30 Street, New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas,

Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Tęsiamas SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko ra
portas.

Apsvarsčius SLA sekretoriaus raportą, E. Miku
žiutei įnešus, N. Gugienei parėmus, raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir visi atlikti darbai ratifikuoti.

12. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė žo
džiu P. P. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė. 
Jie pranešė, kad dalyvavo ALT suvažiavime, vieningai 
parėmė ALT darbus ir atliko įnešimus, kurie buvo 
vienbalsiai ALT suvažiavime priimti.

Be to, dr. M. J. Vinikas, kaip ALT iždo globėjas, 
patikrino ALT knygas.

Tautos Reikalų Komisija turėjo atskirą posėdį, 
kuriame buvo apsvarstyti klausimai, kaip pagelbėti 
sustiprinti ALT darbą ir kaip prisidėti prie ALT fi
nansinio vajaus.

Pasibaigus ALT suvažiavimui buvo pasitarta su 
veikėjais SLA organizacijos reikalu.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus vien
balsiai nutarta Tautos Reikalų Komisijos raportą pri
imti ir atliktus darbus ratifikuoti.

13. Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
P. iP. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir adv. S. Bredes.

Emigrantų Komisija pranešė, kad ji veikė sutar
tinai su Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija, New 
Yorke ir kad atliko šiuos darbus.

Buvo plačiai susirašinėta su Europos veikėjais ir 
nustatyta, kad pagal Sovietų Sąjungos sutartį su Va
karų Vokietija, iki šiol į Vakarų Vokietiją repatriavo 
virš 9,000 repatriantų, vadinamų “volksdautch” 
Dauguma šių repatriantų yra Mažosios Lietuvos, Klai
pėdos krašto gyventojai. Apie 70% atvykusių repat
riantų vokiečių kalbos visiškai nemoka, nes yra šimta
procentiniai lietuviai. Vokiečių valdžia rapatriantais 
rūpinasi ir duoda net iki 10,000 markių paramą jiems 
įsikurti. Vakarais jie privalo lankyti vakarinius kur
sus, kad pramokti vokiečių kalbos.

Repatriantų tarpe randasi nemažai buvusių par
tizanų ir lokių, kurie yra išbuvę Sibiro tremtyje net 
po 10 metų.

(Bus daugiau)

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)

SLA kova su komunistais

patvarkė seniūnas.
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A. Grigaitis

r

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį

Po pirmojo pasaulinio karo 
plačiu mostu iškilo nauja fi
losofija, tariamai vykinanti 
marksizmo teoriją, vedančią 
pasaulio darbininkiją į prana
šautą gerbūvį. Šitokis iš vir
šaus atrodąs kilnus lozungas 
tikrai rado masėse šilto prita
rimo, kuriuo vėliau daugelis 
pasijuto suviltais ir apgau
tais. Tačiau brutalė jėga pa
darė savo, ką šiandien jaučia
me ir suprantame, nors komu
nizmu susižavėjusių ir dabar 
netrūksta.

Nekurie Amerikos lietuviai, 
ypač iš kairiojo A. Socialistų 
Sąjungos sparno, tapo karš
tais komunistų idėjos apašta
lais, kurie savo užmačias ne- 
atlaidžiai vykina ir po šios 
dienos. Jie siekė savo tikslo 
panaudodami visokias priemo
nes, dėl kurių visai nesivaržy
ta. Mūsiškiai ikomunistai iš 
pradžios,gana nekaltai skver
bėsi į lietuvių įtakingesnes 
organizacijas, kurioms neva 
talkindami, bet ti k r u m o j e 
siekdami savo tikslo, kas vė
liau išėjo viešumon, daugeliui 
atidarant akis
Deja, dar ir šiuo metu ne visi 
suprato arba turi savotiškus 
apskaičiavimus, tikruosius ko
munizmo siekius pavergti vi
są pasaulį. Tiesiog sunku su
prastai kaip šitokį reiškinį 
suprasti ?

Į Susivienijimą komunistai 
ėmė sistematingai rašytis, 
vis siekdami įsigauti į reikš
mingesnes pozicijas. Vienu 
tarpu referendumo balsavimu 
komunistai buvo pravedę savo 
žmogų į Pildomosios Tarybos 
vice prezidento urėdą, kas 
reiškia jų sugebėjimą surink
ti pakankamai balsų, nors jų 
skaičius neabejotinai sudarė 
nežymią mažumą. Į seimus, 

laikui bėgant, jie vis daugiau 
ir daugiau delegatų pravesda
vo. Kai jų skaičius augo, tai 
ir drąsa didėjo, vis garsiau 
ir garsiau pasireikšdami tiek 
kuopose, tiek ypatingai sei
muose.

Neišvengiamai brendo ir ar
tėjo persilaužimo laikas, ku
ris pagalios galutinai išspręs 
organizacijos eigą. Viena ar 
kita nesuderinama grupė turi 
paimti persvarą ir valdyti 
Susivienijimą. Kitos išeities 
nebeliko. Ta lemtinga valan
da atėjo 1930 metais, kai S. 
L. A. laikė savo seimą Chicar 
goję, Lietuvių Auditorijoje, 
Chicagos lietuvių pastatytoje 
ir išlaikomoje. Seimo dele
gatams besirenkant pirm pra- 
dėsiant seimą aplinka nejauki 
ir jaučiamas ypatingas įtem
pimas. Vietoje malonumo, 
džiaugsmo ir broliškumo kaip 
fraternalei organizacijai suva
žiavus į jos seimą, tik matėsi 
paskiros grupės ką tai sau 
patyliai, pašnabždomis besita
riančios. Čia jau nebesireiškė 
kaip pirmiau ar vėlesniais lai
kais seimų proga sutinkant 
savo bičiulius: Sveikas broli, 
sveika sese, kaip laikaisi, kaip 
einasi, kas gero, ir tt. Juk 
tikrumoje fraternalė organi
zacija ir yra tam, kad visi 
nariai narės jaustųsi broliais- 
sesėmis, vieni kitiems padėtų 
ir gyventų kaip tikri broliai ir 
sesės. Tai frateitializmo ©bal
sis ir idealas, kam šio krašto 
vyriausybė teikia daug palan
kumo ir legvatų. Prieš atida
rant seimą ir per pirmąsias 
dvi diena to fraternalizmo ne 
didžiausias optemistas neįžiū
rėjo ne krislo.

Kiekvieno seimo pradinėje 
eigoje, atlikus įprastus forma
lumus, yra patikrinamas ir 
priėmimas delegatų. Vyriau
siai šią pareigą atlieka prezi
dento paskirta komisija. Ta

čiau kiekvienos kuopos dele
gatas turi teisę pareikšti sa
vo nuomonę apie delegato tei
sėtumą, neatsižvelgiant į spe
cialios komisijos pareiškimą. 
Kaip tik čia gludi besiorgani
zuojančio seimo sąstatas, dar
bingumas ar kas kita. Komu
nistai delegatai stipriai susi
organizavę ir aiškiai nusitarę 
užvaldyti seimą paimant jo 
visą kontrolę į savas rankas. 
Kad šito pasiekti, jie dėjo vi
sas pastangas juo daugiau ne
komunistinių delegatų diskva
lifikuoti, kad sudaryti daugu
mą iš savųjų. Šio tikslo siek
dami, jie dėjo visas pastangas 
juo daugiau nesaviškių dele
gatų atmesti. Dėl priemonių 
jie visiškai nasivaržė: rėkė, 
tripė, visokią suirutę ir triukš- 
šmą kėlė, kad tik neprileisti 
prie teisėtos eigos, šitaip tę
sėsi dvi dienas ir visai nesi
matė betvarkei galo. Ir kasžin 
ar išviso butų buvę beįmano
ma seimas pravesti, žinoma, 
neatiduodant komun i s t ą m s 
valios.

Kad įvesti reikiamą tvarką 
ir seimo darbus pradėti, tau
tiečiai, socialistai ir neutralie
ji nepritarią komunistams nu
sitarė imtis griežtesnių prie
monių, būtent, triukšmadarius 
pašalinti iš svetainės panau- 
dajant ir policijos autoritetą, 
jei reikės. Kitą rytą sesiją 
atidarius, komunistai nei kiek 
nesužmoniškėjo, dar smarkes
nį triukšmą kėlė. Tada pa
kviesta policija vieną po ki
tam triukšmadarius išvedė iš 
svetainės. Tvarka tuomet bu
vo atstatyta ir seimo 
pradėta. Komunistai pajutę 
visišką pralaimėjimą, 
kaip vienas demonstratyviai 
apleido svetainę ir susirinkę 
kitoje vietoje įkūrė savąjį su
sivienijimą, užvadinę Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu. Tai
gi iš pradinio vieno atsirado 
jau trys susivienijimai, kurie 
ir po šios dienos operuoja.

Pasekmės SLA buvo tikrai 
liūdnos ir nuostolingos. Ko
munistai išvedė per 5000 na
rių, kas Susiv. žymiai nusilp
nino. Argi tuomet tiek daug 
komunistų buvo? Tam tuomet

SENIŪNAS

TĖVŲ DIENA
(Tęsinys)

Taip reikėjo iškarto sakyti. 
Ką gali žinoti, kas jus esate 
ir ko norite — tarė kaimo 
valdovas. Du vežimai važiuo
ja į aną ūkį, kurį matote de
šinėj plento, pusėj. Tai bus 
apie pora kilometrų kelio. Kiti 
du vežimai važiuoja į šį dva
relį

Bet, juk mus iš tenl veik 
varė — pastebėjo viena 
musų butininkių. Sakau, 
vežimai važiuoja į šį dvarelį 
griežtai pakartojo senelis.

Man gi su vienarkliu nuro
dė į čia pat mažą ūkelį. Tai 
buvo paties seniūno sodyba.

Rėksnys seniūnas pasirodė 
aukso širdies žmogus esąs. 
Patsai padėjo man įvažiuoti 
nuo stataus kalnelio į jo kie
melį. Abu su bernioku—sam
diniu įstūmė musų vežimėlį 
kluonelin, bėruką riuvedė ark- 
lydėn ir pasakė, jog arklys 
pašaru bus aprūpintas.

Patsai senelis padėjo suneš
ti į triobą musų daiktus, o 
nakvynei paskyrė savo šei
mos miegamąjį nors mes prie
šinomės tokiam vaišingumui.

Vėliau mus paprašė vaka
rienės. Ant stalo šeimininkė— 
apvali seniuke, pastatė didelį 
duobenį bulvienės, baltintos 
pienių, duonos sviestu aptep
tos. O šiltas viralas kelionėj, 
ypač jei visą dieną mitai saui- 
sai labai praveria ir sužadina 

ir dabar niekas nebeįtikėjo. 
Didelė dauguma paklausė jų 
propagandos ir “darbiniškiku- 
mo” nuėjo su jais, neapsisvar- 
stę ir neišsiaiškinę tikrosios 
padėties. Bet tuomi reikalas 
dar nesibaigė. Komunistų Su
sivienijimas patraukė SLA 
teisman, reikalaudamas savo 
dalies iždo. Tąsynės truko il
gokai, pareikalavusios didelių 
išlaidų.

(Bus daugiau)

skrandžio syvus.
Mes buvom nustebinti šio 

žmogaus gerumu.
Užmiršti ir nuoskaudas pa

tirtas kelionėj.
Po vakarienės šeimininkas, 

ponia iš bombarduojamo Ber
lyno, kuri čia gyveno (turiu 
pasakyti, jog daugel berlynie
čių kurie nebuvo surišti tar
nyba, bizniu, persikėlė į kai
mus), pradėjo klausinėti mus 
iš kur esam, kas toki, kur ke
liaujam, aplamai prasidėjo pa
sikalbėjimas dienos temomis, 
apie frontą, apie bolševikus ir 
panašiai.

Šeimininkas pasigyrė, jog 
pas jį visą mėnesį viešėjo iš 
Lietuvos mokytojas p. K. (re
patriantas), dabar gavęs ne
toli jų kaimo mokytojo vietą. 
Šioj malonioj šeimoj jautė
mės, kaip svečiuose.

Gerųjų šeimininkų dvi duk
terys ištekėję, o sūnūs fronte.

Sentelis, pasakodamas apie 
didžiavosi, 
vaterlando 

mirties pavojuje, o verkenti 
širdis turi tylėti.

Tuo metu net žuvusį kare 
sūnų apraudoti buvo drau
džiama, ir motina turėjo bū
ti didvyrė.

Visa tauta — vienalytė, 
vienas vadas vienas Reichas, 
viena stipri valia, be ašarų — 
tokia buvo nuotaika Vokieti
joj tais laikais.

Sekantį rytą anksti atsikė
lęs rengiausi eiti pašerti ark
lį. Gi šeimininkas pastojo man 
kelią:

Tamsta nesirūpink savo bė- 
gunu, jis jau pasotintas. Tam
sta esi pavargęs, ilsėkis.

Žinoma, liko tik padėkoti 
seneliui ir džiaugtis gavus dar 
valandėlę poilsio.

Pusryčių metu musų gera
daris pasiūlė pasilikti pas jį 
porai dienų pailsėti.

Už malonų pasiūlymą padė
kojau ir paaiškinau, jog turim 
judėti toliau, nes musų ben
drakeleiviai tikriausiai nėra 
taip širdingai priimti.

Šeimininko akys sublizgėjo 
ir jis piktai tarė:

Žmogui nelaimėj kiekvieno 
pareiga padėti, neklausiant jo, 
kas jis, iš kur jis.

Tai žmogaus, o ypač krikš
čionio pareiga. Lai tik paban
do kuris kaimo ūkininkas ne
priimti bedalio keliauninko 
nakvynėn, aš tuoj pranešiu 

kam reikia ir ūkio savinnkas 
ilgai prisimins savo kietašir- 
dumą.

Aštuntą valandą ryto, su
tartu laiku, mūsiškiai jau bu
vo susirinkę ant plento ir lau
kė musų.

Paklausus šemininką, kiek 
reiks už nakvynę, senelio aky
se pasirodė ašaros.

Norėjosi šį žmogų pabu
čiuoti, bet nedrįsau, tik pas
paudžiau abiem savo rankom 
jo dešinę, šio aštuoniasdešimt 
metų žmogaus užuojautos 
ašaros, kaip motinos pienas 
kūdikiui, mums davė fizinių 
ir dvasinių jėgų toliau kant
riai nešti tremtinio vargą.

Ir šiandie kartais prisimi
nęs šį senelį jautiesi ne vienas 
esąs toli nuo tėvynės svetimų
jų tarpe.

O ar suskaičiuosite, kiek 
tokių senelių kaip šis, rasite 
Amerikos lietuvių tarpe, kurie 
ištiesė desėtkams tūkstančių 
netekusių savo motinos tėvy
nės tautiečių pagalbos ranką. 
Juos atsikvietė pas save, su
ramino, priglaudė, pamaitino, 
aprėdė ir dar davė pradžiai 
gyvenimo naujam krašte.

Ir neprašė atlyginimo, bet 
davė pavyzdį, it sakydami 
naujakuriams:

— Darykite kitiems gerą, 
kaip mes jums padarėm.

Vyručiai, ar šie tėvai ne
verti pagarbos?
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Amerikos Lietuviu Veikla veikėjas

nėra, tai 
pasiteisi- 

kas į 38 kuo-
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“Kaip musy telefonas
išgelbėjo mažos mergaitės gyvybe”

y

Dalyvavo Juozos F. 
Maceinos Laidotuvėse

SLA vice prezidentas Juo
zas F. Maceina mirė birželio 8 
dieną, o palaidotas birželio 11 
dieną. Laidotuvėse dalyvavo, 
atstovaudami SLA: preziden
tas Povilas P. Dargis, sekre
torius dr. M. J. Vinikas, iždo 
globėjas adv. S. Briedis, ir 
Kontrolės Komisijos pirminin
kas Stasys Gegužis. Taipgi 
dalyvavo gausus būrys Pitts- 
tone ir apylinkėse gyvenančių 
Susivienijimo narių ir atidavė 
velioniui Maceinai paskutinę 
pagarbą už jo ilgų metų dar
bą Susivienijime ir kitose or
ganizacijose.

Jaunimo Literatūros 
Konkursą

YRA PASKELBĘS Akadeini- 
nis Skautų Sąjūdis. Dalyvauti 
gali visi, nevyresni kaip 30 
metų. Kuriniai gali būti ir be
letristikos, poezijos ir publi
cistikos sričių. Laimėtojams 
yra skiriamos premijos 450 
dolerių vertės. Rašinius iki 
rugsėjo 15 dienai siųsti jury 
komisijos sekretoriui Romui 
Keziui, 130 Hendrix Street, 
Brooklyn 7, N. Y.

Wilkes Barre, Pa.

Mirė Jonas Povilaitis,
Gražios Užeigos Savininkas

Šių metų birželio 7 dieną 
mirė Jonas Povilaitis, ilgame
tis vietos gyventojas ir gra
žios užeigos savininkas. Pa
laidotas birželio 11 dieną su 
iškilmingomis apeigomis pa
rapijos kapinėse, Bear Creeg, 
Pa.

Velionis Povilaitis buvo 
draugiško budo žmogus, su 
visais gražiai sugyveno, jo 
užeigos patalpose labai dažnai 
buvo laikomi įvairių organiza
cijų susirinkimai bei pasitari
mai. Jis visuomet paremdavo 
kiekvieną gerą lietuvišką dar
bą. Nuliudime likusiai žmonai 
ir visai šeimai reiškiu gilią 
užuojautą, o velioniui Jonui 
lai būna lengva ilsėtis šaltoje 
ir laisvoje Dėdės Šamo žemė
je. Koresp.

ruošia iškilmingą minėjimą 
liepos 18 dieną ir kviečia or
ganizacijas tarti žodį atsto- 
vams. Kuopa išrinko tarti žo
dį St. Volską, gi jeigu kas su 
juo atsitiktų, tai Aymaną. 
Į pietus po minėjimo prisiun
tė bilietų, kurių kuopa nupir
ko 3.

Adv. Briedis kalba apie 
kuopos pikniką. Numatyta 
ruošti pikniką Forest Parke 
rugpiučio 27 dieną. Kuopa 
pikniku labai susidomėjusi ir 
laukia daug svečių iš kitų 
kuopų ir iš didžiojo New Yor- 
ko.

“Kuopos reikalais ir bendrai 
veikimu daug kalba Stanley 
Volskis, kad kuopa visur pir
mautų, kaip visada. Jam pri-

taria didelis SLA 
Macys ir kiti.

Ligonių kuopoj 
tikrai gražu. Gal ir 
na posakis
pą įsirašo, tas tikrai neserga, 
tik nuo mirties dar negali iš
dirbti imuniteto. Tikėkim ir 
laukim to...

Naujų narių, kaip papras
tai atnešė Aymanas Janiną 
Napel.

Susirinkimas gražiai praėjo 
geroje nuotaikoje. Nors, kaip 
Parojus spyrėsi, kad, vasaros 
metu nedaryt susirinkimų, 
neatsilaikė nei prieš Volskį, 
nei prieš Macį ir nutarta da
ryt susirinkimus, nors saulė 
kaktą svilintų ir žemė drebė
tų nuo vasaros grožio ir ma
lonių atostogų švelniose van
denyno bangose.

J. Parojus.

New York, N. Y.

The Inter-Raciai Press 
Naujas Adresas

Tite Inter-Raciai Press of 
America prašo pranešti, kad 
jos adresas pasikeitė. Iki šiol 
jos ofisas buvo Chrysler Buil- 
ding Lexington Avenuo and 
L’ncoln Building. Naujas ad
resas 305 Madison Avenue, 
New York 17, N. Y. Telefo
nas YU 6-6547.

Ši įstaiga aptarnauja visus 
svetimųjų kalbų laikraščius 
Amerikoje, todėl turintieji su 
ja kokius reikalus, kreipkitės 
nauju adresu.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 KUOPOS VEIKLA

Su gražiu New Yorko sau
lėtu birželiu, kai žiedai ir ža
luma kviečia visus į gamtą, 
prie juros, susirinko SLA 38 
kuopos nariai į eilinį birželio 
mėn. susirinkimą.

Gražus oras, puiki vasaros 
gamta daug nunešė kitur, ta
čiau prisiekę, ištikimi nariai 
atskubėjo amerikonišku tem
pu į susirinkimą.

Turbut vienintelė SLA kuo
pa turi p-ką advokatą, tai p. 
Briedis, Jr.

Jis atidaręs ( susirinkimą, 
ėjo prie savų reikalų, o jų 
kuopose niekad netrūksta. 
Protokolą perskaitė sekr. Pa
rojus, kuris priimtas su maža 
St. Volskio pastaba, teisin
giau pasakius, išsiaiškint ne
aiškumą.

Perskaitė sekretorius rašy
tus ryšy su Atlanto nugalė
tojais, jųjų tragiška mirtimi 
Dariaus ir Girėno, komitetas

SLA VASARNAMIS 
j Atlantic City, N. J. j

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic » 
j; City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi- ž 

linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, J 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti ® 
ir sustiprinti savo sveikatą. į
Vasaros sezono kainos: j®
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai $

Į Dviem vienam kambaryje $5.00 parai a
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. ® 
Pridedama lova kambaryje $2.00. ®

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu, 
Kreipkitės: $

SLA
; 128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J. 0

Tel. 5-9370
ar $

Pabaltijo Tautą Susirinki
mas New Yorke
(Atkelta iš 1 pusi.)

torius Nelson Rockefellers, 
senatorius Kenneth B. Ke- 
ating, senatorius Jacob K. Ja- 
vits, kongresmanas Stuyve- 
sant Wainwright, kongreso 
narė Edna Kelly, buvęs prezi
dentas Herbert Hoover.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija ir pasiųsta prezidentui 
Dwight Eisenhoweriui. Rezo
liucijoje sakoma:

“Mr. President, prieš dvide
šimt metų, birželio mėnesį 
(1940 m.) Sovietų Sąjunga 
karinėmis jėgomis okupavo 
Pabaltijo valstybes ir bruta- 
liškais policiniais metodais už
gniaužė laisvę ir žmogaus tei
ses estų, latvių ir lietuvių. Tik
rai teisingai JAV-bių vyriau
sybė suprato Pabaltijo žmonių 
tragediją ir atsisakė pripažin
ti Pabaltijo valstybių aneksi
jos. Prižažindami JAV-bių pa
sišventimą laisvei mes tikime 
ši tauta ir toliau atsisakys 
ekceptuoti despotišką sovietų 
viešpatavimą Pabaltijo Val
stybėse. Mes pasirašę laikome 
sau garbę, perduoti Jums as
meniškai ir JAV Vyriausybei 
musų giliausią respektą ir pa
sitikėjimą Jūsų sunkioje kovo
je prieš Maskvos Raudonąjį 
imperializmą”.

Po oficialios dalies sekė me
ninė programa, kurioje daly
vavo latvė Norma Auzin, es
tė Irma Kalvet ir lietuvis 
Aleksas Mrozinskas.

Tai buvo metinis baisiųjų 
Birželio trėmimų minėjimas.

Rytojaus dieną, pirmadienį, 
birželio 13 dieną New York 
Times plačiai minėjimą apra
šė.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Deimantinis Vajus bai
giasi birželio 30 dieną, tad lai
ko mažai beliko, todėl pasis
kubinkite tapti nariais leng
vomis sąlygomis.

ŠIA
307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

■c <t <>
Pasinauook patikimu, kruopščiu ir greitu musą firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJA

“Musų vienų metų amžiaus anūkė atvyko 
praleisti Šventadienį kartu su mumis. Bet 
jai būnant pas mus staiga ji susirgo ir 
jos temperatūra pašoko iki 104 laipsnių. 
Trys daktarai, kiek aš žinojau buvo išvy
kę. Susijaudinusi aš paskambinau tolimų 
sujungimų operatorei. Labai greitai ji pa
tiekė visą sąrašą arti gyvenančių daktarų 
ir jai pavyko sugauti vieną iš jų, kojų li
gų specialistą. Tokiu budu buvo išvengta 
tragedijos ir pavyko greitai gauti pagalbą.

V : Nes jis surado kad musų maža mergaitė 
f. < turi aštrų tonsilų uždegimą ir greitai davė 

vaistus, kurie palengvino jos gerklės skausmus.
Mrs. David H. Davis, Mexico, N. Y.

Tokiu budu Jūsų telefonas pasidaro labai dažnai “gyvybės gel
bėtojas.” Jis taip pat pagelbsti užsakyti daiktus, kuriuos už
miršti nusipirkti krautuvėje. Jis jadeda palaikyti ryšius su 
vaikais, jeigu jie kur toli išvykę. Jis padeda atsisakyti nuo su
sitikimo, jeigu esti reikalinga tai padaryti. Jis taip pat yra 
gyvenimo skaidrintojas. Telefono skambučio pagalba taip leng
va vizituoti šeimą ar draugus, nors jie ir labai toli butų.

NEW YORK TELEPHONE COMPANY

Naudokit telefoną — jis yra Jums!

I

I 
\ ‘

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
»ee. Koplyčias suteikiam ne- 

4 mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
V. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

MIELI TAUTIEČIAI,
Vilnietis, lietuvis neseniai grįžęs iš bolševikų kanki

niams nelaisvės mums rašė: “Yra pasaulyje gyvulių globos 
draugijos, bet Jūsų šalpos organizacija yra nuo gyvulių gel
bėjimo draugija, nes mes, patekom į žvėrių nasrus ir niekas 
musų šauksmo negirdi”.

Tuos šauksmus girdi Balfas ir tuoj atsiliepia vaistais, 
medikamentais, būtiniausiais rūbais.

Labai prašome Tamstą pagelbėti mums savo auka padėti 
kančiantiems broliams lietuviams. Jų 
čiai. Išlaidos ir mažiems siuntiniams labai didelės, o per me
tus išsiunčiame tokių siuntinių tūkstančius. Čia neskaitome 
eilinio šalpos darbo Vokietijoje likusiems lietuviams padėti.

Birželio kankinių pagerbimo ir minėjimo proga prašome 
paaukoti dolerį kitą. Gavę penkinę — atsiųsime Sibiro lietu
vaičių kančios dokumentą
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kankinių, tukstan-

Tel STagg 2-5043

Matthew P Bdta 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOMF
Al. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC

S'1

ranka rašytą maldų knygelę.
RALFO CENTRAS.

SLA Pagalm
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 18 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ONA GERiU'LIENE, 18 kp., Wiestville, III., gimus vasa

rio 7, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 
1, 1925 m., mirė birželio 2, 1960 m. Velionės dukte- 
rei, Helen Michael, pomirtinės išmokėta----------- $232

JUOZAS PETRAITIS, 44 kp., Miami, Fla., gimęs gruod
žio 25, 1890 m., Tauragės apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 1, 1928 m., mirė gruodžio 21, 
1959 m. Velionio žmonai, Veronikai Petraitis, po
mirtinės išmokėta----------------------------------------- $300.00

MARTINAS KATENAS, 56 kp., Penn, Pa. gimęs rug
piučio 25, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 3, 1936 m., mirė gegužės 22, 1960 m. Velionio 
žmonai, Adelei Katenienei, pomirtinės išmokėta $600.00 

ANTANAS KRIAUČIALIS, 57 kp., Worcester, Mass., gi
męs birželio 25, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 4, 1923 m., mirė gegužės 3, 1960 m. Ve
lionio dukterei, Helen Lendraitis, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $150.00

AUGUSTAS GRIGAITIS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs 
rugpiučio 16, 1890 m., 'Lietuvoje/Prie SLA prisira
šė sausio 9, 1916 m., mirė kovo 12, 1960 m. Velionio 
žmonai, Elizabeth Grigaitis, pomirtinės išmokėta $169.00 

BRONE PIVARUNIENE, 208 kp., Chicago, III., gimus 
gruodžio 18, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 15,1918 m., mirė balandžio 16, 1960 m. Velio
nės dukterei, Stella Houston-Johnson, pomirtinės. iš>- 
mokėta

MIKALINA SCOTT, 247 kp., Aliąuippa, Pa., gimus lie
pos 9, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA> prisirašė spa
lio 12, 1941 m., mirė gegužės 26, 1960 m. Velionės 
vyrui, Rbmanui Scott, pomirtinės išmokėta-------- $500.00

ANTANAS SLAZAS, 275 kp., Springfield, III., gimęs 
spalio 18, 1889 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 4, 1915 m., mirė gegužės 
12, 1960 m.Velionio žmonai, Elizabeth Slazienei, po
mirtinės išmokėta___________________________ $150.00

.00

$600.00

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnavime 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvų ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
114 N. Rockton Avė.

drau- 
skam-

pinigų
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į HITLERIS IR MUSSOLINI į
g "Laisvosios Lietuvos" 3-13, 1959, numeriuose tilpo: Š
X 1. Rachelės Mussolini jdomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai g
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo ? 
g eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu. A

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės X 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- g 

g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalj butų galima g
g sugrąžinti i tikrųjų lietuvių tarpą. S

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais į
5 straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos g
? numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, ni.

i
♦ 
t

♦
i
I
I

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

NEPRIKLAUSOM) LIETUVA
NEPRIKLAUSOMA LIETUS tuF daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dt 'da daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams ’zisur 6 dol., visose Amerikose— 
bM, Kanadoje — 5 doleriai. Ųš laikrašti galima mokėti dalimi*-, 
pusmečiais, ketvirtlmis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
oargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasaile, Montreak P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPLIKLAUSUMA LIETUVA”,
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 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoi
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Allaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paciflko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
lž Kalifornijos; Raudonmedžių imperBa; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdafičiajs 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; Nuostab'vs požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

j/

LIETUVA, UKRAINĄ

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
Atdara 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

185 ĮVEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583
141 Secono Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430
332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Licensed by USSR kasdien nuo 9-6

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040 

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Avenue 
CONN.

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

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin
HARTFORD,
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja 'pristatymų. Klek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). ptaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose «'te informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalvmus.

o o

Viso_____________________ __________  $2,701.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-----$83,479.26

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. URBONIENfi, 4 kp., Sioux City, Iowa. Sirgo 10 sav. ir 5 d. $103.50
K. OHELDDEN 10 kp., Philadelphia, Pa. Sirgo 3 s. ir 6 d. _r...........61.50
E. YANAVIČIUS, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 6 s. ir 3 d............26.50
M. BUGINSKIENfi, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 11 s. ............... 127.50
M. VIRJBAŠIUS, 57 kp., Worcester. Mass. Sįrgo 9 s. ir 5 d. ------------ 72.01
C. MITCHELL, 106 kp., San Francisco, Cal. Sirgo 1Q s. ir 5 d. ____ 65.00 
P. BRADUNIENE, 126 kp., New York, N. Y. Sirgo 11 s. ir 6 d. „ 54.00 
V.
K.
A.

VAINORIUS, J27 kp., Lynn Mass. Sirgo 11 s. ir 5 d. ___________  63.52
GRIGALIŪNAS, 187 kp., Ncw Philadelphia, Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. 57.00
JANUŠONIS, 322 kp., Chicago, III. Sirgo 2 s. ir 4 d. _________  37.00

Viso ................................................................................... $657.53
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__ ,_____  $15.322.32

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

' NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnei 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europoj 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir jdomlaus’M 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAB gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi tl 
teiu adresu:

NAUJIENOS
1731 S<>»tfc HafoteJ Str»ei. ( Uicag* 8. Ulinaia

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SLA ATEITIS YRA JAUNIMO RANKOSE

I)K. JONAS ŠLIUPAS
ŠIA steigėjas ir pirmas garbės narys

ARTINANTIS REIKŠMINGAJAI SLA SUKAKČIAI
Liepos 11-14 dienomis, Pittsburgh, Pa., dabartinio SLA 

Prezidento mieste, įvyks SLA 5.1-mas Seimas, kurame bus mini
ma SLA 75 metų Deimantinė Sukaktis.

Ši sukaktis yra labai reikšminga ne tik SLA nariams,

bet visai lietuvių visuomenei, 
ypatingai jaunimui. Musų tau
tos ir išeivijos gyvenime, vien 
tik SLA, kaip patriotine ir vi
suomeninė organizacija, su
laukė tokio ilgo amžiaus ir 
savo taip reikšmingą sukaktį 
iškilmingai mini, pilname pa
jėgume, sukaupęs milionus 
turto, turėdamas platų orga
nizacinį tinklą, nuo Atlanto 
iki Pacifiko, su daug tūkstan
čių narių bei svarbius visiems 
lietuviams savo darbų ateities 
planus.

SLA steigėjai turėjo šį pa
grindinį tikslą: apjungti iš
blaškytų lietuvių jėgas į vieną 
didžiulį vienetą. Be to, jie tu
rėjo nepalaužiamą valią siekti 
savo tikslo, ir tvirtą troškimą 
nukreipti visų lietuvių apjung
tas jėgas atgimstančios tau
tos stiprinimui. Jų troškimai 
išsipildė, nes SLA savo tautai 
yra davęs labai daug, ir šian
dien yra pasiekęs tokios stip
rybės, kuria kiekvienas lietu
vis gali didžiuotis ir džiaug
tis.

Musų išeivijos praeityje bu
vo daug bandymų; buvo 
įsteigta įvairių organizacijų, 
bet dauguma jų, gal būt ne
turėdamos lietuvių visuome
nėje gilesnių šaknų, sunyko 
arba baigia nykti. Bet SLA 
visose gyvenimo audrose tvir
tai išsilaikė, kaip nenugalima®

t
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SLA VADOVAI

Prez. P. P. Dargis

SL4 IR JUS

organizacijų, or- 
iš savo skyrių, 

narių. Tik tokiu

i

DABARTINIAI
I

Sekr. Dr. M. J. Vinikas

milžinas, ir pilnas kūrybingos 
dvasios žengia į tolimą at
eitį.

Vieną dalyką atsiminkime, 
kad lietuvių išeivijos ateities 
lietuviškumą turės išlaikyti 
musų jaunimas. Taigi ir SLA 
ateitis yra jaunimo rankose. 
Tiesa, SLA turi daugiau jau
nimo, negu bet kuri jaunimo 
organizacija, bet jaunimo jė
gos dar nėra pilnai sucemen
tuotos ir dar negalima tvir
tinti, kad musų jaunimas bu
tų pilnai pasiruošęs pagrindi
nai įsijungti į taip reikšmingą 
veiklą ir prisidėti prie tolimes
nės organizacijos pažangos.

Jaunimas turėtų parodyti 
daugiau veržlumo ir savo pir
muosius žingsnius į platesnę 
visuomeninę veiklą turėtų 
pradėti didesne drąsa ir pa
siryžimu. Jaunimas neturėtų 
tenkintis vietinių organizacijų 
veikla siaurame uždarame ra
telyje. Suprantama, kad jau
nimas dedasi prie įvairių vie
tinių jaunimo organizacijų ir 
aktyviai jose veikia, bet turė
tų atsiminti, kad lokalių orga

nizacijų veikla yra aprėžta ir 
trumpalaikė.

Todėl, minint SLA taip 
garbingą sukaktį, jaunimas 
turėtų kreipti ypatingą dėme
sį į SLA tautinio pobūdžio vi
sų lietuvių organizaciją. Mie
las jaunime! Musų tautos di
dysis genijus, būtinumas ko
voti dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
SLA steigėjų valia ir testa
mentas, mus visus įpareigoja 
didinti lietuvių organizuotas 
jėgas, šį tikslą pilnai pasiek
sime, jei įsijungsime į SLA, 
nes SLA laukia iš jus naujų 
ateities darbų, kad, savo lai
ku, liktumėt, savininkais ir 
paveldėtojais visų didžių tau
tinių darbų ir milionų.

Šiandieninis gyvenimas rei
kalauja iš tautos didelių ir 
kilnių pastangų, o tauta to
kių pastangų reikalauja iš 
stambesnių 
ganizacijos 
skyriai iš

Dabartiniai SLA veikėjai, 
kurie perėmė steigėjų paliki
mą, savo didžią pareigą atli
ko; nes SLA išaugino, sustip
rino ir paruošė, kaip labai di
delį, musų išeivijos istorijoj 
nuostabų kraitį, busimoms 
kartoms, plius gražias broliš
kas tradicijas, giliai prasmin
gą lietuvių solidarumą ir ne
įvertinamai didelį tautinių 
darbų lobyną.

Esame tikri, kad dabartinis 
jaunimas, savo laiku, pajutęs 
pilną atsakomybę už tautos 
darbus ir giliau susipažinęs 
su išeivijos gyvenimu, įvertins 
tai kas jau yra sukurta, ir 
mielai prisidės prie visų SLA 
darbų ir SLA tolimesnio ugdy
mo, tik gaila, kad to laiko 
dar reikia laukti, žinant, kad 
tas laikas anksčiau ar vėliau 
tikrai ateis. Kuomet SLA mi
nės 100 metų sukaktį, užtikri
name, kad jo vadovai bus da
bartinis jaunimas su tais pat 
rūpesčiais: kam perduoti toli
mesnį SLA likimą.

Už tai, minint SLA istorinę, 
taip reikšmingą sukaktį, labai 
mielai kviečiame jaunimą 
jungtis į SLA eiles, nes čia 
Jūsų ateitis ir ateities darbų 
stiprybė. Jūsų pareiga yra, 
šį musų tautos kurinį, kurį iš
augino geriausi patriotai, stip
rinti, auginti, ir perimti, įne- 
šant naują dvasią ir gyvybę.

•X
I

budu galima sudaryti stiprų 
ir galingą junginį, kuris galė
tų atsilaikyti prieš gyvenimo 
staigmenas ir kuris butų nau

dingas sau, pasekėjams, ir 
tautai

Susivienijimas Lietuvių Amen



Birželis, 1960 ATŽALYNAS Pusi. 3

NAUJA SLA JAUNUOLIŲ KUOPA LOS ANGELES MIESTE

Paveiksle matome dalį dalyvių, kurie sudarė branduolį 
naujos SLA jaunuolių kuopos

Rūpestingas SLA orgizatorius P. Žilinskas, norėdamas 
Deimantinės Sukakties Seimui padaryti staigmeną, susitaręs 
su su Los Angeles miesto jaunuoliais, įsteigė naują SLA 
jaunuolių kuopą. Pirmasis kuopos susirinkimas įvyko p. 
Mačėnų rezidencijoje.

Naujai įsisteigusios kuopos dalis jaunuolių susidaro iš: 
L. Zatkus, P. H. Mockus, M. Z. Šimonis, A. C. List, S. M. 
List, S. B. Severinas, V. K. Dūda, K. A. Dūda, V. J. Dūda, 
Ri B. Dūda, L M. Stancikas, O. Sumantas, G. Macenas, E. 
Scratter, ir B. A. Mason.

Naujoji jaunuolių kuopa tikrai yra labai gražus ir ver
tingas įnašas, kuris SLA broliškąją organizaciją papuošė 
kaip tik jos 75 metų Deimantiniam Seimui.

Juo daugiau jų dėsis prie 
SLA, juo daugiau mes stip- 
rėsime ir daugiau atsieksime.

Šiandieninis pasaulis yra 
žiaurus ir daug reikalaujan- 
t tis. Tik stiprus ir patvarus 
būdami tegalėsime lenkty- 
niau su kitais ir išlaikyti sau 
vietą modernėjančiame pa
saulyje. O tą galima pada
ryti tik vieningai dirbant.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje kviečia į talką visus 
lietuvius telktis po SLA fra- 
ternale vėliava. Po ja tesi- 
jungia sene'snieji, jaunieji ir 
vaikai. Duokim galimybės 
musų jaunimui siekti mokslų, 
o išmokslinti tėsiekia, garbin
gų profesijų ir vietų pasaulio 
prekyboje, pramonėje, rnoks*- 
le ir literatūroje.

Tą galime padaryti tik bū
dami vieningi, stiprus, patva
rus ir pasitikį savo fizinėmis 
ir finansinėmis jėgomis.

Susivienijimi is Lietuvių Ame
rikoje kviečia visus lietuvius 
stoti ir įsijungti į Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą ir 
tuo pačiu apsirūpinti save ir 
savuosius jaunatvėje, senat
vėje1 ir nelaimės atveju.

ir Todėl šiandien

.............. .. ...1,..........-..... ..........  

rikoje visuomet junge Ameri
kos lietuvius, jų naudai dirbo 

tebedirba.
SLA yra stipriausia fraterna-

lietuvių organizacija. Ko
dėl? Dėlto, kad ji nesnau
džia ant savo laurų ir laimė
jimų; ji, kaip pridera visuo
meninei organizacijai, veržia
si pirmyn verbuodama nau
jus narius ir rūpindamasi 
esantiems nariams būti nau
dingesnė.

Salia apdraudos SLA savo 
nariams duoda 
duoti paprasta

lė

viską ką
draugija

gali 
ai’

klubas, bet šalia to skatina 
savo narius taupyti, sveikai 
gyventi, rūpinasi jo sveikata, 
jo gerove, jo šeima ir, nelai
mės atveju, jo paliktais naš
laičiais.

Amerikos žemyne yra tūks
tančiai lietuvių, nepriklausan
čių prie Susivienijimo, yra se- 

vidutinio amžiaus , betnų' ,
visų daugiausia yra jaunimo, 
į kurio rankas ateityje pateks 
visas Amerikos lietuvių gyve
nimas 
dabar
savo

ATŽALYNAS
TĖVYNES Mėnesinis Priedas 

Jaunimui

Redaguoja SLA Jaunuoliu 

KomisijosRedakcinė Komisija:
V. Virbickas, J. Maldutis,
P. Avižonis, A. Valatkienė,

A. Gustus

Atstovai:
Kanados ........... S. Jokūbaitis
Chicagos __  V. Adamkevičius
Bostono R. Šležas

ir veikla. Todėl laikas 
kodaugiausia 
organizaciją

jaunimo į 
įtraukti.

Dr. M.
307 W. 30th

J. Vinikas, Mgr. 
St., New York 1, N. Y.
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sutvėrė ir tai atskirai

0

i
“Bendrosios 

Rusiška

visiškai nepaiso. Jų žymiau
siam keturių tomų fizikos

E—mc2 išreiškia

i
i 
I

pagrįsti 
V. Timo- 

Fizikos 
penktoji 

laida 1954, lietuviškas verti*
mas Vilniuje 1955 su su ap-

. yra 
i.

.4

MEDŽIAGOS PASLAPTIS
A, IGNATHS

1 .

v

į

Charakteringa ir įdomu, 
kad dialektinis materializmas 
ir primityvios religijos (“juo
dasis bolševizmas”) čia suta
ria: medžiagą, materiją laiko 
nė' energija, o kuo tai savitai 
egzistuojančiu. Skirtumas tik 
tas, kad vieni teigia, jog ma
terija, medžiaga egzistuoja 
kaip daiktas savyje iš savęs 
ir dėl savęs (Kanto ir Brenta- 
lio—Weyl, t. y., egzistencijos 
ir intencijos 
kriterijai), o primityvios reli- 
gijos-^-kad medžiagą, kaip 
pvz. gyvybę, sielą ir kt. Die
vas 
kaipo tokias ir kad, svarbiau
sia, medžiaga ir dvasia 
dvi nesuderinamos priešybės.

Kaip filosofinis materializ
mas save pateisina ir grin
džia, šiandien jau turime pa
kankamai medžiagos —raštų, 

“Nuosekliai iš
vystyta materialistinė filoso
fija, kurios aukščiausia pako
pa yra dialektinis materializ
mas, savo teigimams pagrįsti 
plačiai panaudojo fizikos at
radimus. . . ." Tačiau dėl 
stichinio materializmo silpnu
mo, kuris pasireikšdavo ne
sąmoningumu ir nemokėjimu 
filosofiškai įprasminti tyri
mais gautus mokslo duome
nis, dalis buržuazinių moksli
ninkų nekartą bandė fizikos 
atradimus panaudoti idealis
tinėms pažiūroms 
(žr. S. E. Tirš ir A. 
revš, 
Kulisas.”)

dovėlį valstybinių universite
tų fizikos-matematikos ir fi- 
zikos-technikos fakultetuose: 
lygyte
bendrą energijos ir masės
tarpusavio ryšį, šios lygybės 
turinys idealistų daug kartų 
buvo iškraipomas: buvo tvir
tinama, jog iš jo neva išeina, 
kad masė gali ‘virsti’ energija 
ir atvirkščiai. . . . Visos tos 
išvados visiškai neteisingos ir 
galų gale veda į energijos 
įvaizdžio atitraukimą nuo ma
terijos įvaizdžio, t. y., į idea
lizmą. Tikrumoje fizikiniai 
dydžiai masė ir energija yra 
pačios pagrindinės charakte
ristikos tų konkrečių judan
čios materijos ^pavidalų, su 
kuriais turi reikalo fizika.” 
(Pusi. 113 ten pat.) Kitas, 
dar žymesnis Maskvos uni
versiteto profesorius G. L. 
Landsberg, savo universiteti
niam veikale “Optika,” lygiai 
taip pat ideologauja: “Todėl 
reikia laikyti nevykusiu kar
tais sutinkamą tvirtinimą, 
kad sąryšys E=mc’ išreiškia 
masės ir energijos ekvivalen
tiškumą.” ;(ž. jo “Optika” 
pusi. 411. Versta iš trečio 
leidimo. Vilnius 1955.) ši
tas veikalas i(vien “Optika” 
turi 792 pusi.) yra tikrai 
aukšto mokslinio turinio ir 
paseka visus naujausius duo
menis, Ferma, Pauli, šių die
nų kvantinio-statistinio švie
sos vaizdavimo dėstymas ir 
kt. Bet ir čia, net įvardijant 
pavarde, Einstein’as puolamas 
už jo idealistinius, subjekty- 
vinius nukrypimus nuo dia
lektinio materializmo (žr.

pusi. 412 ten pat—“Optika”), 
o Leninas daug kartų ir pla
čiai cituojamas kaip kelrodis 
(žr. pusi. 412, 413, 730).

Dialektika—daugis ją ne
teisingai aiškina, kaip “logi
ka” (žr. Coliįns enciklopedija 
—Dialectics), iš tikrųjų dia
lektika yra jų metafizika (se
nąją prasme), kur galutinis 
pradas (ultimąte ground) 
yra ne būtis, laikas, substan
cija ... o vienas vienintelis 
—materija. Kadangi, vlsdėl- 
to, jie netiek filosofuoja ar 
meldžiasi, o aktyvia veikla 
dirba moksliškai ir techniš
kai, tai jų kilimas yrsftaktas 
ir bus kol jie neišsigims, kaip 
kadaise pirmąvę kinai ar in- 
dusai ir prisidirbę šventų ne
liečiamų karvių, šventamentų, 
liausis dirbę ir kūrę mokslą ir 
techniką, o imsis liaupsinti ir 
šlovinti save ir savo .viršinin
kus, kaip esą neklystančius 
ir nereikalingus pažangos.

“. . . tai ir dar šiandien 
matome, kaip Sovietų dialek
tiniam materializmui toks 
bandymas (ideologijos dikta
tas mokslui—A. Ig.) yra visiš
kai pasisekęs” (žr. “Metme
nys,” 1959 nr. 1, pusi. 83.) V. 
Daniela, savo gražiam ir tu
riningam straipsny “Mokslas 
ir Pasaulėžiūra” teisingai te
mą iškelia ir nagrinėja, bet 
klysta teigdamas, kad ten 
dialektiniam materializmui pa
sisekę įsiviešpatauti. Toli gra
žu ne. Pilnai visa įsiskaičius 
matyti, kad argumentavimo 
sakiniai yra beprasmiai ir 
dirbtinai surežisuoti.

•Dar įdomiau, .kad sovieti
nės dialektikos (metafizikos). 
Rytų Vokietijos universitetai
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džlo, ketvirtam tome

,, %

objektyvių

«!

f

the equivalence of 
energy is the anni-

Grimaehl, Lehrbuęh 
apie Leniną,

“Wegen dleser

su dl< 
kietis
« juin’.ten’’touvo neimta 

nukeliauti.
' Nebenįt' • paskaita yrą. ranka

Maskvos profesoriai

auti

■j1

. Mitini

kurse 
der Physik 
Marksą niekur nėra nė žo- 

o
(Struktur der Materie) dar
gi randame: 
universellen Aeųuivalenz zwi- 
schen Masse und Energie.
(“dėl šito visuotinio ekviva
lentiškumo tarp masės ir ener
gijos” (žr. pus. XIX, 1959 m. 
laida), taigi visai atvirkščiai, 
kaip 
graudena.

Dar pridėjus žinomo moks
lininko fiziko W. Pauli nuo
monę, “A very striking ex- 
ample of 
mase and 
hilation of a ipair of two 
electorns with oppsite electric 
charge (positon and nega- 
ton), where the whole mass 
is transformed into radiation 
energy” (žr. Theory of Relat- 
ivity, W. Pauli, 1958 pusi. 
217) turėtų būti aišku, kad 
einame mokslo 
faktų—keliu ir norime at
skleisti gamtos tiesą, o ne ko
kiems nors ideologams patai
kaujame.

"(amžinkime” Paskaitas
Įvairiose studijų dienose, 

bei bendrai studentų ir kitų 
organizacijų parengimuose, bū
na duodama įvairių paskaitų. 
Neatsižvelgiant | jų kokybę 
ar kiekybę, klausytojų skai
čius yra ribotas geografines 
padėties. Kkaip sakant, net 

didžiausiais norais newyor- 
negali išgirsti CSlfy^gO- 

vykstančios paskaitos, jei- 

prasmiška, nes dėl to reikia 
labai pasišventusių žmonių, 
kurių nėra perdaugiausia), ji 
lieka klausytojų sąmonėse iš 
kurių ji, deja, gana greitokai 
išnyksta. Ir taip idėjos, kaip 
durnai vėjo blaškomi, pamažu 
dingsta.

I

Šiuos trukumus, bent dali
nai, galima panaikinti paskai
tas užrašius į juoselę. šiuo 
budu paskaitą “įamžinti’ ne
reikia daug darbo, ir užrekor- 
duotos paskaitos gali būti iš
siuntinėjamos kitoms vieto- . 
vėms kur Jos pasiektų dau
giau klausytojų. zVtoą šį at-

1 “tapė 
(kurį galima butų

likti tereikėtų tiktai 
recorder” > 
pasiskolinti) ir, palyginus, ma
žai pinigų (juoselė kainuotų 
apie tris dolerius).

Nors ir užrekorduota pa
skaita niekuomet neatstos gy
vo žodžio, tačiau ir “balsas iš 
dėžės” turi didesnės vertės 
negu tyla. Taigi butų verta 
visoms organizacijoms šią idė
ją apsvarstyti.

V. VIRBICKAS.

NAUJAS ŽURNALAS
Naujas žurnalas — įnašas 

kultūrai ir lietuvybei—“Met
menys"—išsyk, iš pirmo nu
merio (1959 metų pabaiga) 
gražiai užsirekomendavo. Jau
nieji kultūrininkai davė rašir bet jie abu reiškia vieną ir tą 

patį. Reikia pagaliau sudraus
ti tuos, kurie jaunimą gadina 
antikonstruktyvine - nihilisti
ne filosofija.

Naujasis žurnalas, atvira 
širdžia ir blaiviu protu, spren
džia ir liečia ir daugiau įdo
mių ir aktualių klausimų. 
“. . . Tikime, kad kiekviena 
karta turi ką kitai pasakyti 
—ir kad jų dialogas gali būti

nių, kurių mintys daro gilaus 
įspūdžio.

štai V. Doniela studijoj 
“Mokslas ir Pasaulėžiūra” gi- 

filosofiškai dalyką nagri
nėja ir įrodo moralinę ir 
mokslinę M tų, kurię ideo- 
logaudami pataikauja gatavai 
tiesai, o ne mokslo faktams. 
Iš tikrųjų nei dialektinė me
tafizika, nei senkrikščionė, 

■ U i ' r j i iri " • ‘

ortodoksine .metafizika, nebu
vo ir nėra objektyvios: vie
na ideologauja suvulgarintam 
materializmui, kita ideologau
ja pačių sukurtam, “patobu
lintam Dievui.’’ Abi metafi
zikos musąjį pasaulį atvedė į 
dabartinį sąmyšį: “diktatūri
nę demokratiją,” “nerealią 
realybę,” “nelaisvą laisvę”— 
žmogaus žmogumi pavergi
mą; vieni tąi daro žemės ro
jaus, kiti—dangaus vardu.
Nei vieni nei kiti negalės ras
ti tiesos, nes perdaug savo 
viršininkams, jų gatavos tie
sos užmačioms, pataikauja.

Vyt. Kavolis iškelia kūry
bos vertę kaip svarbiausią 
žmogui, taigi ir nacijai (tau
tai) išlikti ipagrindą. Ačiū. 
Musų senesnieji “nesikeičian
čios” (filosofijos skelbėjai (žr. 
Lietuvių Enciklopedijoj—Filo
sofija) turėtų giliau panagri
nėti savo “neklystančios klai
dos” postuliatines tiesas.

Be to, V. Kavolis, kitoj vie
toj (žr. Iš Redakcijos pusi. 
142), be įžangų ir įrodų, tie
siog pasako, kad kultūrą rei
kia suprasti platesne prasme 
(anglo-saksiška prasme). Iš 
tikrųjų, kultūra nėra sno
bams ambicijų krapštukas, t. 
y., kultūra pusfilosofių pras
me, nesgi kultūra ir civiliza
cija yra du skirtingi žodžiai,

i

I
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Pusi. 6

IŠ SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJOS VEIKLOS

Iš kaires į dešinę sėdi: A. Gustus, J. Valatka, A.' Valatkienė, 
P. Dagys, ir J. Kiznis

Balandžio mėn. 24 d. Jaunuolių Komisija susirinko ei
liniam posėdžiui, kuriame, deja, galėjo dalyvauti ne visi 
Jaunuolių Komisijos nariai.

Šiame posėdyje buvo aptarta Jaunuolių Komisijos ra
porto klausimas Seimo Darbų Knygoje, dalyvavimas SLA 
Deimantinės sukakties Seime, ir buvo apsvarstytas SLA 
Penktos Apskrities kvietimas dalyvauti Apskrities suvažia
vime.

SLA Penktos Apskrities valdybos kvietimas buvo vien
balsiai priimtas, dėkojant valdybai už pareikštą pasitikėjimą 
Jaunuolių Komisijai ir nutarta visiems dalyvauti Apskrities 
suvažiavime.

Taip pat nlutarė birželio mėnesį sušaukti dar vieną Jau
nuolių Komisijos posėdį, kuris bus paskutinis šios komisijos 
posėdis prieš SLA Deimantinės Sukakties Seimą.

įdomus” (ten pat 143 pusi.), 
žurnalas — keturmėnesinis, 

tad rašėjai gali medžiagą ir 
sunkiose tremties sąlygose 
rimtai parubšti ir tik tokią 
visuomenei parodyti.

Kaina vieno numerio $1.25, 
keturių numerių prenumerata 
$4, Garbės Prenumerata— 
$10. Administracija: E. Za- 
barauskaitė, 7018 So. Rock- 
well St., Chicago, III. Redak
cijai, administracijai ir bend

ATŽALYNAS

radarbiams verta palinkėti— 
geros sėkmės.

Šiuo metu išėjo ir 2 “Met
menų” numeris, ir tai žymiai 
didesnis, nors turiniu silpnes
nis.

—IGNAS.

Ką jaunas sėsi tą senas 
1 piausi.

Paklydusiam ir vilkas drau
gas.

Birželis, 1960

ERDVĖS SIEKIMAS
Galų gale žmonija yra pa

siekusi erdvės įsisavinimo am
žių. Dabartinėje spaudoje, o 
ypač laikraščiuose, yra daug 
rašoma apie erdvės siekimą, 
apie dabartinius žmonijos tri
umfus ir nepasisekimus toje 
srityje, tačiau butų įdomu 
trumpai pažvelgti ir į erdvės 
siekimo praeitį bei šioj srity 
pirmus žingsnius.

Vienas pirmųjų erdvės sie
kėjų (teisingiau galima sakyti 
mėnulio siekėjų) buvo kinie
tis Wang Hoo. Kiniečiai, kaip 
žinoma, jau kelis šimtus metų 
prieš Kristų bandė raketas 
kaipo karo pabūklus. Apie 
200 metų prieš Kristų, kinų 
didvyris Wang teisingai nu
sprendė, kad su raketomis 
žmogus gali pasiekti mėnulį, 
tačiau jis neteisingai sprendė, 
kad mėnulį galima lengvai pa
siekti. Taigi, prie kėdės jis 
pritaisė 48 dideles raketas, 
liepė jas uždegti, ir su visa 
kėde dingo durnuose. Dū
mams išsiblaškius, nei kėdės 
nei Wango nebuvo matyti.... 
Taip ir pasibaigė pirmasis už- 
rekorduotas “šūvis į mėnulį.“

Kiti rimtesni žingsniai ra
ketų moksle prasidėjo tik dvi
dešimtame amžiuje, būtent 
1928 metais. Tais metais laik
raščiuose buvo rašoma apie 
raketas į stratosferą ir rake
tines mašinas ,ir bendrai buvo 
pradedama daugiau rūpintis 
raketomis. Ypatingai didelis 
susidomėjimas raketomis pra
sidėjo vokiečių karo srityje, 
nes raketos, kaipo tolimų dis
tancijų ginklai, nebuvo už- 
draustos Versalio nutarimuo
se. Pažymėtina, kad jau nuo 

(Nukelta į 7 pusi.)

/
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ED1TORIAL

At long lašt, it has finally pleading, teasing, and in gen-
happened! One of you, dear 
readers, without any cajol- 
ing ar arm-twtoting on our 
part, has gone and written 
us an artide. It seems at 
long lašt the wall of silence 
has finally been broken 
(never again to mend, we 
hope).

Naturally, because of this 
anticipated, and yet suprising 
tum of events, we have be- 
oome a very happy lot, in- 
deed. Our enthusiasm and 
eoopectatiom have soared 
above all previous levels, and 
why not? Imagine, lf you 
can, after seven months of

Highlights of History
(Continuation)

During 1332, by means of 
letters to the Pope and vari- 
ous important citiee, Gedimi
nas showed to the Westem 
World the injustices of the 
Invading Crusaders, and 
achieved a temporary peace. 
However, sensing that war 
was unavoidable, he saught 
allles among the neighiboring 
Stovio peoples. He was suc- 
cessfulto the extent that the 
Orusadms were movė oareful 
when dealing with the aUi- 
anaa f’

FoEc-wing 1330, ther Gris* 
sadeną having fortified them- 
seives in their conauered

' erai making nuisances of our- 
selves to all within reach, 
somėone writes to us an arti- 
cle. It’s the sort of thing 
that makes one (bedieve that, 
after all, our time has not 
•been wasted. It’s likę a dream 
come true; it’s Santa Claus 
and the Easter Bunny com- 
bined.

Seriously, however, we are 
truly ! grateful to Mlss Ryte 
Splngyte for her interesting 
artide, and hope that we 
shall hear mare from her, as 
well as from ourother read
ers, in the near future.

' —v. v.

lands, continued their de- 
termined attacks upon Lithu- 
ania. It was during one of 
these attacks i(13M), that 
Dūke Margiris of • Pilėnai, 
rather thah surrendering, 
committed himself and his 
whole fort to a funeral pyre. 
Despite their perssrvering at
tacks, the Crusades did not 
gain much territory; the 
Uthuanians msnajed to pro- 
tect their native land.

The exact date and place 
of the death of Gediminas is 
not known i(it was previously 
thought that he died in bat- 
tle with the Crusaders at Ve- 
liuona), however, it to known 
that he died in foattle in the 
winter of 1841-2. Hto tomb

is near the castle of Vilnius. 
(To be continued)

ERDVES SIEKIMAS
■*.

(Atkelta iš 6 pusi.)
1932 metų rudenio keletas 
mokslininkų (jų tarpe ir 
Wernher von (Braun) buvo 
vokiečių kariuomenės tarny
boje, ir 1937 metais visas bū
rys mokslininkų ir technikų 
•buvo perkelti ‘Paenemunde. 
Karo pradžioje vokiečiai jau 
buvo ištobulinę tris raketų 
kontrolės sistemas ir kelto 
kartus pasiekė aštuonių mylių 
aukštį savo A-5 raketomis, o 
1942 metais jų A-4 (vėliau 
perkrikštyta į V-2) pasiekė 
85 km. aukštį ir 190 km. tolį. 
(1944 metais ta pati raketa 
buvo naudojama prieš Londo
ną.) Planuojamos buvo ir ki
tos raketos iš kurių A-9 butų 
buvusi užtektinai pajėgi iškel
ti satelitą į erdvę (dar net 
buvo svajojama apie A-12, 
kuri galėtų pasiekti daugiau 
25 milionų svarų jėgą).

Pasibaigus karui JAV ir 
Rusija tobulino raketų pajė
gumą ir yra sėkmingai* ižleidę 
daugiau 26 satelitų bei “moon 
probes.”

Dabartiniu metu, abi vals
tybės daro rimtas pastangas 
išsiųsti žmogų į erdvę ir, rei
kia tikėtis, neužilgo tai bus 
įvykdyta. Tada iš tikrųjų bus 
pradėtas erdvės amžius.

—V. V.

Ateik belaukiamas, išeik be
mylimas.

/ •
Girios paukštis vis i girią 

žiuri
'r
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those
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am right—no one re-

am vvrong—no one for-

When i 
members.

Wheh I 
gets.

were
when h© passėd away?’‘

There is a Lot of Dtfference 
Betaeen 

THINKING and KNOW1NG

and traditions in

The Easter-

eocciting game

nearest

her cdmple&don

and Martha in catching on

This act would assure 
that

talente of the

from ancientLithuania, 
times, has her own Easter 
customs 
which both young and old 
participate. The traditional 
Easter-egg plays an impor- 
tant part duriu# the Easter 
Season. Ali take part in col- 
oring the egge, and the re- 
sults are beautiful to aee. 
The designs on them reveal 
the artistic 
painter and each member of 
the family attempts to color 
them the best. The variety 

• of of lovely motifs, the grace- 
ful and dainty designs, reveal 
the artistic talent inherent in 
the Lithuanian people.

After many weeks of fast- 
ing and praying during Lent, 
Easter Sunday is filled with 
joy and Įfun 
egg-rolling is a favorite pas- 
time on this day for the 
Lithuanian children, although 
many an adult does not hes- 
itate to join in this thrilling 
and 
young giria and boys also 
have their fun on Easter 
Sunday. It stems from the 
ancient superstitions which 
are handed down from gen- 
eration to generation. Fol- 
Jowing are only a few ex- 
amplee: A young giri would 
never fail to get up Ibefore 
dawn on Easter morning and 
run down to the 
stream ar lake to wash her- 
self. 
her 
would always temainlovety.
Also inthe dear and oalm 
waters she hopes to seethe 
image of her future husband,

g*
HaJf of (knoviag what you 

waat is knowing what you 
have to give up before you 
get lt.

He whb laughs lašt is slow

ATŽALYNAS

Leeson are members of the 
SLA Lodge 90 of Pittsburgh, 
Pa. Our heartiest contgrat- 
ulations to Riek may Kam
bliu Riek Leeson ramble on 
to even greater heights.

THE MEASURE OF A MAN

NOT—"How did be die?” 
BŪT—"How did h© Hve?”
NOT—"What did h> gain ?” 
HUT—,‘What did he give?"

.» ' « • i.' " . |

These are the suits to measuro the 
wbrth. ; z

Of a man as man. rogardiess of 
birtt; ’ ’

. • • .) . ' .

NOT— "What was kis station?” 
BVT—"Had he a heart?”
And "How did they piay his God 

given part?”
Was he ever ready Wlth a word 

of good cheer,
To bring back a mito, to bantth 

a fear?
NOT—,fWhat ttaa hls church?” 
NOR—“What was his creed?” 
BŪT—"Had he befrlėnded 

really in need?h
NOT—“What did th« skoteh 

newepaper sayf”
BUT—'*How many

I
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Dar Nevelu Pasinaudoti Vajaus Lengvatom
Gaunamom SLA Deimantineje Sukaktyje

SLA Vice Prezidento Juozo Maceinos Laidota' 
vese Dalyvavo 3 Pildomosios Tarybos Nariai

Detroite Mirė Juozas 
Abrazevičius

PAGREITINKIM NAUJŲ NARIŲ 
APLIKACIJŲ IŠSIUNTIMĄ

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vice prezidentui Juozui 
Maceinai mirus, už jo nuoširdų ilgų metų darbą organizacijai, 
jo laidotuvėse SLA atstovavo trys Pildomosios Tarybos nariai, 
taipgi Susivienijimas simboliškomis gėlėmis papuošė Juozo Ma
ceinos karstą.

Žemiau matome tris nuotraukas, Susivienijimo pareigūnų, 
simbolines gėles prie karsto ir laidotuvių dalyvius kapinėse.

Juozas Ambrazevičius

Deimantinio Vajaus lengvatos — 10% nuolaidos nuo 
duoklių įsirašiusiems su Non-Medical aplikacija, be svei
katos tikrinimo ir mažų duoklių terminuota apdrauda 
vaikams, jaunuoliams ir suaukusiems, teikiama visiems 
aplikantams, kurie buvo prirašyti gegužės ir birželio 
mėnesiais, nors jų aplikacijos bus gautos SLA Raštinėje 
tik dabar

SLA. Pildomosios Tarybos nariai kapinėse prie Juozo Ma
ceinos kapo. Iš dešinės į kairę: SLA Kontrolės Komisijos pir
mininkas Stasys Gegužis, iždo globėjas adv. Steponas Briedis, 
prezidentas Povilas P. Dargis ir laidotuvių direktorius. (Sekre
torius dr. M. J. Vinikas darė nuotrauką)

Susivienijimo simbolinės gėlės prie Maceinos karsto

SLA vice prezidento Juozos Maceinos palydovai kapinėse

Trumpam laikotarpy mirtis 
nukirpo gyvenimo siūlą trims 
garbingiems vyrams plačios 
Ambrazevičių giminės. Nespė
jo užgyt žaizda dėl mirties 
visiems gerai žinomo veikėjo 
Nevvarke, Vinco Ambrazevi
čiaus, kaip atsigulė amžinam 
poilsiui visiems Amerikos lie
tuviams žinomas, gerbiamas 
ir mylimas “Dėdė” Juozas 
Ambraziejus Brooklyne, o štai 
netikėtai, birželio 17 dieną 
nuo širdies smūgio amžinai 
užmerkė akis ilgametis Det
roito gyventojas Juozas Am- 
brazevičius-Ambrose, kurį ga
lima teisingai pavadinti Det
roito lietuvių “Dėde”, nes jis, 
apart ankstyvos jaunystės, 
visą savo gyvenimą praleido 
Detroite, ir visos sielos fib- 
rais prigulėjo lietuviams ir 
dirbo lietuvių labui.

Vos 15 metų bernelis, tėvui 
mirus, palikęs Lietuvoj moti
ną su jaunesniais broliais ir se
serim didžiausiam varge, Juo
zas turėjo apleisti tėvynę be 
skatiko, be mokslo, ir net be 
gerų drabužių, ir jieškot kąsi- 
nelio duonos ir laimės tolimoj, 
nežinomoj Amerikos žemėj.

Bet Juozas Ambrazevičius 
buvo darbštus, gabus ir stip
rios valios žmogus, ir nesida
vė pasiskandint gyvenimo sro
vėj. Jisai mokinosi, lavinosi, 
o atėjus pirmam pasauliniam 
karui, stojo savanoriu į Ame
rikos kariuomenę ir buvo pa
siųstas į Prancūziją. Ten bū
damas fronte, jisai buvo ge- 
suotas, nuo ko jau niekad ne
atgavo geros sveikatos.

1920 metais Juozas aplankė 
Lietuvą ir ten vedė p-lę Albi
ną Giedraitytę. Tais pačiais 
metais, jau drauge su žmona, 
gryžo į Detroitą ir sukurė pa
vyzdingą lietuvišką šeimą. 
Nuo to laiko jisai visiškai at
sidavė savo šeimai ir lietuvių 
bendruomenės reikalams, or-

DAR PADIRBĖKIME ŠIA IR NARIŲ NAUDAI

Per du paskutinius mėnesius vyko naujų narių prirašymas 
su ypatingomis deimantinio vajaus lengvatomis. Kaikurie or
ganizatoriai parodė didelį darbštumą ir naujų narių prirašymą 
vykdė iki paskutinės birželio mėnesio dienos. Tokios aplikaci
jos, užpildytos paskutinėmis birželio mėnesio dienomis SLA 
raštinę pasieks jau vėliau, taikomų lengvatų laikui praėjus. 
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tie nariai buvo prirašyti birželio 
mėnesio data, dar vykstant vajui, todėl jiems bus taikomos vi-

I sos paskelbtos lengvatos, nors jų aplikacijos bus gautos vėliau. !
Toks patvarkymas duoda galimumą padirbėti organizato

riams ir pilnai išnaudoti visas vajaus dienas narių prirašymui. 
Paskutinės dienos vajaus darbui itin yra svarbios. Laike jų 
dar galima padidinti vajaus laimėjimus. Kaip tik dabar jau | 
daugelis yra gerai susipažinę su taikomomis lengvatomis ir ži
nios apie jas yra pasiekusios visus narius, vadinasi, dirva pil
nai paruošta ir vajui palanki.

Pirmą kartą ŠIA. gyvenime duodamos tokios žymios lengvatos

Šiame vajuje taikintos lengvatos yra pažymėtinos tuo, kad 
kiekvienas aplikantas su Non-Medical aplikaciją, be sveikatos 
tikrinimo, gali įsirašyti į Susivienijimą, mokėdamas 10% ma
žesnes duokles. Taip pat teikiama mažomis duoklėmis termi
nuota apdrauda. Vaikams ir jaunuoliams tos duoklės yra ypa
tingai mažos: tik 25 centai mėnesinių duoklių už kiekvieną 
$1,000.00 apdraudos, mokant duokles už visus metus.

Tokios didelės lengvatos SLA istorijoje yra padalytos tik 
dabar, kada Susivienijimas rengiasi minėti savo gyvavimo dei
mantinę sukaktį. Organizacija ar asmuo tik vieną kartą mini 
savo amžiaus 75 metų sukaktį. Dabar mes turime laimės su
laukti musų patriotinės organizacijos deimantinės sukakties, 
o kartu gauname retą galimumą pasinaudoti didelėmis lengva
tomis apdraudai padidinti, vaikams ir pažįstamiems apdrausti.
Parodykim SLA Seimui dar geresnius musų darbo vaisius

Šuoliais artėjame prie reikšmingo SLA gyvenime įvykio— 
deimantinio seimo, prasidedančio liepos 11 dieną, Pittsburgho, 
Pa. Šiame seime bus nušviesta Susivienijimo stovis ir kartu 
įvertinti musų darbo laimėjimai. Svarbu, kad deimantiniame 
seime galėtumėm pasirodyti su didesniais laimėjimais, o tas 
daug priklauso nuo musų pačių, reiškia, nuo organizatorių, na
rių ir kitų talkininkų darbo. Dar galima ir turime pasisteng
ti per šį laiką daugiau pakelti vajaus rezultatus ir pateikti sei
mui naujus laimėjimus. Tegul musų darbas atneša didesnę 
naudą patiems nariams ir Susivienijimui. Musų organizacijos 
didesnis pajėgumas bus naudingas ne tik jai pačiai, bet ir vi
sai lietuvių visuomenei, kurios reikalams SLA buvo įsteigtas 
ir per daugelį metų jai tarnauja.

ganizavo klubus, radijo valan
dėles, piknikus ir kitas kultū
rines pramogas, nei savo lėšų, 
nei darbo negailėdamas. Jo 
vaišingas narnas buvo atida
rytas visiems lietuviams, o jo 
piniginė — karo pabėgėliams.

Jo paprastumas ir gerumas 
surado jam daug draugų, ir 
ne tik jo šeima, bet ir mes, 
viso Detroito lietuviai, liūdime

prie šviežio Juozo Ambrazevi
čiaus kapo.

Velionis paliko du sūnūs, 
Kazimierą Ambrose, advoka
tą, ir- Algirdą Ambrose, taip 
pat advokatą.
Ilsėkis, lietuvi, ramybėj, 
Tebūna tau žemė lengva, 
Tegul tau sapnuojas tėvynė— 
Laisva ir brangi Lietuva.

ę Sofija Ambrazevičienė.

Chruščevas Kišasi j Amerikos Vidaus Reikalus

Valstybės sekretorius C. 
Herteris spaudos konferenci
joje VVashingtone pabrėžė, 
kad visumoje prezidento Ei- 
senhovverio geros valios kelio
nė buvo sėkminga ir jos rezul
tatai neabejotinai duos teigia
mus vaisius, nors riaušės Ja
ponijoje dalinai nustelbia šiaip 
labai nuoširdų visų aplankytų 

prezidento sutikimą.

mas į spaudos atstovo pa
klausimą, kuriame buvo tei
rautasi jo nuomonės dėl N. 
ChrušČevo pareiškimų apie bu
simus Jungtinių Valstybių 
prezidento rinkimus, pavadino 
tai neleistinu jo kišimusi į 
šios šalies vidaus reikalus. 
Chruščevas rado galima nei
giamai atsiliepti dėl vice pre
zidento Nixono kandidatūros.

Valstybes Sek- Ir ąplamai Chruščevas yra pa
daręs tam tikras pastabas

' ■
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koks šiai šaliai butų geriau
sias prezidentas. Jo nuomone 
tai butų geriausia jeigu bu
simas prezidentas galėtų ge
rai susitarti su Sovietais. Šį 
ChrušČevo išsišokimą valsty
bės sekretorius Herteris pa
vadino kišimusi į Jungtinių 
Valstybių vidaus reikalus. 
Ypatingai didelis netaktas iš 
ChrušČevo pusės yra tai, kad 
jis kai kuriems demokratų va
dams rašo 'plačius laiškus ir 
pakartotinai pabrėžia, kad jis 
nenori turėti reikalų su da
bartiniu prezidentu.

Kinijos komunistai 
priešingi Chruščevui

Paskutiniu metu Kinijos ko
munistų vadai visai atvirai
pasisako prieš ChrušČevo ve
damą užsienio politiką, ypa
tingai jie priešingi Maskvos 
paskelbtam sugyvenimui su 
kapitalistiniu pasauliu. Kai 
kurie politiniai stebėtojai šias 
rungtynes vadina kova dėl 
vadovaujamo vaidmens komu
nistiniame pasaulyje. Abi pu
ses remiasi Markso ir Lenino 
tezėmis, bet tai tik priedanga, 
l' iV- //A tfh <■ ’> ‘ 'm
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nes abiem pusėm rupi išlaiky
ti vadovaujamą reikšmę. Nors 
tuo tarpu Chruščevą palaiko 
dauguma Rytų Europos komu
nistinių partijų, bet Mao Tze 
Duno įtaka vis auga ir Kini
jos spaudoje jis vadinamas 
“didžiausiu ” marksizmo te
oretiku ir revoliucionierium.

Nauji pastatai Nidoje ir 
Juodkrantėje. — Juodkrantė
je šiemet atidaromi 120 vietų 
poilsio namai žvejams. Nido
je bus statoma modernine ka
vinė ir du turistiniai namai.

—■ ----------mĮ* ■ ‘ ~ aĮa1 ' įi

SLA DEIMANTINIS SEIMAS 
Įvyks 

ROOSEVELT HOTEL 
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte 

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-klų metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėkime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo rengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišes, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai • kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos men nės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant populia
riam Pittsburgho Joey Sims orkestrui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo ti- 
kietus (bilietus).

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės, prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50. Visi kambariai turi vėsinantį 
orą (Air condition).

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:
S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 

Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
I

I Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 
pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Jaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia
ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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Dalyvaukit Susivienijimo 
Deimantiniame Seime

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 51-mas Deimantinis Sei
mas prasidės liepos mėn. 11 
dieną Roosevelt viešbutyje, 
Pittsburgh, Pa. Tai bus isto
rinis seimas, kuriame bus at
žymėta musų broliškos orga
nizacijos gyvavimo 75 metų 
sukaktis. Tokios reikšmingos 
sukakties mažai organizacijų 
sulaukia, todėl šiame istori
niame seime privalo dalyvauti 
visi kuopų išrinktieji delega
tai. Iš praeities žinoma, kad 
kuopos išrenka delegatus jas 
atstovauti seime, o delegatai 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių seime nepasirodydavo 
ir kuopos nebuvo atstovauja
mos. Tokis išrinktų delegatų 
elgęsis nedaro garbes jiems 
patiems ir toms kuopoms, ku
rios juos išrinko ir jais pasi
tikėjo.

Bet reikia tikėtis, kad šia
me musų organizacijos 51-me 
Deimantiniame Seime daly
vaus visų kuopų išrinktieji de
legatai ir nenuvils kuopų, ku
rios juos išrinko ir įpareigojo 
jas atstovauti istoriniame sei
me, o sugryžę iš seimo kuopų 
susirinkimuose praneštų apie 
seimo atliktus darbus ir pa
darytus nutarimus.

Svarbu, kad Deimantiniame 
Seime dalyvautų ne tik išrink
tieji kuopų delegatai, bet ir 
kodaugiausia svečių ir viešnių, 
Pittsburghe gyvenančių ir iš 
tolimesnių kolonijų suvažia- 
vučių. Svečiai ne tik galės da
lyvauti seimo posėdžiuose ir 
stebėti jo eigą, bet galės daly
vauti šeiminiame bankete, ku
ris įvyks tame pat Roosevelt 
viešbutyje trečiadienio vaka
re, liepos 13 dieną. Be skanios 
vakarienės, bus meninė pro
grama, kurią išpildys plačiai 
žn omą solistė ALDONA 
STEMPUŽIENfi iš Cleveland, 
Ohio, o jai akompanuos gabus 
muzikas JONAS ŠVEDAS, ir
gi iš Clevelando. Banketui ir 
men:nei programai pasibaigus, 
bus šokiai gerai orkestrai gro
jant įvairius amerikoniškus ir 
lietuviškus šokius, todėl sei
mo metu nė vienam svečiui ir 
viešnei nereikės nuobodžiauti, 
visi turės kur laiką praleisti 
ir gerą laiką turėti.

Todėl tie Susivienijimo na
riai ir visi geros valios lietu
viai ir lietuvaitės, kuriems tik 
laikas leis, liepos 11 dieną vy
kite į Pittsburghą, Susivieniji
mo Deimantinį Seimą ir daly
vaukite jo 75 metų sukakties 
minėjimo iškilmėse. Be:e, ant-
rą savaitę liepos mėnesio dau
gelio darboviečų darb'ninkai 
paleidžiami atostogoms, tad 
vietoje atostogas leisti kur ki
tur tarp kitataučių ir nepa
žystamų žmonių, vieną sava'tę 
praleiskite Susivienijimo Dei
mantiniame Seime, dalyvauki

Susivienijimo 208-tos Moterų Kuopos Narės 
Pagerbtos Gegužės Mėnesyje

Iš kairės į dešinę: Br. Joseph Jerome, Lietuvių Prekybos 
Rūmų Prezidentas; Aldona Barcus-Daukus, SLA 208-tos 

kuopos narė, kuri padarė prezentaciją ir Nora Gugienė.

Chicago, Illinois. — SLA 
208-tos pirmosios moterų kuo
pos narės susilaukė dviejų 
malonių surprizų bėgyje ge
gužės mėnesio.

Pirma, Lietuvių Prekybos 
Rūmai savo 27-tam metiniam 
bankete pagerbė SLA iždinin
kę Norą Gugienę už jos nuo
pelnus visuomeninėj veikloj.

Rūmai, per Aldoną Barcus- 
Daukus, jteikė jai gražiais 
tautiniais motyvais įrištą Pa
garbos Lakštą (Ho n o r a r y 
Scroll).

Pagarbos laikšte pasakyta: 
“Illinois Lietuvių Prekybos 
Rūmų direktoriai reiškia pa
garbą už daug metų pasiau
kojus) darbą lietuvių bendruo
menei, kaip lietuvių dierJraščio 
Naujienų Moterų Skyriaus re
daktorei ir reporterei, kaip 
muzikei, kritikai ir neilstan
čiai muzikos meilės skatinto
jai ir jaunų muzikų rėmėjai, 
kaip vietinių ir visoje Ameri
koje veikiančių lietuviškų 
draugijų bei organizacijų vei
kėjai ir valdybų narei“.

Ta pačia proga SLA Pildo
moji Taryba, per iždo globėją 
Eufroziną Mikužiutę, jteikė N. 
Gugienei dovaną su sveikini
mu kaip seka: “Už daugel me
tų pažymėtino aktyvaus dar
bo muzikoje ir už aktingą va
dovavimą demokratinėse ir li
beralinėse organizacijose sie
kiant lietuvių gerėjimo ir ypa
tingai už aktingą dalyvavimą 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje kaip ilgametė narė, kaip 
buvusi kuopų pareigūnė ir va
dovė ir dabar kaip SLA Iždi
ninkė, mes su džiaugsmu jun
giamės su Lietuvių Prekybos 
Rūmais tikslu pagerbti Jus 
šią dieną ir už Jūsų nepaliau
jamą veikimą išreikšti Jums 
musų geriausius linkėjimus“.

SLA 208-tos pirmosios mo
terų kuopos vardu buvo įteik
ta graži dovana su linkėji
mais. Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubas sveikino savo na
rę su puikia balta orchidėja 
ir SLA Toronto 236-tos kuo
pos ilgametė sekretorė Ona 
Indrelienė, kartu su savo duk
ra, žentu ir arMku sveikino N. 
Gugienę su bukietu gražių 
raudonų rožių. Kartu su ponia 
Gegiene buvo pagerbtas žur
nalistas p. S. Pieža UŽ jo pa
sižymėjimą anglų spaudoje.

Irene Brenner buvo antroji 
208-tos kuopos narė, kuri ge
gužės mėnesj susilaukė malo
naus surprizo. Jau keli metai 
kaip p. Brenner pasišventusiai 
dirba prie šv. Kryžiaus ligo
ninės moterų pagelbinio viene
to, būdama vieneto narė. Šis 
vienetas sukėlė $4,500.00 per 
praeitus metus dėl ligoninės 
naujai pristatomų patalpų.

Užbaigimui meto darbo ge
gužės mėnesį vienetas turėjo 
iškilmingą banketą South 
Shore Country Club. šiame 
bankete Irene Brenner buvo 
apvaikinuota kaipo vieneto 
karalienė. Ji susilaukė ne tik 
daug sveikinimų, bet ir dova
nų. Ponia Brenner yra labai 
nuoširdi moteris ir daug pri
sideda prie labdaringų darbų. 
Ji pašvenčia kelias dienas kas 
savaitė dirbdama šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Ji yra labai akty
vi ir 208-tos kuopos veikloje.

Lietuvaite.

Binghamton, N. Y.

SLA 50 Kuopos šeiminiš- 
kas Banketas

Jau per eilę metų vietinė S. 
L. A. 50 kuopa rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimus 
ir visuomet jie gerai pavyks
ta.

Šiais metais, dėl parengi
mui tinkamos vietos negavi
mo ir kitų aplinkybių, Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mas teko nukelti net iki ge
gužės mėnesio. Tuomet buvo 
sumanyta du minėjimus ruo
šti, būtent Lietuvos Naprik- 
lausomybčs ir Steigiamojo 
Seimo sukakties.

Parengimas įvyko gegužės 
7 dieną, 1960 metais, First 
Ward American Ligion Klube. 
Vieta gana patogi ir prieina
ma. Buvo suruoštas šeiminiš- 
ko pobūdžio banketas, kuria
me buvo geri turkių pietus, 
buvo alučio ir kitokių gėrimų. 
Svečių buvo virš 50, visi ge
rame upe leido vakarą.

Vakarą vedė Antanas Lėpa, 
kuris paaiškinęs parengimo 
tikslą, pakvietė tarti žodį kuo
pos pirmininką J. M. Buchnv- 
ską. Jis kalbėjo trumpai, dau
giausia apie SLA ir Amerikos 
lietuvius. Antras tarė žodį A. 
Chamo. Pirmininkas taipgi 
perstatė kuopos valdybą, vie
tos visuomenės veikėjus. Pas
kutinis kalbėjo P. B. Balchi
konis, kuris ilgesnėj kalboj 
apibudino Lietuvos Nepriklau
somybės reikšmę ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo reikšmę, jo 
nuveiktus darbus, t. y. priim
tą Lietuvos konstituciją, iš
leistą žemės reformą ir kitus 
svarbius ir pamatinius įstaty
mus. Taipgi teko ir dabarti
niams Lietuvos okupantams ir 
JUjų tvarkai.

Po visų kalbų, supažindini
mų ir perstatymų, buvo rink
tos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams, t. y. Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Aukų surinkta 
$85.00.

Banketo rengimo komisijos 
pirmininkas A. Lėpa, SLA 50 
kuopos susirinkime, birželio 
7 dieną išduodamas raportą, 
padėkojo visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie banketo ren

te jo gražiose iškilmėse ir pa
matykite Pittsburghe esamas 
įdomesnes vietas.

gimo ir platinimo tikietu, k. 
t. A. Chamo, J. M. Buchins
kas, K. Staniulis ir Balchiko- 
niui. Visiems aukotojams ir 
banketo svečiams.

P. B. Balchikonis.

Dorchester, Mass.

MIRĖ PETRAS YANKIJS- 
JANKAIJSKAS, 

ŠIA 43 Kp. Pirmininkas

PETRAS YANKUS- 
JANKAUSKAS 

su dukra Izabele, SLA 330 
jaunuolių kuopos ilgamete 

finansų sekretore.

Petras Yankus, kuris gyve
no 9 St. Marks Rd., Dorches
ter, Mass., mirė birželio 9 die
ną, 1960 metais Lemuel Shat- 
tuck ligoninėj, Jamaica Plain, 
Mass.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis birželio 12 dieną, 
ant Naujų Kalvarijos kapinių 
Boston, Mass., palikdamas nu
liudime dukterį Izabelę, žentą 
Juozą ir anūkę Lindą Kupris, 
brolius Vincą, Yonkers, N. Y. 
ir Jorną, Bronx, N. Y., taipgi 
tris brolius ir vieną seserį 
Lietuvoje, ir daug, daug drau
gų ir pažystamų šioje apylin
kėje, su kuriais jis mokėjo 
gražiai sugyventi.

Velionis Petras gimė 1889 
metais spalio 20 dieną, ūki
ninkų Baltraus ir Rožės sū
nūs, Vienciunų kaime, Aly
taus parapijoj, Trakų apskri
ty. Buvo vienas iš septynių 
brolių ir turėjo dvi 'seseris. 
Dar jaunas būdamas išmokė 
rubsiuvystės amato ir jau bu
vo populiarius siuvėjas. 1910 
metais atvyko į Ameriką ir 
čia visą laiką dirbo siuvyklo
se. Jis iš syk stojo į uniistų 
eiles ir buvo aktyvus visuose 
unijos reikaluose. Per kelis 
metus buvo Amalgameitų Lie
tuvių 149 skyriaus pirmininku 
ir Bendrosios Tarybos nariu. 
Buvo karštas demokratijos 
šalininkas, laisvosios Lietuvos 
ir Amerikos patrijotas. Jis 
daug veikė dėl Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje dalyvau
damas seimuose, antros ap
skrities įvairiose pareigose ir 
43 kuopoj išbuvo pirmininku 
apie 20 metų, iki mirties. 
Taipgi pasišventusiai dirbo 
dėl ALT Sandaros labo. Jis 
priklausė prie South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos ir 
Dochesterio Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo ir šiose or
ganizacijose ėjo valdybos bei 
įvairių komisijų atsakomin- 
gas pareigas..

Po antram pasauliniam ka
rui, Lietuvai nietekus laisvės, 
jis veikė per savo organizaci
jas, tiesioginiai ir per ALTą 
ir BALFą tą laisvę atgauti. 
Gaila, kad jis nesulaukė tos 
laisvės ir Lietuvą pamatyti.

1<J13 metais spalio 19 dieną 
vedė Adelę Klemkytę, su ku
ria laimingai gyveno iki jos 
mirties, spalio 24 dienai, 1935 
metų. Nuo to laiko Petras na
šlavo.

Jo gerų darbų įvertinimui 
parodyti, minios žmonių lankė 
jo šermenis ir dalyvavo laido
tuvėse, o jo karstas buvo ap
krautas puikiomis gėlėmis.

Lai jam būna ramu ilsėtis ,
I
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j SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
I Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei« 
Į 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 TERCIJONO M. D.
j Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Žmonių Mityba

(Tęsinys)

Prof. VI. Lašo straipsnis “(lydyto- 
vaidmuo žmonių mitybos racinaliza- 

“ Sveikatos As-
(išeina Lietuvoj) 1958 m. N r.

jo 
cijo.j, įdėtas laikrašty 
pailga ”
12, suteikia žinių apie dabartinės Lietu
vos gyventojų miftybą.

Ištraukas ir išvadas čionai noriu pa
tiekti. Netinkamai pritaikyta mityba, 
diena po dienos neigiamai veikdama or
ganizmą, anksčiau ar vėliau susargdina 
žmogų. Daugelio pacientų kelias į ligo
ninę eina pro virtuvę ar pro bufetą. Ru
sijos medicinos mokslu akademijos Mi- 
tybos insti/i,utas nustatė besimaitinan
čiam žmogui 28 5 gramų (13 uncijų) į- 
vairių daržovių dienos porciją. Tuo tar
pu Lietuvos kolūkių ir mielių darbinin
kai daržovių vartoja du kart mažiau. At
rodo, kad daržovių galima priaugint iki 
valiai. Valgyklose ir restoranuose vege
tariškų (be įpėsos) patiekalų arba visai

T

šioj laisvoj Dėdės Šamo že
melėj. Juozas Lokys.

Pittston, Pa.

Svarbus Pranešimas SLA
7-tos Kuopos Nariams

Pranešu visiems 7-tos kuo
pos nariams, kad laikytame 
kuopos susirinkime birželio 
mėnesį nutarta nelaikyti su
sirinkimo liepos mėnesį, nes 
liepos 11 dieną įvyks SLA 
Deimantinis Šeimas Pitts
burgh, Pa. Todėl nariai, no
rintieji užsimokėti mėnesinius 
mokesčius, kreipkitės pas fi
nansų sekretorę iš anksto 
pranešdami laišku arba pa
šaukite telefonu: OL 4-0870.

Nellie T. Bayoras,
Finansų sekretorė.

Cleveland, Ohio

A. A. JONO J. POLTERIO
ATMINIMUI

Šių metų gegužės 16 dieną 
Clevelande mirė Jonas Jurgis 
Polteris, veiklus, energingas 
SLA 14-tos kuopos narys ir 
ir veikėjas. Susivienijimui jis 
priklausė nuo pat atvykimo į 
JAV.

Į JAV J. J. Polteris atvyko 
1913 metais, -kviečiamas Jono 
Urbaičio, jo motinos sesers 
vyro, veiklaus lietuvio Susi- 
viehijimo veikėjo, ir apsigyve
no Donorą Pennsylvania. Jo 
sponseris J. Urbaitis dabar 84 
metų, invalidas, darbe netekęs 
abiejų kojų, bet nepalaužia
mas.

J. J. Polteris gimęs 1895 m. 
sausio mėn. 8 dieną Marvelėje 
prie Kauno. Atvykęs į J. A. 
V. dirbo mechaniku Donoroj 
Pennsylvania, vėliau kurį laiką 
gyveno Alabamoj. 1918-1919 
metais tarnavo JAV armijoj 
Prancūzijoj. 1922 metais vedė 
Amerikoj gimusią lietuvaitę 
Josefiną Slautaitę. 1925 me
tais persikėlė į Cleveland, 
Ohio, kur ir gyveno iki mir
ties. Persikėlęs į Clevelandą 
jis visą laiką priklausė 14-tai 
Susivienijimo kuopai ir buvo 
žinomas kaip sąžiningas, veik
lus, sumanus jos narys ir 7 
metus jos sekretorius.

Velionies sąžiningumas, su
manumas, darbštumas reiškėt- 
si ne tik Susivienijimo veiklo
je, bet ir fabrike kaip mecha
niko ar ilgus metus 1932-1957,

nėra arba nėr iš ko pasirinkt. Kalbas, 
turbūt, ir prekybos tikslas, nuturėdamas 
pakankamai gerų sandėlių. Kolūkiečiai 
valgo daug bulvių ir per mažai daržovių. 
Reikia skatint gausesni daržovių varto- f. *,
j imą.

Dar silpnesnė vieta maisto daviny 
yra vaisiai ir uogos. Mitybos instituįas 
pataria kasdien vantoti 2 32 gramų (71/5 
uucijais) vaisių ir uogų, tuo tarpu Lietu
vos kolūkių ir miesto darbininkai jų var
toja 3-4 kart mažiau. Jei daržovių pri
siauginti nesunku, /tai su. sodų užveisimu 
— ilgesnis reikalas. Vaisiam užlaikyti 
reikalingi geri sandeliai. Uogų daug 
lieka miškuose nesurinktų. Šiaip ar taip 
dar sunk.u pasiekti Mitybos instituto -nu
rodomą normą, bet reikia ejjti šia kryp
tim. Vartojant pakankamai daržovių, 
vaisių ir pieno, galima visai gerai aprū
pint organizmą mineralinėm medžiagom 
ir vitaminais. Taipogi svarbu, kad šei
mininkės ilgu virinimu bei džiovinimu 
nesunaikintų vitaminų, ypač C vitami
no jautresnio oksidacijai.

(Bus daugiau)

kaipo namų dažymo ir deko
ravimo komtraktoriaus.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Josdfiną, dukterį Fran- 
cos, sūnų Joną su šeima; Lie
tuvoje yra likusi sesuo Ona. 
Velionies liūdi SLA 14-ta kuo
pa. 4 F. M.

Binghamton, N. Y.

Aukojo Amerikos Lietuvių 
Tarybos Darbams

Lietuvos Nepriklausomybės 
ir Steigiamo Seimo minėjime, 
įvykusiame First Ward Ame
rican Ligion, šių metų gegu
žės mėn. 7 dieną.

Lietuvos laisvinimo reika
lams, A. L. Tarybai, aukojo 
šie asmenys, sekamai:

Po $10.00—SLA 50 kuopa, 
Antanas Lėpa, Matas Urbas, 
Leonas Bajorūnas ir P. B. 
Balchigonis.

Po. $5.00 — Bronius Gie
da ir XX.

M. Gėgžnienė aukojo $2.50.
Po $2.00 — J. Alexander,

J. Morkūnas ir V. Pundziai.
J. Kavaliauskas $1.50.
Po $1.00 — J. Krasauskas, 

A. Bučinskas, E. Židonaitė, E. 
Jaškauskienė, I. Krasauskie
nė, J. Bardis, Z. Židonaitė, E. 
Saladunienė, A. Chamo, Mrs. 
A. Undrejunas, Emily Watso, 
S. Chester, S. Bučinskas, M. 
Pulmiskienė ir J. M. Buchins
kas.

Viso $85.00.
Varde SLA 50, kuopos au

kavusiems ir dalyviams taria
me nuoširdų ačiū.

P. B. Balchikonis, 
SLA 50 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

Sektinas Pavyzdys Visoms 
SLA Kuopoms

Šių metų birželio 4 dieną, 
Strand Cafe salėje SLA 359 
kuopa turėjo šeimynišką va
karėlį savo jauniesiems na
riams pagerbti. Šioji kuopa, 
įsijungdama į SLA vajų, su- 
verbavo 13 naujų ir jaunų na
rių. Jauniausias naujas narys 
yra 1 metų amžiaus, o pats 
vyriausias 17 metų. Tokiu pri
augto kuopa -gali tikrai pasi
didžiuoti. Šiuo metu gal tai 
yra vienintelė kuopa, kuri ga

li pasigirti turinti tikrai jau
ną jaunimą.

Vakarėlį atidarė J. Taurin- 
skas, pavesdamas šeimininko 
pareigas Wm. Anestai. Vaka
rienės metu angliškai jaunuo
sius narius pasveikino ir pa
aiškino SLA uždavinius St. 
Būdvytis. Be jo kalbėjo S. 
Michelsonas, M. Michelsonie- 
nė, P. Brazaitis, N. Jonuška, 
J. Andriukaitis, Mrs. O. Gegu
žis, Mrs. Būdvytis ir kt.

Jaunieji nariai ir svečiai bu
vo apdovanoti saldumynais. 
Už geriausias kalbas dvi na
rės — Linda Waleikaitė 11 
meti; iš Milford ir Janice Vin- 
cent iš Belmont 12 metų, ga
vo dovaną — po maišiuką sal
dumynų.

Nors sueiga dėl smarkaus 
lietaus ir dėl tą pačią dieną 
rengtų kitų pobūvių nebuvo 
tokia gausi, kaip ji turėjo bū
ti, bet ji buvo maloni ir tik
rai šeimyniška. Jaunieji nariai 
po vakarienės liejo savo ener
giją žaisdami, o senieji nariai 
džiaugėsi, kad jų pastangos 
kuopą pajauninti davė gerų 
rezultatų.

359 kuopa parodė, kad no
rint galima rasti ne tik jau
nimo, bet ir tikrai jaunų “dai
gelių“. “K.“ Viešnia.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI

Warcester, Mass. — Susi
vienijimo 57 kuopos rengiama 
gegužinė įvyks liepos 3 dieną, 
Vytauto parke1, šokiams gros 
geras orkestras, veiks bufetas 
su įvairiais užkandžiais ir gė
rimais. Rengėjai kviečia savo 
kuopos ir apylinkėse esančių 
kuopų narius ir visus lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioje 
gegužinėje ir linksmai tyrame 
ore praleisti laiką.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.
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SLA Pild^Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, Įvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)
Iš atvykusių į Vokietiją daugumas repatriantų į- 

sijungė į lietuvišką veiklą. Jų patriotinis entuziazmas, 
partizanų dainos yra žavėtinos ir jie savo veikla ir pat
riotinėmis nuotaikomis nustelbia senesnuosius veikė
jus.

Emigrantų Komisija rūpinasi ir deda pastangas, 
kad Kongrese butų priimtas naujas įstatymas, pagal 
kurį, palengvintomis sąlygomis, galėtų atvykti jie 
naujieji imigrantai į JAV. Be to, Emigrantų Komisi
ja rūpinasi moraliai juos paguosti ir jiems priminti, 
kad Amerikos broliai lietuviai, jų nepamiršo ir nepa
mirš.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus Emi
grantų Komisijos raportas buvo vienbalsiai priimtas 
ir atlikti darbai ratifikuoti.

14. Morgičių Komisijos raportą patiekė preziden
tas P. P. Dargis ir sekretorius dr. M. J. Vinikas. Jie 
pranešė, kad pagal Pildomosios Tarybos nutarimą 
naujos aplikacijos morgičiams gauti nebuvo priimtos, 
o užsilikusios aplikacijos visos buvo peržiūrėtos ir iš- 
pręstos.

Keli aplikantai savo aplikacijas atsiėmė. Buvo 
duotas vienas morgičius sumoje $15,000.00 ant nuo
savybės Brooklyn, N. Y., prisilaikant visų morgičiams 
duoti taisyklių.

..  ■ ■ ■. ----- - ■ ____ ____ — . ...... -

N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus Mor
gičių Komisijos raportas vienbalsiai priimtas ir visi 
Komisijos atlikti darbai ratifikuoti.

15. SLA vice prezidentas J. Maceina referuoja 
Pildomajai Tarybai apie morgičiaus No. 370 aplikaci
jos klausimą. Morgičiaus aplikantas nesumokėjo dvie- 
jų numokėjimo ratų ir nuošimčių nuo antros numokė- 
jimo ratos. Kuomet jis buvo nuvykęs pas aplikantą,

*

jis pažadėjo kas mėnesį įmokėti po $100.00 morgičiaus. 
Bet šio savo pažado iki šiol neištesėjo.

Apsvarsčius morgičiaus No. 370 klausimą, E. Mi
kužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, vienbalsiai 
nutarta suteikti SLA vice prezidentui J. Maceinai pil
ną įgaliavimą, Power of Attorney iškolektuoti iš mor
gičiaus aplikanto nuošimčius ir skolos numokėjimus, 
ir jeigu nuošimčių ir skolos numokėjimų nebūtų įma
noma iškolektuoti, tada užvesti bylą forklozuoti nuo
savybę, kad apsaugojus SLA investmentą.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios Ta
rybos metinio suvažiavimo sesiją uždarė 1:30 vai. po 
pietų paskelbdamas, kad ketvirtoji sesija prasidės 2:30 
vai. šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą sesiją Pildo
mosios Tarybos metinio suvažiavimo atidarė 1960 m. 
vasario 26 dieną 2:30 valandą po pietų SLA Centro 
palpose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice1 prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja,

Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

16. Rytų Nuosavybių Komisijos raportą, patiekia
raštu SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas. «

Apsvarsčius Rytų Nuosavybių Komisijos raportą, 
J. Maceinai įnešus, E. Mlikužiutei parėmus, raportas 
buvo vienbalsiai priimtas, visi atlikti darbai ratifikuo
ti. Taip pat pavesta SLA, Sekretoriui rūpintis, kad 
butų atlikti tie darbai, kurie raporte buvo suminėti.

17. Moksleivių Fondo Komisijos raportą patiekė 
žodžiu E. Mikužiutė, N. Gugienė ir dr. S. Biežis. Jie 
pareiškė pasitenkinimą, kad jų patiektas planas Pildo
mosios Tarybos 1959 m. rugpiučio 17-21 d. suvažiavi
me buvo įvygdytas ir prašė Pildomosios Tarybos su
tikimo, paraginti SLA kuopas, SLA Deimantinės su
kakties proga, daugiau aukų skirti Moksleivių Fondui.

Adv. S. Bredes įnešus, J. Maceiniai parėmus Mok
sleivių Fondo Komisijos raportas buvo vienbalsiai pri
imtas.

18. Literatūrinio Kontesto Komisijos raportą pa
tiekė žodžiu E. Mikužiutė ir dr. S. (Biežis. Jie1 prane
šė, kad suplanuotas, priimtas, bet pavėluotas įvygdyti 
literatūrinis kontestas, tikslu paskatinti jaunimą lite
ratūriniam ir visuomeniniam darbui, bus vygdomas ir 
taip, kad premijų padalinimą butų galima atlikti se
kančiame SLA Seime, kuriame bus minima SLA Dei- 
dantinė sukaktis.

Įnešus, parėmus (Literatūrinio Kontesto Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai priimtas.

19. Pažangos Vajaus Komisijos raportą nutarta 
atidėti ryt dienai, nes jį patiekti užims kiek ilgesnį lai
ką.

20. SLA prezidentas P. Dargis praneša, kad du 
savaitraščiai, Keleivis ir Dirva netrukus minės savo 
veiklos garbingas sukaktis. Kadangi lietuviška spau
da yra stipriausios lietuvybės išlaikymo tvirtovės, to

dėl sukakties proga reikėtų minėtus savaitraščius pa
sveikinti ir paremti pinigine dovana.

Apsvarsčius klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, J. Ma
ceinai parėmus vienbalsiai nutarta pasveikinti “Kelei
vį” ir “Dirvą”, sukakties minėjimo proga ir paskirti 
“Keleiviui” ir “Dirvai po $200.00 dovanas.

21. Apsvarsčius Single Fund naudojimo klausimą, 
J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai 
nutarta autorizuoti SLA sekretorių, ir toliau naudoti 
Single Fund patvarkymus, pagal SLA konstitucijos 
VIII—10c. nuostatą.

22. Apsvarsčius SLA 7 kuopos reikalą, plačiai bei 
išsamiai susipažinus su gautais kuopos pareigūnų laiš
kais, N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vien
balsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vi
nikui, pareikalauti kuopos, kad visą reikalą sutvarky
tų, pagal SLA konstitucijos nurodymus, kad tvarkin
gai butų galima jį užbaigti.

Jei kuopa minėto reikalo nesutvarkys, tada įga
liojamas SLA sekretorius nuvykti vieton ir Pildomo
sios Tarybos teisėmis sutvarkyti visą reikalą, pagal tą 
galią, kurią konstitucija suteikia Pildomąjai Tarybai.

23. Apsvarsčius SLA antros apskrities atsiųstas 
rezoliucijas ir susipažinus su rezoliucijų turiniu, įne
šus, parėmus vienbalsiai nutarta rezoliucijų nesvarsty
ti, nes minėtos rezoliucijos yra nesuderinamos su SLA 
konstitucijoje nurodytais tikslais, bei SLA dvasia ir 
tvarka.

24. Susipažinus su SLA 226 kuopos protokolų sek
retoriaus raštu ir SLA sekretoriaus atsakymu, P. T. 
pripažino, kad SLA sekretorius reikalą sutvarkė ko
rektiškai ir labai gerai.

SLA prezidentas P. Dargis ketvirtą Pildomosios 
Tarybos metinio suvažiavimo sesiją uždarė 5:30 vai. 
vakare, paskelbdamas, kad penktoji sesija prasidės 9 
valandą ryto šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Vienok galutinai komunistai 

Susivienijime pralaimėjo visu 
100 procentų. Po šio nelem
to skilimo dar nekurie pasili
kę komunistai tautiškapame 
Susiv. atsigriebti, bet kartaus 
patyrimo pasimokinę nariai 
juos visiškai nustelbė. Maty
dami, kad iš to jau nieko ne
beišeis, vieni visai nutilo, o 
kiti pasitraukė, dabar jų jau 
nė dvasios nebeliko SLA. Tai 
šitaip atsikratyta komunistais 
ant visados, bet už tai musų 
Susivienijimui reikėjo bran
giai užmokėti ir tūkstančius 
narių netekti.

Kitos Susivienijimo nelaimės
Dar nepsėjus atsipeikėti 

nuo komunistų sukelto skili
mo, kai atėjo kita didelė ne
laimė. Tai nelaboji pasaulinė 
depresija, kuri visus skaudžiai 
palietė. Darbo žmonės netekę 
įprastųjų pajamų nebeištęsė- 
jo duokles sumokėti, kas dide
liais skaičiais vertė Susivieni
jimą apleisti. O atpildyti nau
jais nariais nebuvo kalbos dėl 
ekonominio neišgalėjimo. Šito
kia padėtis neišvengiamai pa
lietė Susiv. gana skaudžiai 
netenkant daugybės gerų na
rių. Daugelis jų išsibraukė 
prieš savo norą, nes netekus 
darbo pajamų ilgam laikui ne
bebuvo iš ko mokėti duokles. 
Tai reiškė netekimą apdrau
dos ir organizacijai palikimą 
visų sumokėtų, nekuriu per il
gus metus, mokesčių, nes tuo 
metu nebūta rezervų, ku
rie nors tik dalinai išlygintų 
skriaudą.

Šią bėdą pasakė dar kita 
nelaimė, tiesa, daug mažesnia
me skaičiuje, 'bet nepalygi
nant skaudesnė. Tuo metu 
Susiv. turėjo davęs nemažą 
skaičių morgičių savo na
riams, daugumoj, ant gyvena
mųjų namų, atseit savos pas
togės kaip pagrindinį gyveni
mo užtikrinimą. Ilgai trukusi 
depresija iš daugybės žmonių 
atėmė bet kokį finansinį pa
jėgumą ištesėti morgičių obli
gacijas prarasdami savo na
mus ir, žinoma, visą įmokėtą 
turtą. Susiv. nariai irgi nebu
vo išimtis. Kad apsaugoti or-

I ganizaciją, ilgainiui forkloza- 
vimai pasidarė nebeišvengia
mi, nors ir ieškota malonesnių 
išeičių, šitokia žiauri operaci
ja (forklozavimas) sukėlė 
daug pykčio ir išmetinėjimų, 
bet čia niekas nebuvo kaltas 
kaip tik gyvenimo pablogėju
si ekonominė padėtis. Savos 
fraternalės organizacijos iš
mesti iš savų butų jautėsi nu
skriaustais ir po šiai dienai 
prisimena su skaudžia širdi
mi. Visa paguoda jiems, t. y. 
forklozuotiems, teikiama, bet 
paguoda nė kiek nepataiso pa
dėties. Dabar bet ką kaltinti 
ar teisinti jau nebedera, ir 
nieko nebepadės.

Iš depresijos išeinant ir di
džiulėms žaizdoms beužgyjant 
iškilo dar kitas sunkumas, ku
ris palietė visas fraternales 
organizacijas, neišskiriant ir 
musų Susivienijimą. Valstybi
nių gyvybės apdraudos depar
tamentų praeities patyrimais 
ir naujaisiais apskaičiavimais 
bei paties gyvenimo sąlygoms 
pasikeitus pasirodė, kad lyg- 
šiolinės narių duoklės nebeati
tinka organizacijų finasiniam 
saugumui, kitais žodžiais sa
kant išeina, kad tuo laiku mo
kamos duoklės jau pasidarė 
permažos, kad jas būtinai rei
kia pakelti pačių narių apsau
gojimui, nes priešingai organi
zacijos nebeišsilaikys. Tai bu
vo valstybių departamentų 
griežtus reikalavimai ir įsaky
mai, privalomi visoms frater- 
nialėms organizacijoms. Pasi
rinkimo nebebuvo norint or
ganizacijai užtikrinti saugu
mą.

Šitokis sumoderninimas rei
škė atitinkamą duoklių pakė
limą, kas populiaria žinoma 
kaip konversija. Šioje kon
versijoje glūdėjo ypatinga 
ironija, būtent, juo narys il
giau išbuvęs organizacijoje, 
tuo jo duoklės proporcionaliai 
aukštesnės ir priešingai. Anot 
nekuriu vykusio, bet klaidingo 
išsireiškimo, kad veteranai 
baudžiami už tai, kad jie ilgus 
metus priklausė ir dirbo sa
vai organizacijai, dabar turi 
mokėti didesnes pabaudas, t. 
y. duokles, sulyg savo am
žiaus. Atrodytų lyg tokie ve
teranai butų tikrai baudžiami,

A. Grigaitis
Didieji Amerikos vyrai

ABRAOMAS LINKOLNAS
Kiekviena tauta turi didvy

rių, kurie iškyla jos pavojaus 
valandoj, arba savo darbais 
visą gyvenimą pasuka į nau
jas vėžes, padeda kraštui spar
čiais žingsniais žengti pir
myn. Tokių didvyrių darbai 
lieka tautos istorijoj ir žmo
nių atminty ilgus amžius. Jie 
gyvu pavyzdžiu šviečia jauni
mui ir skatina sekti jo pėdo
mis.

Vienas tarp Amerikos tokių 
didvyrių yra A. Linkolnas.

Jisai gimė 1809 metais va
sario 12 dieną Kentucky val
stybėje labai skurdžioj triobe- 
lėje. Tomas Linkolnas, Abra
omo tėvas, buvo dailydė, bet 
tikras jo pašaukimas buvo 
žemdirbystė. Visą savo gyve
nimą jis klajojo iš vienos ki
ton vieton. Iš Kentucky Lin- 
kolnų šeima po kiek laiko per
sikėlė į Indianą. Kelionė buvo 
labai ilga ir varginga. Kai ku
riose vietose nebuvo jokio ke
lio ir patys turėjo skintis sau 
kelią per miškų tankumynus. 
Atvykus naujon vieton, reikė
jo skubėti pasistatyti pastogę, 
nes jau buvo lapkričio mėnuo, 
artinosi žiema. Dar tik septy- 
rierių metų berniukas nuo ry
to iki vakaro dirba miške pa
dėdamas savo tėvui kirsti me
džius ir statyti triobą. Ta 
triobelė buvo tik pastogė, o 
ne gyvenamas namas. Ji buvo 
pastatyta iš karčių, dengta 
šakomis ir lapais, kad galima 
butų šaltį pakęsti, visą parą 
joje turėjo kūrentis užnis. Vi
są žiemą berniukas Linkolnas 
talkino tėvui valant sklypą, 
kuriame pavasarį rengėsi sėti 
javus, kad butų kuo maitin
tis.

Tą pat žiemą jie statosi ge
resnę triobą iš rąstų ir pava
sarį persikelia į ją gyventi.

bet tikrumoje visai kitaip: 
Juo narys ilgiau išbuvęs mo
kėdamas mažas duokles, tuo 
jis daugiau įsiskolino savai 
organizacijai arba jai neda- 
mokėjo, kas šitokia konversi
ja išlyginama. Taigi skriau
dos niekam nėra. SLA šitokią 
konversiją pravedė 43 seimas, 
laikytas Philadelphijoje 1943 
metais.

(Bus daugiau)

Tikrumoj ir šis gyvenamas 
namas nedaug buvo geresnis 
nei anoji pastogė: lango vie
toje buvo anga, užtiesta iš
tempta gyvulio oda, grindys 
— pluktas molis. Baldai taip 
pat labai prasti, pora kėdžių 
ant trijų kojų, stalas iš pus
raščių, bet ant keturių kojų. 
Trobos kampe iš karčių su
remta lova. Čiužinio vietoj— 
šausa žolė, medžių lapai. Už
klotas — laukinių žvėrių kal
iais. Į sieną įkaltos medinės 
gembės — laiptai pastogėn, 
kur buvo jaunojo Linkolno 
miegamasis. B. Gerndon, kurs 
vėliau buvo (Linkolno partne
ris, štai ką pasakoja apie Lin
kolno jaunas dienas:

Trūksta žodžių aprašyti jo 
gyvenimą. Illinois prerijos ap
šlakstytas naujakurių ašaro- 
mis ir patręštas jų moterų la- 
vonais. Pirmoji karta maiti
nas koše ir sūdyta mėsa. Nu
nokusių kukuruzų varpas nu
skabydavo lokiai, o briedžiai 
sudorodavo baigiančius gelto
nuoti arbūzus. Panašios gy
venimo sąlygos buvo ir India
noj.

1818 m. mirė Linkolno mo
tina. Sekančiais metais jo tė
vas vėl vedė. Jo pamotė Sara 
Donston iš Kentucky, našlė 
su trimis vaikais, buvo pro
tinga moteris — skatino ma
žąjį Linkolną mokytis. Tiktai 
vienerius metus A. Linkolnas 
telankė mokyklą, kurion rei
kėjo eiti trejetą mylių, per 
mišką, briedžių pramintais ta
kais. Pietums teturėdavo tik 
saują grudų kišenėje1. Tačiau, 
Linkolnas neliko be mokslo, 
nors ir labai trumpai telankė 
mokyklą. Buvo labai gabus ir 
darbštus. Savo pastangomis 
jis išmoko gerai skaityti ir 
rašyt. Mėgiamiausios jo kny
gos buvo: Šv. Raštas, Ezopo 
pasakėčios, Zabinrozas Kru
zas, Amerikos istorija, Jurgio 
Vašingtono gyvenimas, arit
metika.

Vėliau atsiktinai į jo ran
kas pateko visi Blenston — 
Anglijos įstatymų komenta
rų tomai, kurie tais laikais 
skaitėsi kaip šv. raštas jau
niems amerikonams, besi
ruošiantiems studijuoti teisę. 
Blekton veikalą radęs senio j

I statinėj, kurią pirkęs už pusę 
dolerio.

Dėl šių veikalų A. Linkol
nas sakė: Niekuomet savo gy
venime nebuvau radęs tokių 
įdomių knygų kaip šitos.

Dažnai naktimis atsisėdęs 
kėdėj arba atsigulęs ant grin
dų prie ugniakurio skaitydavo 
arba spręsdavo aritmetikos 
uždavinius, rašydamas ant 
medinės lopetos. Prirašęs pil
ną lopetą, nutrindavo ir vėl 
rašydavo. Lavinimuisi Linkol- 
nias nedaug laiko teturėdavo, 
nes kartu su tėvu turėjo dirb
ti ūkio darbus. Paūgėjusį Ab
raomą tėvas siųsdavo uždar
biauti. Tačiau tas uždarbis 
buvo nedidelis: šeši doleriai 
per mėnesį, o kartais tik 31 
centas per dieną.

Nors ir visaip vertėsi, bet 
Linkolnų ūkis negalėdavo iš
maitinti šeimos. Tad tėvas pa
sikinkė į vežimą keturis jau
čius, susikrovė visą turtą ir 
patraukė į vakarus. Galutinai 
apsistojo Illinois valstijoje 
prie Sangamono upės, čia Ab
raomas vėl padeda tėvui pa
statyti rąstų triobą ir išvaly
ti penkiolikos akrų miško plo
tą.

Dvidešimt pirmuosius me
tus eidamas, A. Linkolnas pa
lieka namus ir išeina į žmones 
uždarbiauti. Pradžioj dirbo 
miško darbus, vėliau tampa 
jurininku laivuose, kuriais 
upėmis plukdydavo grudus, 
pašarą ir kitus ūkio gaminius 
į Naująjį Orleaną. Pavargus 
nuo šių sunkių darbų apsigy
veno New Salėm (Illinois) 
mažam miestelį 20 mylių nuo 
Springfield. 1831 N. Salėm 
tuo metu kaip ir Čikagoj gy
veno keli šimtai žmonių.

Čia Linkolnas stoja parda- aš jokio 
vėju vienoj krautuvėj. Pasižy
mi nepaprastu teisingumu. 
Pav., kartą pastebėjęs, jog 
pirkėjas permokėjo jam 6
centus nakčia eina tris my
lias ir grąžina permokėtus pi
nigus.

Vėliau pats atidaro parduo
tuvę. Tačiau jam prekyba ne
siseka. Netrukus jis gauna 
pašto viršininko vietą. Paga
liau jis ryžtasi tapti teisinin
ku, advokatu. Ir tai jam pasi
seka.

New Saleme Linkolno as
muo brendo fiziniai ir proti
niai. Jiš buvo aukšto ūgio, še- 
šiapėdis, stiprus, kaip tie 
stuobriai, kuriuos jis jaunys
tėj guldydavo miške ant že
mės. Ilgi juodi plaukai, ilgas 
kaklas, ilgos kojos ir rankos, 
didelės ausys, veido oda rauk
šlėta, nevikrus, nemėgo alko- 
cholio, nemėgo moterų drau
gystės.

Dažnai priestelio krautuvėj 
jisai ginčydavos politiniais 
klausimais, filosofuodavo, o 
kartais pasakodavo lengvo tu
rinio pasakas, kad butų links
miau.

Kartą nušovęs laukinę tur- 
kę, ir pamatęs ją negyvą 
kraujuojant, jisai suprato, jog 
pasielgė žvėriškai atimdamas 
nors ir paukščiui gyvybę. Vi
są savo gyvenimą jisai dau
giau nepaėmė medžioklinio 
šautuvo. B. Herndon pasakoja 
apie Linkolną: Pas jį nebuvo 
jokio noro tapti turtingu. 
Turtą jis skaitė nereikalingu 
daiktu. Kartą jo prieteliai jį 
barė: Tu galėjai padaryti pi
nigų parduodant žemę, kurią 
pripuolamai pigiai pirkęs.

Taip, atsako Linkolnas, bet

supratimo neturiu 
piniginiuos reikaluos.

Tapęs advokatu Linkolnas 
apleidžia New Salėm ir persi
kelia į naują valstijos sostinę, 
Springfieldą, kur praleidžia 24 
metus. Linkolnas atjojo į 
Springfieldą ant skolinto ark
lio, kišenėj turėdamas septy
nis dolerius, o jo visas nekil
nojamas turtas tilpo balno 
terboj. Pas krautuvininką 
Džianą Spidą nedrąsiai papra
šė paskolinti pinigų nusipirk
ti lovą, Spidui patiko atvykė
lio liūdna, maloni veidę išraiš
ka, ir jisai pasiūlė savo lovą, 
kurioj, girdi, abu galėsią tilp
ti. Springficlde Linkolnas pa
sijuto it dideliam mieste (1500 
gyventojų 1830 m.).

Čia jis dirba advokato dar
bą, čia jis vis labiau ir labiau 
ima dalyvauti Illinois valsty
bės visuomeniniam gyvenime. 
Jam rupi teisingumas ir arty- 
mo meilė, žmonių tarpusavio 
santikiuose. Jis tampa žymus 
kalbėtojas ir išrenkamas į 
kongresą.

Kongrese jis rūpinasi įvai
riais visuomeniniais reikalais. 
Svarbiausia jam rupi panai
kinti Amerikoj vergiją. Toks 
Linkolno vergijos atžvilgiu 
nusistatymas iššaukia Pietie
čių neapykantą, jį vadina pa
mišėliu, sulaukia ir šiauriečių 
priekaištų, kurie jį vadina tai
kintoju, kas vėliau padėjo iš
gelbėti Amerikos valstijų uni
ją. Linkolnas pasakė: — “Aš 
skaitau, jog mes jokiu budu 
neturim priešintis vergijos ny
kimui natūralia mirtim. Mes 
privalom neprileisti vergijos 
naujose vietose, kai ji negali 
būti toleruojama senose”.

(Bus daugiau)
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46 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J. 

CLifford 7-6320

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, UI. 
HUmboIdt 6-2818

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich.

TOunsend 8-0298

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

OHapel 7-5164

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550niais iir sekmadieniais 9-4 vai.

832 North 7th St 
PHDLADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747

•Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų Įstaigose. *Prie firmos Įstaigų yra krautuves, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-314 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

•Siuntinlų pristatymas garan- 
vaJ. vakaro kasdien. SeStadie-skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto ud
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Hamilton, CanadaAmerikos Lietuviu Veikla Motinos Dienos Minėjimas

! Ona,

Vladas,

Zu-

Connecticut Kloniuose iš

spaudo-

Brooklyn, N. Y

IŠKYLA Į GAMTĄ

su

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Knyga iš Lietuvos

kp., Cicero, Iii. Sirgo 4 s, ir 5 d.

AMERIKOS MYBĖS

lietuviš- 
atidary-

Viso 
Nuo

sūnūs, 
sūnūs.

su-
me-

Washington, D. C.

Brockton, Mass.

Wilkes Barre, Pa.

tik unijų 
(paskelbė 

bendrovei 
biznį su

pačios radijo valandos
gegužinės-pikni-

Lietuvių Bakūžė — “Brock
ton Fair” Parodoje

šeštadienio, liepos 2 
“Lietuvos Atsiminimų

Valandos programa

sūnūs, 
apskr.

Juos tinau 
atsiliepti:

5:00 valandos iki 
iš tos

WEVD stoties, 1330
97.9 meg.

veška, MI 7-6491 P. Mateku- 
nas ir MI 1-0532 dr. E. Nos- 
kas. Malonėkite skambinti va
karais. Rep.

Lietuvos Atstovo Kajecko 
Sūnūs Baigė Kolegiją

kiek vėliau, 
kviečiami dalyvau- 
ir kitas jaunimas 
pažįstamais ir ki- 

Skautai ir

Nuo 
dienos 
Radijo 
bus girdima kiekvieną šešta
dienį viena valanda vėliau, bū
tent nuo 
6:00 valandai vakare, 
pačios 
kil. ir

Liepos 1, 1960

I

>

I
i

.................-............... -.......................  $845.28
pradžios šių metų bendrai viso----------- $16,167.60

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Šiais metais “Brockton Fa
ir” paroda prasideda liepos 
mėn. 2 dieną ir baigsis liepos 
mėn. 10 dieną. Paroda yra 
mišraus pobūdžio. Ją aplanko 
per savaitę apie šimtas tūk
stančių žmonių.

Prieš keliolika metų vietos 
lietuviškųjų organizacijų ir 
lietuvių pastangomis “Brock
ton Fair” parodos aikštėje, 
gražioje vietoje, prie pat įėji
mo į parodos aikštę, buvo pa
statytas lietuviško stiliaus na- 
melis-bakužė, kurią vėliau pa
vadino “Dariaus ir Girėno 
vardu. Bakūžę globoja Brock- 
tono Lietuvių Taryba. Brock
ton Fair laike lietuviai savo 
bakūžėje rengia lietuvių liau
dies meno išdirbinių parodą, 
kurią aplanko dešimtys tūk
stančių žmonių. Kasmet tos 
parodėlės bakūžėje skirtongos. 
Šiemet bakūžės atidarymas į- 
vyks liepos mėn. 3 dieną (pir
mąjį liepos mėnesio sekma
dienį) 3 valandą po pietų su 
įdomia programa. Bus prakal
bos, dalyvaus išgarsėjusi Bo
stono tautinių šokių grupė, 
vadovaujama p. Ivaškienės. 
Bagužės išlaikymui rengiama 
loterija. Paskirta keturios pi
niginės premijos. Bilietus bus 
galima įsigyti bakūžės atida
rymo dieną ir per visą paro
dos laikotarpį bakūžėje. Lai
mėtojai bus paskelbti 
j*-

Prie bakūžės veiks 
ka virtuvė. Bakūžės
mo dieną suvažiuoja labai 
daug lietuvių iš visos apylin
kės; gera proga susitikti pa
žįstamus prietelius. Brocktono 
Lietuvių Taryba kviečia visus 
aplankyti lietuvių bakūžę. Ati
darymo diena liepos mėn. 3 
diena, 3 valandą po pietų.

AI/To Brocktąno Lietu
vių Taryba

Šiais metais, savo metinia
me susirinkime, Taryba per
rinko tą pačią valdybą:

Pirmininkas — K. Jurgeliu- 
nas,

Vice pirmininkas — A. Ak
stinas,

Sekretorius — R. Kamins
kas,

Iždo globėjai — P. Duoba 
ir J. činčys.

Priimta Lietuvos laisvinimo 
reikalams aukų vajaus apys
kaita. Surinkta $1,047.00. Iš
laidų — $60.20. Altui pasiųs
ta 1,000 dolerių. \

Bronius Burba,
Alto skyriaus sekretorius.

“Nemuno vingiuose”, tokiu 
vardu gavau knygą iš A. Vit
kausko, kurią jam atsiuntė 
giminaitis iš Lietuvos. Knyga 
išleista Kauno spaustuvėje 
praeitais metais, didelio for
mato ir daug nuotraukų at
spausdinta apie Nemuno pa
krantes. Knygos turinys pra
dedamas Nemunas ties Rad
vilos giria. Tai Baldgudžių 
kraštas šalę miesto Minksko, 
ir aprašoma visų upių įsilieji
mas į Nemuną. Man visai ne
žinoma vietvietė aukščiau 
Alytaus miesto, bet kad Kau
nas yra į dešinę pusę Nemu
no, tai gerai žinau miestelius 
ir daug kaimų, kurie dabar 
vadinami kolūkiais, o buvu
sios pastatytos įstaigos vadi
namos “buržujinėmis”. Bet 
visgi malonu matyti ir gali
ma atpažinti iš nuotraukų.

Knygos tiražas 12 tūkstan
čių egzempliorių. Kaina 11.70 
rublių. Surinko medžiagą A. 
Matutis, nuotraukos padary
tos V. Stanionio.

Man teko gauti iš Vitkaus*-

ko pirmiau keturias knygas, 
išleistas Lietuvoje, kuriose 
irgi buvo panašiai rašyta gar
sinant ir giriant visokias į- 
staigas, kaip gerai taribynė 
valdžia tvarko. Skirtumas tik 
tame, kad šioje knygoje ma
žiau kolionių įdėta prieš lie
tuvius ir pasmerkiama rusų 
caro kariuomenė, kuri prida
rė daug skriaudos' lietuviams. 
Nuotraukos keliose knygose 
tos pačios. Kauno tvenkinys 
visur randama tik statoma ir 
rašoma, kad elektros jėgainė 
pradėjus veikti. Raudondvario 
rūmų griuvėsiai nuotraukoj 
matoma neatstatyti. Kulautu
vos vasarnamiai pušyne tie 
patys, kuriuos lietuviai kai
miečiai pastatė prieš 50 me
tų. Vilkijos miesto stubelkos 
tos pačios, apšiapę, tik mano 
laikais nebuvo lapių ūkės ir 
jų trobelių. Seredžiui S. Šim
kaus sena troba, kur kompo
zitorius augo, stovi. Taip pat 
ir Veliuonos miesto seni pa
statai pakrantėje Nemuno 
stovi.

Rašybos kalba lengva ir pa
traukli, tik kai kur kraštoti- 
niai išsireiškimai. Sakoma, 
kad žvejotąjas perskrido nuo 
vieno akmens ant kito, lyg 
butų paukštis. Apie Jurbarką, 
daug rašoma, bet nuotraukų 
nėra ir labai mažai api£ Sma- 
linykus ir Tilžę. Tik trek pa
žymima, kad vardai tų mies
tų pakeisti rusų vardošau- 
kiais.

Kas myli savo gimtinės pri
siminimus atnaujinti, tai šita 
knyga padoriai suredaguo
ta. Redaktoriai ir korektoriai 
yra kiti žmonės, negu rašyto
jas ir nuotraukas daręs. Ru
sų kalba pažymėta kas ką 
dirbo knygai ir leidyklos, bei 
taisė kalbą.

J. V. Stanislovaitis.

Skautų, jaunimo ir tėvų 
svečiais vienos dienos, liepos 
31 d., sekmadienį, bendrą iš
kylą iš New Yorko į artimą 
apylinkę ruošia Lietuvių Skau
tams Remti Komitetas. Tiksli 
vieta ir išvykimo laikas bus 
praneštas

Iškyloje 
ti skautai 
su tėvais,
tais artimaisiais, 
jaunimas pasirodys su žaidi
mais ir dainomis. Bus graži 
proga visiems kartu praleisti 
dieną gražioje gamtoje ir pa
bendrauti.

Į iškylos vietą bus vyksta
ma automobiliais ir autobu
sais. Kurie norėtų pasinaudo
ti autobusu yra prašomi pra
nešti iki liepos 15 d. šiais te
lefonais: MI 2-1795 M. Kli-

Lietuvių Radijo Valandos 
Laikas Pakeistas

Tos 
šiais metais 
kai vyks: Rugpiučio 7 dieną, 
sekmadienį, Lenkų Parke, Ja- 
maiča, L. I., o rugsėjo 11 die
ną, sekmadienį, Royal Gar- 
dens Parke, Rahway, N. J.

Gegužinių lankytojai prašo
mi įsitėmyti parengimų die
nas ir jose dalyvauti. Kep.

Jau buvo rašyta, kad oro 
jėgų eroplanų gamintojai su
streikavo 7-niose dirbtuvėse, 
kuris paliečia 31,000 darbinin
kų. Streikas vis tebesitęsia. 
Derybos tarp unijų atstovų ir 
bendrovės eina be pertraukos, 
bet prie jokių rezultatų nepri
einama. Kviečiamas valstijos 
gubernatorius Ribikoff tarpi
ninkauti tarp abiejų pusių. 
Pirmas panašus posėdis turė
jo įvykti birželio 20 dieną, bet 
Eroplanų bendrovė deda pas
tangas, kad sudemoralizuoti 
darbininkus ir sulaužyt uniją. 
Kasdien ir kas pusvalandį per 
radijo skelbia, kad dirbtuves 
vartai atidari, kas tik nori ga
li eiti dirbti, nes buk jau apie 
30% darbininkų sugrįžo ir vis 
gryžta daugiau kožną dieną. 
Bet unijos vadai sako, kad 
vos tik 10% skebų ir ofiso 
darbininkų skebauja. Unija 
sako, kad daug nepriklausan
čių unijoje rašosi ir kad uni- 
jistų eilės stiprėja.

Buvo rašyta, kad bendrovė 
stengėsi teisme gauti leidimą 
driaudžiantį masinį pikietavi- 
mą. Tas tikslas atsiektas, pi- 
kietavimas masiniai driaudžia-t 
mas. Darbininkai priklauso 
prie skirtingų dviejų unijų — 
International of Machinist ir 
United Auto Workers. Kaip 
bendrovė nesigirtų, kad dau
gelis gryžta į darbą, bet prie 
šios mados sistemos nėra įma
noma atsiekti gamybą. Skebų 
pagalba neneša bendrovei pel
ną, bet nuostolius. Nėra abe
jonės, kad darbininkams pa
vyks sulaužyt bendrovės nu
garkaulį. Beje, reikia pažymė
ti, kad miestuose, kur leidžia
mi laikraščiai, bendrovė talpi
na garsinimus, kurie užima

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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 virtuves sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370 '
ar

SLA
307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y

Tel. LAckawanna 4-5529

puslapį, juose šmeižiama uni
jos valdyba, buk darbininkai 
nenori streikuoti, o 
vadai biurokratai 
streiką. Jeigu jau 
taip sekasi daryti
skebais, tai kokiem galam rei
kalingi tie stambiai apmokami 
laikraščiuose garsinimai ?

Pr. Naunčikas.

Tarp kelių šimtų studentų, 
šiais metais baigusių George- 
town universitetą ir kolegi
jas, buvo Lietuvos atstovo Ra
jecko ir jo žmonos Onos sū
nūs Gabrielis, gavęs kolegijos 
baigimo diplomą. Rudeniui 
atėjus, jaunasis Rajeckas ma
no stoti į Yale universitetą ir 
studijuoti literatūrą.

Diplomų įteikimo metu iš
kilmėse dalyvavo John L. 
Lewis, buvęs ilgus metus ang
liakasių unijos vadas ir dau
gelis kitų žymių asmenų.

Koresp.

Musų mieste šiemet Motinos 
Dienos minėjimą buvo suruo- 
šusi vietinė, LB apylinkė ir, 
reikia pasakyt, jog minėjimas 
visais atžvilgiais buvo sėk
mingas. Minėjimas įvyko Lie
tuvių Namų patalpose, kurį 
pradėjo JB pirmininkė Skrip- 
kutė. Ji pirmiausia tarė ke
lis žodžius ir po to pakvietė 
daugvaikias motinas, kurių, 
kaip paaiškėjo musų mieste 
yra apie 16, tačiau motinoms 
skirtas garbės vietas užėmė 
tik 8 motinos, kurios buvo 
apdovanotos gražių gėlių 
puokštėmis. Kurios motinos 
nedalyvavo parengime, toms 
pasiųstos dovanos į namus.

Vietinė LB valdyba sureng
dama Motinos Dienos minėji
mą, atliko labai gerą ir gražų 
darbą. Jeigu ne LB apylinkė, 
tai vargiai butų suruoštas to
kis gražus parengimas moti
nas prisiminti ir jas pagerb
ti. Dalyvis.

Tei. STagg 2-5043
Mattbew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

BALTOŲNAS-BAI TON 
Reikalų vedSJae

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA Pagalbos Rankb
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 25 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ANELĖ POVILAITIS, 18 kp., Wcstville, III., gimus kovo 

28, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalio 
3,1926 m., mirė gegužės 23, 1960 m. Velionės dukte- 
rei, Barbarai Smith, pomirtinės išmokėta______ $300.00

MOM1ERTAS TACIONIS, 101 kp., Paterson, N. J., gi
męs sausio 26, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 2, 1920 m., mirė vasario 21, 1960 m. 
Velionio dukterei, Julia Tacionis, pomirtinės išmo- 

, keta _______________________________________ $300.00
JOHN POVILAITIS, 115 kp., Wilkes Barre, Pa., gimęs 

gegužės 23, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 2, 1944 m.; pridėtinę apdraudą paėmė ba
landžio 2, 1951 m., mirė birželio 6, 1960 m. Velionio 
žmonai, Miary Povilaitis, pomirtinė išmokėta __ $1,500.00

STASYS MARTINKUS, 192 kp., New Kensinigton, Pa., 
gimęs vasario 2, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gruodžio 1, 1929 m., mirė birželio 6, 1960 m. 
Velionio žmonai, Joanai Martinkus, pomirtinės išmo
kėta -----------------------,---------------------------------- - $600.00

ALVERA JEMOROIONE, 192 kp., New Kensington, Pa. 
gimus gruodžio 17, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 11, 1945 m., mirė gegužės 20, 1960 
m. Velionės dukterei, Helen Jemeroone-Kerr, po
mirtinės išmokėta __________________________ $500.00

ZUZANA PASKEVIČIENE, 164 kp., Frakville, Pa., gi
mus rugsėjo 16, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalio 1, 1918 m., mirė balandžio 18, 1960 m. 
Velionės palaidojimo išlaidoms padengti velionės 
sunui, Jonui Paškevičiui, pomirtinės išmokėta_ $150.

VINCAS GIEDRAITIS, 207 kp., ManChester, Conn., gi
męs gruodžio 27, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė sausio 14, 1917 m., mirė kovo 8, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Giedraitis, pomirtinės išmokė
ta ____ ____ _____ _______ _________________  $300.00

SIM1AS MALECKAS, 258 kp., Washington, Pa., gimęs 
rugsėjo 18, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 1, 1922 m., mirė birželio 2, 1960 m. Velionio 
dukterei, Mary J. Malecki, pomirtinės išmokėta $1,000.00

PETRAS SIMANAUSKAS, 310 kp., Rheinelander, Wis., 
gimęs vasario 18, 1887 m., Aiskučių kaime, Čedasų 
vaisė., Pasvalio apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasario i, 1925 m., mirė balandžio 30, 1960 m. 
Velionio žmonai, Elenai Simanauskas, pomirtinės 
išmokėta _________________________________ $600.00

MARIJONA ZIMNICKIENE, 352 kp., Detroit, Mich., gi
mus vasario 2, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gruodžio 3, 1939 m., mirė balandžio 14, 1960 
m. Velionės sunams: Jonui ir Juozui Zimickams, po
mirtinės išmokėta _________ _________________ $500.00

Viso ............................................................— $5,750.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-------- $89,229.26

Išmokėtos ligojo pašaipos
M. VTDORIENffi, 12 kp., Nantieoke. Pa. Sirgo 12 sav. ......................
K. MOTIEKA,) 75 kp., Los Angeles, Cal. Sirgo 5 s. ir 5 d. ----------
M. RACAIT1ENE, 158 kp., Springfield, III. Sirgo 12 s. ......................
S. MARTINKUS, 192 kp., New Kensington, Pa. Sirgo 7 s. ir 1 d. _
M. AUGAITIENE, 208 kp., Chicago, III. Sirgo 10 s. ir 4 d................
E. MLAZEIKIENE, 211 kp., Mahanoy City. Pa. Sirgo 9 s. ..................
V. GELE2UNAS, 214 kp., St. Louis, Mo. Sirgo 2 s. ir 5 d. ----------
A. STEPONAUSKLENfi, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 10 s. ir 3 d.
M. VOSYLIUS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 2 s. ____________ --.
J. SATKUS, 278 kp., St. Catharines. Canada. Sirgo 10 s. ir 4 d. 368,75 
J. SAKALAUSKAS, 301

$59.75
37.50
78.00
63.75
50.00
45.00
29.27
34.01
54.00

30.25

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:
Petroliunas Adolfas, gydytojas.
Pykys ir jo duktė Marks 

gyveno Washington, Pa.
Valužis Aleksandras, Juozo 

nūs, gimęs Cicero, III. 1916 
tais balandžio men.

Vilimas (ar Viliumas) 
kilęs nuo Kruopių.

Vinkšnelis Jonas, Petro
Aglinskas Vytas, Adomo
Ambraška Vacys, gyvenęs Kamo- 

kų km., Surviliškio vals., Kėdainių 
apskr.

Ausevičienė-Dėdelytė Ona, iš To- 
torwiemio km., Kaupiškio vals., 
Vilkaviškio apskr.

Biekšienė-Aukštuolytė Marija, Jo
no duktė, ir vyras Biekšis Adomas.

Dementavičius Antanas. Kazio 
sūnūs, iš Dainavos km., Kauno ap
skrities.

Jacevičius Juozas, ir jo sūnus 
Aliozas ir Juozas.

Jankauskaitė Julijona ir jos se
suo Maskaliunienė Zu ana, Juozo 
dukterys.

Kastantinavičienė, gimininka Jan
kauskams.

Kameža Andrius, žmona Pranė, 
ir sūnūs Mindaugas, 1945 metais 
buvo Dre dene, Vokietijoje.

Kunigėlis Kazys, Jono sūnūs.
Leonavičius Viktoras, gimęs Šė

toje 1919 m.
Maskaliunienė-Jankauskaitė 

zana, ir jos sesuo Julijona.
Milkus Jonas, Antano

Girkalnio m., Raseinių

Iieškomiejl arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANI A,

«1 WEST 82-ND STREET. 
NEW YORK 24. N. Y.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOMF
84-02 Jamaica Avė.

(at Forect Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

P
ROCKFORD, ILL.

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

WO 5-5890
Taip pat patarnau<«ne pinigų 
ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus. u 
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių J komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
sbraipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinčs prenumeratos gaus šiuos

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUS i" tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams <?isur 6 dol., visose Amerikos®— 
6J5O, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimLs ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS; “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Paradyta 8. MKJBLiiiLfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRASOKI A:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; ‘‘Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperlia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Cžabakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti
' “KELEIVIS”

636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė} 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europa 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiau*#’ 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomaP 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11 f1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse • 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicago// - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Ordk 
Iriu adresu:

naujienos

1739 SoEtb Halsted Street Chicag# 8,

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I I
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Sveiki, Susivienijimo 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo Delegatai ir Delegatės!
Sveikiname Susivienijimo Deimantinio 
Seimo Delegatus ir Delegates BOSTONE MIRĖ DR. D. PILKA

the Pick-ttoosevelt
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 

Ed leoch, Manoger

Roosevelt Hotel, kuriame bus laikomi Deimantinio 
Seimo posėdžiai ir kuriame apsistos delegatai

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 51-mas deimanti

nis seimas prasidės liepos mėnesio 11 dieną, 10 valan

dą ryte. Posėdžiai bus laikomi Roosevelt Hotel. Kai šis 

“Tėvynės” numeris pasieks skaitytojus, daug delegatų 

ir delegačių jau bus kelionėje, o kiti jau Pittsburghe. 

Visi musų broliškos organizacijos kuopų išrinktieji dele

gatai ir delegatės renkasi į savo didžiulės organizacijos 

—Susivienijimo Lietuvių Amerikoje parlamentą, dei

mantinį 51-mą seimą svarstyti broliškos organizacijos 

svarbiųjų reikalų ir nustatyti gaires ateities darbams.

Mes sveikiname visus delegatus ir delegates! Lin

kime visiems ir visoms kuogerausios nuotaikos deiman

tinio seimo metu! Linkime rimtai svarstyti musų didžiu

lės broliškos organizacijos ir lietuvių tautos reikalus! 

Kad Jūsų gerbiami delegatai ir delegatės atliktieji dar

bai seimo metu butų naudingi Susivienijimui, jo nariams 

ir visiems lietuviams!

Geriausios sėkmės visuose seimo darbuose!

Seime ir Šeiminiuose Pokyliuose Dalyvaus 
Daug Žymių Svečių

Susivienijimo istoriniame 75 metų gyvavimo sukakties 
Deimantiniame Seime, kiek mums žinoma, dalyvaus daug žy
mių svečių, ne tik pačiame seime, bet ir šeiminiuose pokyliuo
se, kurie įvyks seimo metu Pittsburghe. Liepos 13 dieną, tre
čiadienį, bus šeiminis banketas tame pat Roosevelt Hotel, ku
riame vyks seimo posėdžiai, dalyvaus Lietuvos atstovas 
J U O Z AS RAJECKAS iš Washingtono ir pasakys kal
bą. Taipgi dalyvaus Pittsburgho Universiteto, kuriame yra 
įrengtas Lietuvių Kambarys, atstovas. Bankete bus ir turinin
ga meninė programa, kurią išpildys plačiai žinoma solistė AL
DONA STEMPUŽIENE iš Cleveland, Ohio, o jai akompanuos 
gabus muzikas J. ŠVEDAS, irgi iš Clevelando.

Be čia suminėtų dalyvių meninėje programoje, seime da
lyvaus nemažai vėlesniu laiku atvykusių į Jungtines Ameri
kos Valstybes ir įsijungusių į Susivienijimo veiklą.

Iš seniau šiame krašte gyvenančių ir daug dirbusių Susi
vienijimui, dalyvaus ilgus metus buvęs organizacijos preziden
tas Stasys Gegužis su šeima, buvęs dešimt metų vice preziden
tas Viktoras Kamarauskas, nenuilstantis veikėjas Tarnas Matas 
su žmona, Jokūbas Trečiokas su žmona, veteratai Antanas 
Praškevičius, Jonas Brazauskas, Justinas Misčikas su žmona.

Iš Bostono seime dalyvaus buvusio ilgamečio iždo globėjo 
Stasio Mockaus žmona Antanina Mockienė, dr. Antanas Kapo
čius su žmona, Margarieta Michelsonienė, Stasys Michelsonas, 
ilgametis savaitraščio “Keleivio” redaktorius, J. M. Tumavičie- 
nė, Katarina Namaksy.

Brocktono 17 kuopą atstovaus Kastantas Jurgcliunas su 
žmona Marijona.

Iš Toronto, Canada, Ona Indrelienė, ilgametė kuopos fi
nansų sekretorė.

Stasys Bakanas, ilgametis veikėjas iš Bridgeville, Pa.
Binghamtono kuopą atstovaus ilgamečiai veikėjai Antanas 

Lopą, Justinas M. Bučinskas ir Petras B. Balčikonis.
Iš Chicakos seime dalyvaus šie veteranai: Domininkas Pi- 

varonas, dr. K. Drangelis, Mikas Vaidyla, Kazys Mačiukas su 
žmona, dr. Pijus Grigaitis, Helena Čižauskienė, Ona Biežienė, 
Katarina Katkevičienė, Kristina Austin, dr. A. Montvidas, An-

Birželio 27 dienos popietį miesto ligoninėje mirė dr. 
Domininkas Pilka, Susivienijimo Sveikatos Komisijos na
rys. Birželio 26 dienos ryte jį ištiko širdies smūgis, be są
monės buvo huvežtas į ligoninę, kurioj birželio 27 dieną 
mirė.

Jis buvo ilgametis Susivienijimo narys, nuolatinis sei
mų dalyvis ir veiklus žmogus. Seimuose jis buvo skiria
mas į šeimines komisijas, buvo renkamas į Pastoviąsias 
Komisijas. Jis keliais atvejais tarnavo Sveikatos Komisi
joje ir tas pareigas/ ėjo iki mirties. Taipgi jis tarnavo ko
misijoje Susivienijimo senesnio amžiaus nariams gyventi 
Namų Steigimo Komisijoje, ilgus metus savo kuopoje ėjo 
sekretoriaus pareigas ir dalyvaudavo antrosios apskrities 
suvažiavimuose. Jam rūpėjo savosios organizacijos reika
lai, todėl jis važiuodavoi į seimus savomis lėšomis, nereika
laudamas iš kuopos jokio atlyginimo. Būdamas Sveikatos 
Komisijoje, dažnai parašydavo “Tėvynėje” straipsnių svei
katos klausimais.

Asmenyje dr. Domininko Pilkos, Susivienijimas nete
ko rimto profesionalo, nuoširdaus ir teisingo nario ir ener
gingo veikėjo.

Apie velionio dr. D. Pilkos gyvenimą ir atliktus darbus 
parašysime vėliau, o šiuo kartu “Tėvynės” redakcijos, ad
ministracijos ir Pildomosios Tarybos vardu nubudime li
kusiai žmonai ir giminėms bei draugams reiškiame gilią 
užuojautą.

DIDŽIOJI LIETUVIU ŠVENTĖ
Tauriųjų lietuvių patriotų valia, pasiryžimas, pasiauko

jantis darbas ir jų organizaciniai sugebėjimas pilniausia pasi
reiškė šioje šalyje sukuriant ir ugdant Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje.

Musų brangusis Susivienijimas sulaukęs 75 metų Deiman
tinio jubiliejaus pradeda reikšmingas iškilmes ir švenčia gra
žiąją lietuvių tautinę šventę, kuri yra brangi ir artima kiek
vienam lietuviui.

Kam yra svarbus lietuvių siekimai ir kūrybiniai tikslai, 
tie nukreipia savo žvilgsnį liepos 11 dieną į Pittsburghą, Pa., 
kur prasidės Susivienijimo Seimas. Pagal Seimo knygoje pas
kelbtą sąrašą matome, jog musų kuopos išrinko 184 delega
tus. Šis rinktinių lietuvių atstovų suvažiavimas turi aiškius 
aikslus ir pirmoje vibtoje rūpinsis konkrečiais organizacijos rei
kalais. Bet Susivienijimo Seimų reikšmė yra daug platesnė 
ir gilesnė, nes susirinkusieji be specialių organizacinių reikalų 
visada rūpinas didžiaisiais lietuvių tautos si?kimais. štai ko
dėl musų Seimų atgarsiai visoje lietuvių visuomenėje randa 
pažymėtiną atgarsį.

Susivienijimas dirbdamas savo narių gerovei ir aprūpin
damas juos šiose sąlygose visiems reikalinga apdrauda, greta 
to atlieka lietuvių kulturinius, visuomeninius ir patriotinius 
darbus. Tuo tarpu nėra kitos lietuviškos organizacijos, kuri 
taip plačiai, gali sakyti, visuotinai sujungtų lietuvius bendram 
darbui, kaip tai atlieka musų Susivienijimas.

Tad suprantamas dvasinis pakilimas, kuriuo sutinkame 
SLA Deimantinį Seimą. Tačiau neužmirškime, jog Susivieni
jimas tuo ir stiprus, tuo ir gyvas, kad dirba praktiškai nau
dingą darbą savo nariams ir visiems lietuviams. Todėl ir šią 
Deimantinę šventę priimkim apgalvotai ir praktiškai. Kiek
vienas narys per paskutinius mėnesius turėjo progos įsisąmo
ninti svarbą ir reikšmę dabar vykdomo Deimantinio vajaus.

SLA Centras kasdien gauna naujų narių aplikacijas iš vi
sų lietuvių kolonijų. Tad reiškia, kad musų veikėjai ir visi na
riai jaučia būtinumą pasinaudoti puikia proga ir sustiprinti 
organizaciją narių prieaugliu. Čia svarbu pabrėžti, kad nors 
Deimantinis 'Vajus buvo skelbiamas iki liepos 1 dienos, bet 
vajaus darbo negalima dabar sustabdyti. Naujų narių apli
kacijos bus priimamos ir toliau, nes daugelis veikėjų ir narių 
iki liepos 1 dienos prikalbino naujus narius, bet dar nespėjo jų 
aplikacijų atsiųsti. Nenorėdami atmesti musų pasiryžėlių dar
bo gražių vaisių, patartume nariams ir veikėjams vajaus darbo 
staiga nenutraukti ir baigti jį garbingu pasveikinimu Deiman
tinio Jubiliejaus proga.

Šiame darbe brangiems Susivienijimo patriotams linkime 
geriausios sėkmės.

na Jagiella, Elizaibeth Satkoff, Anna Yonaitis.
Iš Cicero K. P. Deveikis, ilgametis organizacijos veikėjas.
Iš VVorcester, Mass. Juozas Krasinskas, “Tėvynės” ir kitų 

laikraščių bendradarbis^
Iš Detroito: Feliksas Motuzas, Mikas Balčiūnas, B. Kob- 

laitienė.
Iš Ansonia: Stasys Bujanauskas ir Juozas Radzevičius.
Čia suminėjome ilgus metus dirbusius organizacijai vete

ranus, kurie nesigailėdami laiko ir išlaidų ryžtingai dirbo irį ug
dė organizaciją nariais.

Juozą Maceiną 
Prisiminus

Birželio 8 dienos laiku Juo
zas nuėjo pasilsėti ir daugiau 
nekėlė. Užmerkė akis ant vi
sados. Daug žmonių pasigen
da Juozo, nes jis kam tik ga
lėjo visiems pagelbėdavo.

Dideliame nubudime paliko 
motiną Marę, du broliu: Jur
gį, gyvenantį Brooklyne, o 
antrą New Jersey. Tris sese
ris: Marę Želionienę, gyvenan
čią Sebastopolį, Pittstono prie
miesty, kur ir Juozas gyveno. 
Dvi seseris Pranę ir Bronę, 
gyvenančias Brooklyn'e.

1927 m. Juozas baigė Jen- 
kins Township High School 
ir nuėjo į mainas dirbti. Dir
bo apie tris metus ir ką tik 
liko neužmuštu. Išsigandęs 
metė mainas ir gavo darbą 
prie Poor District Pittstone. 
Suorganizavus Luzerne Coun- 
ty Institution District, kur 
buvo ir Pittstonas įjungtas, 
pradėjo čia dirbti ir dirbo iki 
šių metų vasario mėnesio 
(per 25 metus), kuomet pra
eitus rinkimus Luzerne Coun- 
ty laimėjo demokratai, tai 
Juozą paleido iš darbo. Prie 
Institutions jis buvo samdo
mas. Jis taipgi turėjo kitą 
politišką darbą — tai Jury 
Commissioner of Luzerne Co- 
unty. Čia jis būdavo renka
mas kas du metai ir jau ėjo 
trečią terminą.

1927 metais pasidarbavimu 
gerų SLA n<arių; velionių A. 
Galinsko ir Kasparo, pasita
rus su klebonu kun. J. Kasa- 
kaičiu, buvo suorganizuota 
lietuvių mokykla iš 163 vai
kų. Pittstono miestas davė 
mokyklą, šilumą ir šviesą. 
Tiek daug vaikų iš kur moky
tojus gauti. Jaunesnius paėmė 
velionis Galinskas ir Karsokas 
mokinti, o šiuos žodžius ra
šantį, kaipo “mokytesni”, Pa
kvietė vyresnių klasę mokin
ti. Rodos buvo virš 60. Žiū
riu, sąraše yra ir Juozas 
Maceina. Jis lankė mokyklą 
nuo pradžios iki pabaigos. Vi
si turėjo lietuvių kalbos va
dovėlius. Mano noru buvo, 
kad jie galėtų vyrišką ir mo
terišką gimtį atskirti, ir viena
skaitą ir daugskaitą atskirti 
ir kiek galint vieną ir kitą lie
tuvių kalbos linksniavimą su
prasti. Tą mokyklą lankė ir 
vedusios moterys, pav. p. Ba- 
nelienė ir pora kitų. Velionis 
Juozas ta mokykla buvo inte
resuotas.

Velionis Juozas Pittstono 
Lietuvių Piliečių Klube sekre
toriavo per 19 metų. Balfo 
44 skyriaus pirmininku išbu
vo daugiau 12 metų. Kuomet 
jis buvo sveikesnis, tai Balfas 
ir A. L. Taryba surengdavo 
pasekmingus 16 vasario mi
nėjimus ir aukas siųsdavo per 
pusę Balfui ir Tarybai.

Priklausė biznierių ir profe
sionalų “Talka” Klube.

Juozas vedė 1936 metais 
p-lę Julę Kaideriutę. Paliko 
tris dukteris: Konstanciją 22 
metų vedusę su jūreiviu Pay- 
ne, gyvenančią Guam, Lucę 
18 metų ir Ritą 13 metų. Va
lionio Juozo tėvas Pranas Ma
ceina mirė 1919 metais gegu
žės 10 dieną, Juozas liko 8 
metų.

(Nukelta į 3 pusi.)
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SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių meti; gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo rengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant populia
riam Pittsburgho Jocy Sims orkestrui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo 
kietus (bilietus).

ti

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti 

Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
(double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 

Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom

• v 
IS

anksto, 
asmens 
asmenų 
$15.50;
nuo $15.00 iki $15.50. Visi kambariai turi vėsinantį 
orą (Air condition).

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:

S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 
Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mijs. Bertha Pivaironas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Kotui, Pittsburgh 12, Pa.

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Jaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia 
ma jaunuolių veikla.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
M. J, Vinikas, Sekr.,

307 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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pra-Susivienijimo kuopų skubus 
neėimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
įleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
ilura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

51-mo 
Darbų 
baigta

Dei- 
knyga 
spaus-

visienis

Liepos 8, 1960 y

SLA Reikalai ir Veikla
SLA Ketvirtos Apskrities ir Sandaros Antros 

Apskrities Tradicinei Gegužinei Praėjus

g:

llii

Agronomas 
Antanas Kasperavičius, 

SLA ketvirtos apskrities 
pirmininkas.

biama, kad bus paminėta ši 
svarbi sukaktis, tai jis apie 
ją ir prisiminė.

Perstatytas “Tėvynės” re
daktorius M. L. Vasil. Pir
miausia jis “Tėvynės” redak
cijos ir SLA vardu pasveiki
no susirinkusius svečius ir 
viešnias. Po to prisiminė Su
sivienijimo praeities ir dabar
tinius darbuotojus. Tarp kitko 
jis priminė, kad Lietuvos res
publika neturi laisvės, bet Su
sivienijimo respublikoj gali
ma laisvai dirbti ir dėl Lie
tuvos išlaisvinimo, 
visiems patiko.

iDar pakviestas 
vietos veikėjas T.
Jis savo kalboje priminė Su
sivienijimo gerus darbus.

Paskutinis kalbėjo “Vieny
bės” redaktorius Juozas Tys- 
liava. Jis kalbėjo apie Susivie
nijimą ir Lietuvos laisvinimą. 
Pastarasis čia atvyko su sa
vo sunum, kuris daug geguži
nės dalyvių nufotografavo.

Brol. Jokūbas Trečiokas 
perdavė sveikinimus Susivie
nijimui nuo kelių čia buvusių 
SLA kuopų pirmininkų.

Visgi yra malonu ir įdomu 
panašiose pramogėse dalyvau
ti, pasimatyti su seniai maty
tais svečiais.

Jo kalba

žodį tarti 
Visockis.

Išsiuntinėta Seimo 
Darbų knyga

Susivienijimo 
mantinio Seimo 
praeitą savaitę
dinti ir išsiuntinėta 
kuopų išrinktiems delegatams 
susipažinti su joje telpančiais 
Pildomosios Tarybos narių, 
Pastoviųjų Komisijų rapor
tais ir atliktais darbais per 
praeitus du metus.

Taipgi knygoje telpa dauge
lio kuopų pasiulymai-jnešimai 
seimui, kuriuos delegatams 
reikės apsvarstyti, išdisku- 
suoti ir, organizacijai nau
dingus pasiūlymus priimti, o 
kurie prieštarauja valstijų ap- 
draudų departamentų įstaty- 
tymams, atmesti.

Delegatai, gavę knygą, pri
valo ją pastudijuoti, su pa
teiktais pareigų ir komisijų 
raportais ir kuopų pasiūly
mais gerai susipažinti, kad 
seime galėti; savo nuomonę 
pareikšti vienu ar kitu klau
simu.

Minima apskritis, kurios 
metinė gegužinė įvyko birže
lio mėn. 19 dieną Bellevievv 
Grove Parke, šalia Waterbu- 
rio, Conn., buvo garsinta per 
“Tėvynę” ir 
todėl dabar, 
praėjus, noriu
parašyti apie jos pavykimą.

Pasitaikė labai graži diena, 
tačiau svečių matėsi kiek ma- 

apskrities 
metais

kitais budais, 
šiai pramogai 

nors trumpai

grojo
buvo

bu-

šo- 
ne- 
at-

SLA 135 Kuopa Neteko 
Ilgamečio Veikeio

Philadelphia, Pa.

TvaranavičiusAntanas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Konfisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PIIKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Žmonių Mityba

y
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Orui atšilus ir 
vasarai prasidėjus

Iki šiol Susivienijimo Cen
tras ir kuopos ruošėsi prie or
ganizacijos istorinio 51-mo 
Deimantinio Seimo, tai jos ne
turėjo laiko pagalvoti apie 
ruošimą vasarinių išvykų į ty
rą orą. Dabar, vasarai prasi
dėjus, orui atšilus ir užbaigus 
ruošimąsi prie seimo, laikas 
pagalvoti kuopų veikėjams 
apie paruošimą išvykų į tyrą 
orą, kur nariai ir patriotin- 
gieji lietuviai galėtų suvažiuo
ti, vieni su kitais susitikti vie
ną kartą į metus, pasidalinti 
mintimis ir sudaryti glaudes
nius santykius vienų kuopų 
nariai su kitų kuopų nariais. 
Kuomet vienų kuopų narių 
santykiai su kitų kuopų na
riais bus glaudesni, tai galės 
daugiau gerų darbų atlikti sa
vo kuopoms ir visai organiza
cijai.

Ilgai nelaukę pradėkite dar
bą ir ruoškite vasarines išvy
kas j tyrą orą, nes jau prasi
dėjo liepos mėnesis ir visai ne
pajusime kai ateis ruduo. Ne
praleiskite vasaros patogaus 
išvykom laiko be naudos.

o—o
Nusiskundimai negali 
darbo atlikti

Dažnai mes gauname iš kuo
pų veikėjų nusiskundimus, 
kad jos vasarinių išvykų ne
ruošia dėl to, kad jos nebūna 
sėkmingos. Vienas ilgametis 
organizacijos veikėjas rašo, 
kad prieš kelis metus jo kuo
pa suruošė išvyką ir ji buvo 
nuostolinga, todėl kuopa ne
nori daugiau išvykų ruošti. I 
Jeigu vieną kartą išvyka ne-’

5 valandą prasidėjo 
programas. Sandaros 
apskrities pirmininkas

žiau, negu 4-tos 
gegužinėj praeitais 
vo.

Gera orkestrą 
kiams, bet šokikų
daug. Specialis autobusas 
vyko tik vienas iš Hartfordo 
(turbut brolio Vcdeikio suor
ganizuotas). Kiti aiškiuos, kad 
autobusų negalėjo sudaryti, 
nes pasitaikė tėvų pagerbimo 
diena, tai turėjo savo “pikni
kus”. Čia Waterbury, kitoj 
vietoj, buvo lietuvių kitas pik
nikas, tačiau vis dėl to prie 
bufeto matėsi daug svečių 
tarp savęs vaišinantis, net wa- 
terburiečiai bedirbdami ir sve
čiams patarnaudami pavargo, 
tai ansoniečiai užėmė jų vie
tas.

Apie 
kalbų 
antros
Jokūbas Trečiokas, kuris yra 
ir SLA centritis organizato
rius Conn. valstijoj, per gar
siakalbį nuo antro aukšto, 
dėjo pastangas sušaukti dau
giau svečių pasiklausyti trum
pų kalbų, tačiau daugelis bu
vo linkę tarp savęs pasikalbė
ti ir vaišintis.

Pirmiausia buvo pakviestas 
Susivienijimo 11 kuopos pir
mininkas Tarnas M.atas tarti 
žodį. Jis tarp kitko pagyrė 
prez. Eisenhowcrį už nepasi- 
davimą komunistams, tas 
duoda daugiau vilties išlais
vinti Lietuvą, taipgi jis ragino 
rašytis į Susivienijimą.

Antras kalbėjo SLA ketvir
tos apskrities pirmininkas 
Antanas Kasperavičius. Jis 
varde šios apskrities pareiškė 
sveikinimus Susivien i j i m u i, 
švenčiančiam savo deimantinę 
75 metų sukaktį, nes ir šios 
gegužinės proga buvo skel-

Dėl pačios gegužinės štai 
ką turiu pasakyti. Štai susi
tinku brolį B. Vedeikį iš Hart- 
do, kuris atrodo daug pasto>- 
rėjas. Jam apie tai priminus, 
jis pareiškė: “Broli, aš su sa
vo storumu turiu daug bėdos, 
pats laimingas, kad esi plo
nas”. Nors jis ir pastorėjas, 
bet dar pilnas gyvumo, daug 
ką turi papasakoti apie musų 
lietuvišką judėjimą. Susitikus 
Juzę Dičkienę iš New Haven, 
kuri yra jau keli metai našlė, 
užklausiau kaip einasi, ji nu
pasakojo, kad viskas gerai 
sekasi tvarkyt savo reikalus 
ir, ji vis pilna geros filozofi- 
jos, klausant jos pasakojimo 
gauti išvadą, kad jos toks nu
siteikimas duoda jai dvasinio 
pasitenkinimo ir pasisekimo. 
Antanas Orantis vis randa 
daug Susivienijime taisytinų 
dalykų ir jis juos nuodugniai 
nagrinėja. Stasys Bujanaus
kas, kuris neseniai minėjo sa
vo 70 metų amžiaus sukaktį 
kurio “receptas” buvo “Tėvy
nėje“ kas jį palaiko jaunu ir 
energingu.

“Tėvynės” redaktoriui pri
siminus apie tai, brolis J. Bu
janauskas pridūrė: “Reikia 
visuomet būti kuo nors užim
tu, tai nebus laiko rūpintis 
apie ‘smertį’, tas palaiko jau
nu”.

Apie panašius ir kitokius 
pasikalbjumus, giliau pamąs
čius, vėl darosi išvada, kad 
žmogus yra pilnas gerų ir 
blogų papročių, tik kartais 
vienų mažiau, kitų daugiau. 
Tai gal dėl tos priežasties 
mums ir yra sunku gaut jau
nimą darbuotis kartu su mu
mis, nes jis turi kitokius 
pročius. Apie tai reikėtų 
nagrinėti daugiau.

“Tiėvynės” redaktorius
L. Vasil sakė, kad savo įspū
džiuose duos mums “velnių”. 
Tai bus įdomu matyti. Lauk
sim ką jis tokio pasakys.

Baigdamas varde SLA 4-tos 
apskrities visiems gegužinės 
dalyviams, kalbėtojams, ko
misijai ir darbininkams tariu 
didelį ačiū!

SLA 4 apskr. koresp. J. M.

I

pa- 
pa-

M.

pavyko, tai nereikia numoti 
ranka ir daugiau išvykų ne
ruošti. Norint išvykas pada
ryti sėkmingas, jas ruošiant 
reikia padirbėti, gerai išgar
sinti, tada jos bus sėkmingos 
ir kuopos turės naudą. Kur 
tik išvykos būna gerai išgar
sintos, jų ruošėjai netingi 
gerai padirbėti, ten jos būna 
sėkmingos, į jas suvažiuoja 
šimtai žmonių, tyrame ore 
jaukioje nuotaikoje laiką pra
leidžia ir iš jų kuopoms bei 
apskritinis lieka pelno. į

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.

Nelauktoji mirtis išskyrė 
gyvųjų tarpe senesnės kartos 
veikėją Antaną Tvaranavičių. 
Jis uoliai dirbo Susivienijime 
ir daug metų išbuvo SLA 135 
kuopos valdyboje. Jo mirtis 
paliko musų kuopai ir bendrai 
Philadelphijos lietuvių tarpe 
didelę spragą. Per eilę metų 
eidamas musų kuopos valdy
boje įvairias pareigas, daug 
nusipelnė ne tik musų kuopai, 
bet ir visam Susivienijimui.

Antaną Tvaranavičių ištiko 
sunki liga ir buvo paguldytas 
ligoninėje. Daug pastangų dė
ta jo sveikatai pagerinti, bet 
mirtis buvo stipresnė ir visas 
pastangas pavertė niekais ir 
ant visados jam užmerkė akis. 
Jis mirė, bet jo nuveiktieji 
darbai, jo nuopelnai lietuviš
kame veikime dar ilgai pasi
liks gyvi tarp musų. Antanas 
Tvaranavičius gimė Lietuvo
je 1888 metais vasario mėn. 
24 dieną. Jo motina Aleksan
dra ir tėvas Jonas Tvaranavi- 
čiai buvo pasiturinti ūkinin
kai. Antanas Tvaranavičius 
19 metų būdamas atvažiavo 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno St. Louis, 
Missouri, ir čia begyvendamas 
tuoj pradėjo reikštis lietuviš
kame veikime, švento Kazi
miero draugystėje ėjo įvairias 
pareigas, taipgi pasižymėjo ir 
kitose lietuviškose organizaci
jose. Taip ir prasidėjo jo dar
buotė lietuvių išeivijoje. Jis 
St. Louis, Missouri išgyveno 
ligi 1922 metų, po to apleidžia 
šį miestą tikslu grįžti į laisvą 
nepriklausomą Tėvynę Lietu
vą. Bet trumpam laikui ap
sistoja pas gimines Auburn, 
III.

Kadangi Antanas Tvarana
vičius buvo plačiai žinomas 
Amerikos lietuvių tarpe, tai ir 
čia vietiniai lietuviai sužinoję 
apie jo apsilankymą, jį pak
vietė padėti suorganizuoti S. 
L. A. 27 kuopą, ir Antanas 
Tvaranavičius tapo tos kuo
pos finansų sekretorium ir 
organizatorium. Čia jis pasi
juto esąs reikalingas ir savo 
grįžimą į Lietuvą atidėjo 
trumpam laikui.

1924 metais Antanas Tva
ranavičius su savo jauna šei- 

1 mynele atvažiuoja į Philadel- 
phiją ir čia laikinai apsigyve
na, iš Auburn SLA 27 kuopos 
persikelia į musų SLA 135 
kuopą ir tuoj buvo išrinktas 
kuopos iždininku. Toliau ėjo 
kitas valdybos pareigas, dirbo 
ir kitose lietuviškose organi
zacijose, taip kad jis visada j 
buvo labai užsiėmęs ir laikas 
jam bėgo greitai, grįžimas į 
Lietuvą vis buvo atidėtas, ir | 
visai netikėtai atėjo 
pasaulinis karas 
visiškai sustabdė, 
nas Tvaranavičius 
veikime pasilieka 
135 kuopos valdyboje išbuvo 
net 34 metus, jis tik tada išė
jo iš valdybos pareigų, kada

v •

antras 
ir grįžimą 
Bet Anta- 

lietuviškam 
uolus. SLA

(Tęsinys)
Pieno problema maisto daviny yra 

viena iš .svarbiausiu. Piene yra gyvybes 
palaikymui vertingų baltymų, skanių 
riebalų ir angliavandenių. Jei pirmom 
gyvenimo dienom pienas gali patenkint 
greit augančio kūdikio poreikius, tai tos 
vertingos pieno savybės gerai veikia au
ganti bei suaugusį žmogų. Tiesa, pienas 
suaugusiam žmogui yra per daug vande
ningas maistas. Tas trukumas .nustoja 
reikšmės, kuomet vartojam ne tik pieną, 
bet ir tokius koncentruotus maisto pro
duktus, kaip sviestą arba sūri.

įvairios tautos vartoja1 gana įvairų 
pieno kiekį. Yra pridėta lentelė, iš ku
rios matyt kiek kurios tautos sunaudoja 
pieno.

Pirmoj vietoj stovi suomis, kuris iš
geria kasdien 680 gramų. Pie.no suvar
tojimo atžvilgiu pasižymi Skandinavui 
kraštai (Norvėgia, Švedija), toliau ei.ua 
Šveicarija, Olandija, Kanada, Naujoji 
Zelandija; jų gyventojai išgeria kasdien 
daugiau kaip 500 g. (pusę litro) pi (‘no. 
Minėtas Mitybos institutas taipogi pata
ria vaitot pieno arti to. J. A. V. kasdien

• v

senatvė ir liga jam pakirto 
sveikatą, jis su ašaromis aky
se 1957 metais apleido sekre
toriaus pareigas, kurio vieton 
turėjo būti išrinktas kitas se
kretorius, nuo to laiko pra
dėjo nesveikuoti ir galu gale 
turėjo atsigulti į ligoninę, kur 
po didelių skausmų šių metų 
gegužės mėn. 16 dieną mirė. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis gegužės mėn. 19 
dieną.

Dideliame nuliudime liko jo 
žmona Zofija, dvi dukterys ir 
sūnūs, taip pat jo brolis Vla
das Tvaranavičius su žmona. 
Mes, iSLA 135 kuopos valdy
ba, nariai ir narės, linkime 
Antanui Tvaranavičiui ramiai 
ilsėtis šioj laisvoj Amerikos 
žemelėj, o jo nuveiktieji dar
bai musų kuopoje dar ilgai 
pasiliks gyvi tarp musų.

Gustav Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Detroit, Michigan

Juozą Ambrose-Ambraze
vičių Palaidojus

Birželio 18 dieną mirė Juo
zas Ambrose, sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Po pamaldų šv. 
Antano bažnyčioje ir pasakius 
kun. V. Stanevičui pamokslą, 
įvertinant velionio nuopelnus 
savo viengenčiams ir savo 
tautai ir Amerikai, palaidotas 
birželio 21 dieną Detroito ka
rių kapinėse su militariškom 
apeigom, kurias atliko Dear- 
borno posto veteranai, kuriam 
velionis priklausė, su šiuvių 
salvėmis ir trimitavimu. Taip
gi kapinėse tarė žodį ponia 
Marija Sims, kaipo ALTS at
stovė ir Jonas Kriščiūnas, A. 
L. B. Radio Klubo pranešė
jas. Kalbėtojai velionį Juozą 
įvertino kaipo žmogų, tėvą, 
užauginusį ir išmokslinusį du 
sūnūs, kurie dabar yra Det
roite praktikuojanti advokar 
tai, kaipo visuomenininką, 
Lietuvos ir Amerikos patrijo- 
tą. Ilgiausiai ir daugiausiai 
velionis Juozas yra dirbęs S. 
L. A., bet prie jo kapo niekas 
iš Susivienijimo nebuvo pa
kviestas tarti žodį, pareikšti
jam pagarbą ir įvertinti jo parsivežė ir žmoną, su kuria

%

suvartoja apie 370 g. pieno. Lašas tei
gia, kad vystant gyvulininkystę, Lietu
voj butų nesunku pasiekt 500 g. ir dides
nę pieno norma kasdien. Mitybas insti
tutas .numato ir kiltus pieno produktus 
vienai dienai 30 g. sviesto (viena unci
ja), 29 g. varškes, 17,5 g. grietinės, 26 g. 
sūrio, 95 g. .nugriebto pieno. Visa tai 
pervedus Į pieną, kartu su 500 g. gryno 
pieno sudarytų apie 1770 g. pieno.

įdomu yra tai, kad pietų kraštų gy
ventojai pie.no,vaiitoja žymiai mažiau ne
gu šiauriečiai. Mažiausia pieno naudoja 
japonai po 23 g. kasdien arba po pusan
tro valgomo šaukšto. Mums butų svar
bu žinoti kiek pieno vartoja Rusija ir jos 
pavergta Lietuva. Šitą klausimą prof. 
Lašas apeina tylomis. Gerai žinom, kad 
j usij propaganda nepraleidžia progos be 
saiko gidtis jų laimėjimais tikrais ir ta
riamais. Majtomai, reikalai su pienu ir 
jo produktais okupuoto,] Lietuvoj yra 
apvergtini, jeigu toks mitybos žinovas, 
kai]) prof. Lašas apie tai kukliai nutyli. 
Tuo tarpu rusų oficiali propaganda gar
siai skelbia, kad Sovietų Sąjunga ne tik 
pavys, bet ir greit pralenks su pieno 
tikiu, ne tik J. A. V., bet ir kitus pažan
gius kraštus.
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| didelius darbus tai organiza
cijai.

Juozas Ambrose į Ameriką 
atvyko prieš penkiasdešimt 
metų, kviečiamas kito SLA 
veterano velionio Vinco Am
brazevičiaus į Newark, N. J. 
Bet aš atvykęs į Detroitą 
1915 metais-jau radau velionį 
Detroite beraštininkaujant S. 
L. A. 21 kuopoj dabar 352 
kuopa. Nuo to laiko, per 45 
metus, kartu su velioniu teko 
dirbti, kovoti, liūdėti pralai
mėjus viename ar kitame ko
vos fronte ir laimėjus kartu 
džiaugtis. Dirbant su velioniu 
Juozu, jogs darbas nebuvo 
sunkus, jei jis pasiryždavo 
vienokiam ar kitokiam darbui, 
tai įvykdydavo su kaupu, ir 
jei kada aš ar kitas bendra
darbis kokio darbo įvykinimui 
paabejodavom, gal nepajėgsim 
atlikti, tai Juozas buvo didžio
ji inspiracija. Būdavo ir tokių 
momentų, kad jis sušukdavo: 
Jeigu mes neįvykisim, tai kas 
kitas gali įvykinti, jog mes 
vyrai ir kariai? Atsimenu, ki
lus pirmajam pasauliniam ka
rui, mes dvejojome registruo
tis ar ne, eiti į kariuomenę, jei 
drajtuos ar ne, bet velionis 
Juozas tą reikalą išsprendė 
pirmasis! Kartą sutinku ve
lionį rytinėje daly miesto ir 
jis jau ištolo tiesia man ran
ką ir taria: Sudiev Motuzai, 
važiuoju į kariuomenę. Kaip 
tai atsitiko, tave draftino? Ko 
laukti kol draftuos, ar nema
tai kad jau Amerikos vėliava 
plevėsuoja prie Morno upės, 
o prez. Wilsonas skelbia 14 
punktų, tarp kurių ir paverg
toms tautoms laisvę spręsti 
savo likimą. Paspaudžiau rau
ką ir palinkėjau siekti užbrėž
tojo tikslo.

Nuvykus į Prancūziją, tar
naujant altilerijoj, kaip tik 
velioniui ir teko kautis prie 
minėtos Marno upės, pačiame 
didžiajame mūšyje, buvo ge- 
suotas ir sužeistas sviedinio, 
-bet išliko gyvas. Pasibaigus 
karui, kaip Steponas Darius, 
J. Ambrose ir kiti nuvyko į 
Lietuvą ir įsijungė į Lietuvos 
kariuomenę. Nutilus patran
koms Lietuvoje, Juozas gryžo 
į Ameriką, ibet jau ne vienas,

užaugino du sūnūs ir kurie 
jau prieš keletą metų yra mi
rus. Gryžo jau fiziškai pažei
stas, bet dvasioje taip pat ug
ningas, per keletą metų laikė 
valgomų daiktų krautuvę, vi
suomeniniuose tautiniuose rei
kaluose dalyvavo visu frontu 
ir visą laiką. SLA 352 kuo
poj beveik visą laiką buvo 
valdyboje: sekretorium, tpir- 
mininku, ilgiausia iždininku ir 
prieš ketvertą metų tą postą 
užleido savo sunui adv. K. 
Ambrose.

Juozai, ilsėkis ramiai Ame
rikos laisvoje žemelėje, kurios 
laisvę tu gindamas daug ken- * 
tėjai ir vargai, o tavo darbai 
ir siekiai tegul kalba kiekvie
nam lietuviui: broli ar sese, 
jei nori būt žmogumi, jei no- 

but laisvas, mokykis, dirbk 
kovok. F. Motuzas.

ri 
ir

Greenwich, Conn.

Vagių Tarpe Jauna Mergina

Ponia Angelina Da Rula pa
siskundė policijai, kad ji tapo 
apvogta, įsibrovus vagims į 
jos gyvenamą butą. Policija 
pradėjo jieškoti vagių, ir dėl 
to buvo areštuoti 6 asmens, 
tarp kurių radosi ir jos duk
tė, kuri irgi užsiėmė plošika- 
mu. Ji yra 17 metų amžiaus. 
Plėšikai nuo 17 iki 24 metų 
amžiaus iš Greenwich, Nor- 
folek. Stamford ir kitų apy
linkių. Jie yra po $5,000.00 
kaucija. Nėra abejonės, kad 
kaikuriems prisieis ir klėtkoj 
patupėti.

Pr. Naunčikas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

v

♦

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.
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įjjSLA Pild.,Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, Įvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)
PENKTOJI SESIJA

SLA preziden'tas P. Dargis penktą sesiją metinio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo atidarė 1960 metais 
vasario 27 dieną 9 valandą ryto, SLA Centro patalpo
se, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi SLA Pildomosios Ta
rybos nariai ir sudaro kvorumą.

<P. P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

25. Pažangos Vajaus Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. P. Dargis, J. Maceina, dr. M. J. Vinikas ir 
dr. S. Biežis. Jie pranešė, kad neoficialų Vajaus Ko
misijos posėdį turėjo 1959 m. gruodžio 28 ir 29 dieno
mis New Yorke, kad gruodžio mėnesio “Term” vajui, 
kuris buvo skirtas SLA deimantinei sukakčiai atžymė
ti, buvo paruoštos ir atspausdintos 3 naujos aplikaci
jos: vaikams, jaunuoliams ir draugybos nariams, kad 
laike šio vajaus buvo kreiptasi laiškais tiesiogiai į 
narius, kad buvo paraginti Lietuviški Klubai ir Drau
gijos tapti SLA draugybos narais ir kad vaikų ir jau
nuolių vajus, pasibaigus gruodžio mėnesiui buvo už
baigtas.

SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekė šias ži
nias apie SLA Pažangos Vajaus laimėjimus 1959 me

tais. Nuo 1959 metų sausio 1 dienos iki 1959 metų 
gruodžio 31 d. gauta viso 1,066 nariai. Į šį skaičių 
yra įskaityti ir 34 draugybos nariai. Naujų narių ap
draudų suma yra $1,078,300.00.

Draugybos narių buvo prirašyta viso 34, Akci
dentalinę apdraudą įsigijo 93 nariai $119,500.00 ap
draudos sumoje. Į Ligos pašalpos skyrių įstojo 52 
nauji nariai įsigydami 121 ligos pašalpos vienėtus.

Mėnesinės duoklės naujai prirašytų narių yra 
$1,183.94 ir vidutinė apdrauda vaikų $1,090.00, suaugu
sių $800.00.

Pagal paskelbtą Tėvynės No. 48, 1959 metų lap
kričio mėn. 7 d. kvietimą prizams laimėti duomenys 
tokie:

SLA 3 kuopa, Elizabeth, N. J. prirašė viso 92 nau
jus narius,

SLA 150 kuopa, Chicago, III. prirašė viso 86 nau
jus narius,

SLA 352 kuopa, Detroit, Mich. prirašė viso 66 
naujus narius,

SLA 185 kuopa, E. Chicago, Ind. prirašė viso 55 
naujus narius,

SLA 236 kuopa, Toronto, Ont., prirašė viso 52 
naujus narius,

SLA 192 kuopa, N. Kensington, Pa., prirašė viso 
44 naujus narius,

SLA 126 kuopa, New York, N. Y. prirašė viso 42 
.naujus narius,

SLA 43 kuopa, Boston, Mass. prirašė viso 25 naujus 
narius.

Kitos kuopos prirašė mažesnius skaičius narių. 
Vaikų ir jaunuolių “Term” vajuje dalyvavo narių pri
rašyme 67 kuopos.

SLA prezidentas P. Dargis papildydamas Vajaus 
Komisijos pranešimą, pareiškė, kad šis vajus yra di
delis moralinis laimėjimas SLA organizacijai, kad mi
nėtam vajui visus planus paruošė SLA sekretorius dr. 
M. J. Vinikas, už tai šia proga jis nori visos Vajaus 
Komisijos vardu pareikšti dr. M. J. Vinikui ypatingą 
padėką.

E. Mikužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus Vajaus 
Komisijos raportas vienbalsiai priimtas ir visi Komi

sijos atlikti darbai ratifikuoti.
27. Svarstomas klausimas, kam paskirti prizus už 

gruodžio mėnesio vaikų ir jaunuolių “Term” vajų.
Kadangi tik dvi kuopos išpildė prizams gauti są

lygas, todėl J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus, 
vienbalsiai nutarta pirmą prizą $100.00 paskirti SLA 
3 kuopai, Elizabeth, N. J. už prirašymą 92 naujų narių 
ir antrą prizą $50.00 paskirti SLA 150 kuopai, Chica
go, III. už prirašymą 86 naujų narių. Visoms kitoms 
SLA kuopoms, kurios prirašė mažiau 75 narių, bet 
daugiau 10 narių paskirti speciales dovanas.

28. Svarstomas klausimas, ar vaikų ir jaunuolių 
“Term” Vajų pratęsti, ar pakartoti.

Apsvarsčius klausimą ir plačiai pasisakius šiuo 
reikalu, N. Gugienei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, 
vienbalsiai nutarta vaikų ir jaunuolių “Term” vajaus 
klausimą pavesti išspręsti Vajaus Komisijai, ir jei Ko
misija ras galimybę ir reikalingumą tada “Term” vajų 
pakartoti.

29. Svarstomas klausimas, paskelbti naują vajų 
esamų narių apdraudų padidinimui ir pakeitimui į 
V2, V3, Paid Up ir taupomąsias apdraudas.

SLA Sekretorius paaiškina, kad anksčiau į- 
stoję į SLA nariai, dėl visos eilės buvusių Valstybių 
įstatymų suvaržymų, neturėjo tų teisių ir privilegijų, 
kokias turi dabar, naujai įstojantieji į SLA nariai. To
dėl reikėtų apsvarstyti senesnių narių reikalą, kiek są
lygos leidžia sudaryti kuo palankiausias galimybes ir 
paskelbti specialų vajų, kad laike jo SLA nariai galė
tų padidinti savo apdraudas, arba pakeisti jas į V2, 
V3, Paid Up ir taupomąsias apdraudas.

Apsvarsčius klausimą, E. Mikužiutei įnešus, adv. 
S. Bredes parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti šį klau
simą išspręsti Vajaus Komisijai, įgalioti ją išdirbti 
planą ir jei ras reikalinga paskelbti naują vajų, kad 
laike jo, esami nariai kuo palankiausiomis sąlygomis 
galėtų padidinti savo apdraudas, arba pakeisti į V2, 
V3, Paid Up ir taupomąsias apdraudas.

29. Apsvarsčius Ligos pašalpos klausimą, E. Mi
kužiutei įnešus, N. Gugienei parėmus, vienbalsiai nu
tarta interpretuoti SLA Konstitucijos nuostatus Ligos 
pašalpos reikale taip, kad jie butų pritaikinti tų Val
stybių apdraudos įstatymams, kur narys gyvena. Kiek
vienas SLA narys skaitosi tos valstybės gyvęntojas, 
kurioje buvo išduotas apdraudos paliudijimas.

Taip pat vienbalsiai nutarta amžiaus aprubežiavi- 
mą .Ligos pašalpos skyriuje panaikinti, ir vietoje to, 
naujai įstojantiems nariams į Ligos pašalpos skyrių, 
kurie turi 55 m. amžiaus ir daugiau, įvesti duoklių pa
didinimą po 5% kasmet.

SLA prezidentas penktą Pildomosios Tarybos su
važiavimo sesiją uždarė 1:30 valandą, paskelbdamas, 
kad šeštoji sesija prasidės 2:30 valandą po pietų šioje 
pat vietoje.

ŠEŠTOJI SESIJA

SLA vice prezidentas J. Maceina šeštą Pildomo
sios Tarybos suvažiavimo sesiją, SLA prezidento pa
vedimu, atidarė 1960 m. vasario 27 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, SLA Centro patalpose, 307 W. 30 Street, New 
York 1, N. Y.

Šioje sesijoje1 dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas.

30. Svarstomas dr. V. Tumėnienės knygos išleidi
mo klausimas, kuri sudaryta iš jos straipsnių tilpusių 
Tėvynėje, Sveikatos skyriuje.

Apsvarsčius klausimą, nutarta pavesti sekretoriui 
dr. M. J. Vinikui ir iždo globėjai E. Mikužiutei ištirti 
knygos išleidimo sąlygas, sužinoti kiek kainuotų kny
gos atspausdinimas ir patiekti savo rekomendacijas, 
tuo reikalu, Pildomajai Tarybai.

(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas
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(Tęsinys)
Nepasitenkinimas supranta

mas, bet kitokios išeities ne
būta. Visos Amerikoje frater- 
nalės organizacijos operavu
sios nuo seniai nustatytomis 
mažomis duoklėmis buvo pri
verstos persitvarkyti moder
niu pagrindu, t. y. įvykinti 
konversiją arba likviduotis. 
Suprantama, šitokis persior
ganizavimas, kai reikia dau
giau mokėti už tą patį daly
ką, niekam nebuvo malonus, 
nei entuziazmą keliąs. Neku
rie nariai į tai pažiurėjo tik
rai piktai nesistengdami išsi
aiškinti tikrosios padėties. 
Tokie nusivilimo vedini pasi
traukė iš Susivienijimo palik
dami visus savo įnašus. Ir 
taip Susiv. neteko apie 3,000 
narių. Pabėgusieji nuskriaudė 
organizaciją ir save, praradę 
sustiprintą ir saugią apdrau
dą, kurios dėl amžiaus ar pa
blogėjusios sveikatos jau nie
kur nebegalėjo gauti.

Konversiją pravedus Susi
vienijimas iškarto sustiprėjo. 
Kiekvienam nariui jo apdrau
da liko užtikrinta, ko pirmiau 
nebuvo, kas reiškia saugumą 
ir organizacija pasitikėjimą. 
Tai viena. Antra, kiekviena 
apdrauda pasidarė nepraras- 
na, t. y. įvesta rezervai, ku
rie po trijų metų proporciona- 
liai didėja kas metą. Tai reiš- 
ka, kad narys, išbuvęs keletą 
ir kelioliką metų, gauna savo 
rezervus grinais, kai pirm 
termino pasitraukia, kas reiš
kia visų duoklių nepraradimą, 
(kaip būdavo pirm konversijos 
laikų.

SLA dabartinis stiprumas

Pergyvenus konversijos su
krėtimą, nustumus skilimus 
į užmirštį ir laipsniškai mažė
jant sroviniams n) e su t a ri
mams, Susivienijimas atsisto
jo ant itin stipraus ir tiesaus 
kelio į šviesią ateitį. Finansinė 
jo padėtis kas kartą vis stip
rėjo be jokių priepolių ar ne
tikėtų staigmenų. Ištekliaus 
našumas (solvency) vis augo 
ir dabar jau pasiekęs net 142 
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procentu. Tai reiškia, kad 
Susiv. financinė atsakomybė 
kone pusantro karto didesnė, 
negu apskaičiavimai ir valsty
bės reikalauja, kas reiškia, 
kad, jeigu, sakysime reikalas 
pareitų, tai kiekvienam nariui 
butų galima išmokėti veik 
pusantro karto daugiau, negu 
jų certifikatai rodo. Tai tik
rai džiugi padėtis, kuria kiek
vienas narys gali tik džiaug
tis ir justi užtikrintą saugu
mą. Čia malonu pabrėžti, kad 
musų Susiv. dabartiniu ištek
liu, apskritai imant, neginči
jamai atsistojo pirmoje vieto
je palyginus su bilioninėmis 
komercinėmis gyvybės ap
draudos kompanijomis, kurių 
išteklius laikoma pirmaujan
čiu.

Taigi Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje dabar yra stip
rus, labai stiprus finansiniu 
požiūriu. Šio stiprumo pasiek
ta palyginamai jau nuo seniai 
ir laikosi gana kietai be svi- 
ravimų arba ženklų silpnėji
mo. Pasiremiant praeities pa
tyrimais pramatoma, kad da
bartinis stiprumas laikysis 
pastoviai, kas visas apdrau
das užtikrins net su geru 
kaupu.

Ši džiugi padėtis neatėjo sa- 
vaimi. Ji remiasi keliais pa
grindiniais faktoriais, kurie 
butini pasisekimui. Vienas iš 
svarbiųjų neabejotinai yra 
tikslus organizacijos operavi- 
mas, kurį sėkmingai ir našiai 
atlieka dr. M. J. Vinikas, kaip 
sekretorius ir manadžeris jau 
per 27 metus. Dr. Vinikas gi
lus apdraudų studijuotojas, 
nuosekliai pažįstąs fratema- 
lizmą, sumanus manažeris,• 
nuoširdus lietuvis ir visuome
nininkas tikrai daug ir pasi
šventusiai pasitarnavo musų 
Susivienijimui, jį iškeldamas 
į pačias viršūnes. Nelengva 
rasti kitą žmogų su dr. Vini- 
ko kvalifikacijomis, o ypatin
gai jo atsidavimu Susivieniji
mui, kuriam jis gyvena ir vi
sas savo jėgas sudeda. Visi S. 
L. A. nariai neabejotinai jam 
tikrai dėkingi, ką pareiškia 
jį pakartinai išrenkant se
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kretorium milžiniška balsų 
dauguma.

Narių sudėtų pinigų inves
tavimo saugumas su atitinka
mu pelnu yra kitas labai 
svarbus faktorius. Visu nuo
širdumu noriu pasakyti, kad 
visi investmentai daromi itin 
atsargiai, pirmoje vietoje sta
tant saugumą su atitinkamu 
uždarbiu. Kaip pasėka skru
pulingo atsargumo paremto 
praktiškais patyrimais per 
daug metų, man asmeniniai 
žinant per 20 metų, neturėta 
nė mažiausio nuostolio, kuris 
silpnintų finansinį stiprumą. 
Ir tuo pačiu visas investuotas 
kapitalas neša aukštą palūka
nų pelną, kas dar daugiau pa
kelia organizacijos stiprumą. 
Pažvelgus į ateitį nepramato
ma jokių sunkumų arba nepa
sisekimų šiuo požiūriu. Išva
doje galima pasakyti, kad Su
sivienijimo visas turtas yra 
saugioje ir stiprioje padėtyje, 
kas ateičiai užtikrina dabarti
nį aukštą išteklių (solvency).

Visi Susiv. reikalai tarpe 
seimų yra Pildomosios Tary
bos žinioje ir atsakomybėje. 
Nuo jos susitarimo ir vienin
gumo priklauso darbo sklan
dumas. Kaip žinia, visa Pil
domoji Taryba renkama refe
rendumu kas du metai. Jos 
sąstatas keičiasi — buvusieji 
išeina, o nauji ateina. Ji vi
suomet susideda iš įvairių re
liginių ir politinių pažiūrų 
žmonių, kaip ir patsai Susivie
nijimas. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimuose, kurie įprastai 
įvyksta du kartus į metus, 
bent per pastaruosius 20 me
tų nė vieną kąrtą neiškilo ti- 
kėjimiški ir sroviniai reikalai, 
sukelią ginčus ir nesutarimus. 
Tai lyg butų gentlemoniškas 
supratimas visai nekelti kont- 
raversinių klausimų, kurie ga
lėtų nukreipti dėmesį nuo Su
sivienijimo reikalų. Šia link
me gyvuoja pilna santaika ir 
tikras broliškumas, kas leidžia 
visą laiką ir energiją pašvęsti 
musų broliškos organizacijos 
reikalams.

Suvažiavimuose svarstant 
organizacijos reikalus pasirei- 
ška skirtingų nuomonių, su
gestijų ir planų, kas naturaiu 
ir net reikalinga, kad giliai ir 
visapusiai įžvelgus į svarsto
mą objektą. Tačiau veik visais 
klausimais po išsamių pasisar 
kymų veik visuomet prieina

ma prie vieningos išvados ir 
sprendimo, kas, žinoma, eina 
Susivienijimo sveikaton.

Sekretorius paruošia dienot
varkę Pildomosios Tarybos 
suvažiavimams, kuriems pir
mininkauja SLA prezidentas, 
visuomet palaikąs glaudų kon
taktą su sekretorium, kuopo
mis ir pavieniais nariais. 
Tokiu budu jam žinoma orga
nizacijos pulsas, polinkiai ir 
visa eiga. Šia proga malonu 
pasisakyti, kad visi buvusieji 
prezidentai, kurių praleidau 
tris, be išimties tikrai širdin
gai rūpinosi Susivienijimo ge
rove, įdėję daug laiko ir ener
gijos. Dabartinis prezidentas 
Povilas Dargis iš Pittsburgh, 
Pa. yra tikrai rūpestingas, pa
rodęs daug iniciatyvos ir be
sąlyginiai atsidavęs Susivieni
jimui.

(Bus daugiau)

SLA specialus vajus pasi
baigė birželio mėnesio pasku
tinę dieną, tačiau reguliaris 
vajus eina toliau ir kiekvienas 
narys gali įrašyti savo drau
gus ir pažįstamus.

Miami, Florida

ĮVAIRIOS ŽINUTES

SLA 44 kuopos narė, ponia 
Rose-Rukas, serga ir ligoninė
je jai buvo padaryta operaci
ja, dabar jau yra savo na
muose. Vėliname poniai greit 
pasveikti ir atsilankyti į su
sirinkimus.

Tėvų Dienos minėjimas įvy
ko Lietuvių Kluibe birželio 19 
dieną. Žmonių buvo virš 100. 
Įžanga vyrams buvo $3.00, 
moterims veltui. Tikietų par
duota 40, du nariai ponas F. 
Mockus ir ponas A. Benis au
kojo po $10.00. Valgis buvo 
įvairus ir turiningas — kum
pis, vištiena, dešros su viso
kiais priedais, kava ir pyra
gaičiai. Degtines ir alaus kiek 
kas norėjo. Buvo daug mote
rų, kurios atėjo be vyrų, nors 
joms įžangos reikėjo mokėti 
po $1.50. Daug pasidarbavo p. 
A. Norris ir kiti, taipgi ir po
nia Norris dirbo.

Svetainė. — Lietuvių Klu
bas nutarė platinti <50 pėdų 
ilgio ir 40 pėdų pločio svetai
nę. Bet tam reikalui fjėrai ne-

Didieji Amerikos vyrai

ABRAOMAS LINKOLNAS
(Tęsinys)

Jo neigiamas nusistatymas 
dėl karo su Meksika, nepatiko 
Illinois’o rinkikams ir Linkol
nas nebuvo perrinktas į kon- ' 
gresą.

Jis grįžta į Illinois’ą ir se* 
kančius penkis metus verčias/ 
advokatūra. Dėka jo proto, 
iškalbingumo ir jo budo Lin? 
kolnas tampa Illinais’o gar
siausiu advokatu. Linkolnas 
buvo išmintingas juristas. 
Jis neskyrė žmones į gerus ir 
blogus. Jo nuomone žmonėse 
randama ir blogo ir gero. Kal
bant apie žmogų visuomet rei
kia apsvarstyti tiksliai, kuris 
iš jų viršija. Visas gyvenimas, 
jo nuomone, tai mišinys gero 
ir blogo, ir nekurios blogo 
rūšys neišvengiamos.

1860 m. Linkolnas išrenka
mas prezidentu. Apleisdamas 
paskutinį kartą Springfielde 
pakeliui į Baltuosius Rumus 
jis pasakė atsisveikindamas 
su Springfieldo gyventojais:

“Šią vietą ir jos gerus žmo
nes niekuomet neužmiršiu, jie 
daug man padarė. Čia aš išgy
venau 25 metus, nuo jaunys
tės iki senatvės. Čia gimė ma
no vaikai, o vienas iš jų čia 
palaidotas. Aš šią vietą aplei
džiu, nežinodamas, kada grį
šiu. Man priešaky stovi sun
kios užduotys Wąshingtone”. Į

bus pardavinėjami. Vėliau 
pranešu kas finansuoja tą rei
kalą.

Miami auga kaip ant mie
lių, gyventojų priskaitoma 
apie 917-865, ir miestas vis 
auga, daug musų tautiečių 
atvažiuoja, perka pastatytus 
namus, o kiti perka lotus ir 
statosi namus įvairių tautų 
žmonės. Klimatas čia yra ge
ras visiems.

Mirė SLA 44 kuopom narys 
Jonas Barthelomew Želvis. 
Nubudime paliko mylimą žmo
ną Verną, 2 brolius ir daug 
giminių. Velionio šermenis ap
lankė daug žmonių ir palydė
jo į amžino poilsio vietą — 
kapines. C. K. Braze.

A. Grigaitis

Sandburg pasakoja, jog A. 
Linkolnas mėgo ręsti įvairias 
nerimtas juokingas istorijas. 
Jis galėjo prajuokinti rim
čiausią žmogų. O tais laikais 
niekas nenorėjo besijuokenčio 
prezidento. Visuomenės nuo
mone prezidentas privalo būti 
tiek rimtas kaip konstitucija 
ir jos pataisų papildimai. Lin
kolno juromas prezidendavi- 
mo metu vis retėjo ir retėjo. 
Inauguracijos į prezidentus 
metu Linkolnas prisiekė ginti 
konstituciją.

“Mano didžiausias tikslas, 
jis pasakė, išsaugoti valstijų 
vienybę ir neišardyti vergiją”. 
Taip jis turėjo pasakyti, nes 
to reikalavo valstijų bendras 
reikalas. Keletą savaičių po 
inauguracijos prasidėjo tarpu
savio karas šiauriečių su pie
tiečiais — kas prieš vergiją 
(šiauriečiai), kas už vergiją 
(pietiečiai).

Vergijos ginče abi pusės 
skaitė save teisėtais. Pietie
čiai sakė, jog vergai pas juos 
naudojasi geresniu elgesiu, 
geresniu dvasiniu ir materia
liu buviu negu kituose pasau
lio kraštuose. Gi šiauriečiai 
rėkė, jog vergovė yra nuodė
mė ir kas ją gina yra veid
mainys. Pietiečiai gi atsikirs
davo, girdi, Pensilvanijos fa
brikuose su darbininkais el-

Juozą Maceiną 
Prisiminus

|(Atkelta iš 1 pusi.)
O Didžiausiam nubudime 

paliko motiną Marę, kuri ser
ga artraičiu per 21 metus. 
Sutrauktos rankos, neapsako
mi skausmai, negali nei iš lo
vos išlipti. Negalėjo nei į sū
naus Juozo šermenis ir laido
tuves nueiti. Nors jau 74 me
tų, atrodo gražiai. Visas jos 
užsiganėdinimas — skaitymas 
laikraščių.

Juozai, mes visi tavo drau
gai ir bičiuliai liūdime tavęs, 
o motinai ir šeimai reiškiame 
užuojautą.

Antanas Ambrozaitis. 

giasi blogiau nei su vengais. 
O šiauriečiai prikaišiojo, jog 
Alabamoj su juodukais elgia
si kaip su gyvuliais. Abiejų 
pusių užsispyrimas, įsitikini
mas savo teisėtume privedė 
prie karo. Čia reikia pasakyti, 
jog tuo metu JAV buvo jau
na valstybė, kuri pasidalino 
į dvi puses.

Svarbiausia nesutikimo prie
žastim buvo vergovė, kuri Pie
tuose buvo plačiai paplitus ir 
vergai negrai buvo prievarta 
verčiami dirbti. Linkolnas bu
vo vergovės priešininkas. Jis 
sakė: Aš nenoriu būti vęrgu, 
bet nenoriu būti ir vergų sa
vininku. Prasidėjo tarpusavio 
karas. Linkolnas siekė numal
šinti pietiečių sukilimą, bet 
kartu ir išsaugoti federaciją.

1862 m. Linkolnas rašė: Jei 
aš galėtau išgelbėti sąjungą 
nfepaliuosavęs nei vieno vergo, 
aš tai padarytau, o jei aš ga
lėtau išgelbėti valstijų vieny
bę išlaisvinus visus vergus, aš 
tai padarytau.

A. Linkolnas mirė 1865 m. 
balandžio 14 dieną. Tą vakarą 
jis su žmona ir draugais bu
vo teatre. Vaidinimo metu 
pusprotis artistas įšoko į pre
zidento ložę ir jį šuviu nužu
dė.

Visas kraštas liūdėjo nete
kęs savo didžiojo žmogaus, 
kurs visas savo geriausias jė
gas pašventė žmonių gerovei. 
Linkolno kūnas karste trau
kiniu per Baltimorę, Philadel- 
phią, New Yorką, Clevelandą, 
Chicagą buvo nuvežtas į 
Springfieldą, į plačiųjų prerijų 
miestelį, kur. prasidėjo jo vi
suomeninis gyvenimas.

Pasakoja, jog stovint na- 
bašniko 12 metų sunui šalę 
tėvo karsto Baltuose rūmuo
se, kažkas pasakęs, jog jo tė
vas dabar jau danguje. Sūnūs 
gi atsakęs: Jei taip, aš džiau
giuosi, nes čia jis tikrai nebu
vo laimingas. Netrukus po 
Linkolno mirties vienas jo se
kretorių pasakė: Dabar Lin
kolnas priklauso amžiams.

Tai tikrai teisingi žodžiai. 
Jo vardas aukso raidėmis įra
šytas į Amerikos istoriją. Jo 
gyvenimas yra pavyzdys, ką 
gali žmogus padaryti, nors ir 
neturtingas būdamas, jei pasi
ryžta žengti šviesos ir arty- 
mo meiles keliu. Linkolnas
yra pavyzdys, kaip reikia my
lėti savo kraštą ir savo arty- 
mą.
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Amerikos Lietuviu Veikla
SLA Deimantinio Seimo Delegatai Turės Progą 

Pamatyti Lietuvių Kambarį Universitete

Susivienijimo Deimantinis Seimas prasidės liepos 11 
dieną Roosevelt Hotel Pittsburghe, ta proga Lietuvių 
Kambario Komitetas ir Pittsburgho Universiteto Kultū
ros ir Mokslo įstaiga kviečia seimo delegatus ir svečius ap
lankyti Universitetą ir Lietuvių Kambarį trečiadienį, lie
pos 13 dieną.

Yra paimtas specialus autobusas, kuris išeis nuo 
Roosevelt Hotelio pirmą valandą po pietų ir nuvež į Ste- 
phen Foster Miemorial Hali pietams ir priėmimui. Po pie
ty bus parodytas Lietuvių Kambarys ir kitų tautų kam
bariai. Lietuvių Kambarys naujai išremontuotas. Ket
virtą valandą po pietų tas pats autobusas parvež delega
tus ir svečius atgal į Roosevelt Hotel.

Rezervacijos važiavimui į Universitetą bus priima
mos visą dieną liepos 11 dieną, pirmedienj, antram aukšte 
Roosevelt Hotely. Jas priims: Mrs. Bertha Pivaronas, 
Mrs. Martin ir Mrs. Evans.

New York, N. Y. I

SLA Sekretorius dr. M. J.
Išvažiavo į Pittsburghą

sekretorius dr. M. J. 
liepos 7 dieną išva- 

Pittsburghą dalyvauti

SLA 
Vinikas 
žiavo į 
Pildomosios Tarybos priešsei-
miniuose posėdžiuose, kuriuo
se bus aptarti skubieji reika
lai ir tinkamas prisirengimas 
prie Deimantinio Seimo atida
rymo. Posėdžiuose dalyvaus 
visi Pildomosios Tarybos na
riai.

Tėvynės redaktorius M. L. 
Vasil išvažiavo į Pittsburghą 
dalyvauti seime liepos 8 die
nos vakare.

SLA 126 kuopą atstovauti 
seime išvažiavo O. Vinikienė, 
V. Sidzikauskas ir J. Audė-

nas. Taipgi išvažiavo seiman 
du centro tarnautojai J. Pet- 
rėnas ir kun. P. Dagps, atsto
vauti SLA 368 kuopą.

Brooklyn, N. Y

Atlanto Nugalėtojų Dariaus 
ir Girėno 27 Metų Sukak

ties Minėjimas

Iškilmės įvyks šių metų lie
pos mėn. 16 dieną, 3 valandą 
po pietų, Lituanicos aikštėje, 
prie jų pagarbos paminklo, 
Union Avenue, Stagg ir Hewes 
gatvių Brooklyne. Dalyvavi
mas nemokamas.

Vaišės .prasidės 5-tą valan
dą Lietuvių Klube, kur bus 
girdimas ir J. Stuko radijo. 
Įžanga-auka $2.00 asmeniui.

Kalbės Paminklo Komiteto

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Celdal Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 2 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS TARASEVIČIUS, 115 kp., Wilkes Barre, Pa., 

gimęs spalio 18, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė liepos 1, 1917 m., mirė birželio 3, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Domicėlei Tarasevičienei, pomirtinės 
išmokėta _______ ____ ______________________  $600.00

TEOFILE VEUKIENE, 116 kp., Maltby, Pa., gimus ba
landžio 26, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gegužės 1, 1922 m., mirė gegužės 31, 1960 m. Velio
nės dukterei, Helen Gayewski, pomirtinės išmokė
ta -------------------------------------- r---------------------- $150.00

M-OTIEJUS GIRDŽIUS, 159 kp., Collinsville, III., gi
męs liepos 15, 1882 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė sausio 4, 1918 m., mirė birželio 
12, 1960 m. Velionio žmonai, Marijonai Girdžiuvie- 
nei, pomirtinės išmokėta___________________ _ $300.00

JUOZAS MACEINA, 203 kp., Sebastopol, Pa., gimęs 
rugpiučio 18, 1910 m., Pittston, Pa. Prie SLA pri
sirašė spalio 7, 1928 m., mirė birželio 8, 1960 m. 
Velionio žmonai, Julia Maceina, pomirtinėe išmo
kėta _______________________________________  $600.00

KATRE DAMIULEVICIENE, 246 kp., Plymouth, Pa., 
gimus gruodžio 4, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 2, 1933 m., mirė birželio 20, 1960 
m. Velionės dukterei, Mortai Damulevičiutei, pomir
tinės išmokėta ____________________ $1,000.00

MAGDE ALEKSAITTENE, 272 kp., Amsterdam, N. Y., 
gimus spalio 10, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė balandžio 3, 1921 m., mirė balandžio 27, 1960 
m. Velionės vaikams: John, George, Leo, Willard ir 
Joseph Aleksaičiams, pomirtinės išmokėta_____ $324.00

MIKAS JASEUUNAS, 274 kp., Spring Valley, III., gi
męs rugsėjo 29, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA pri.- 
sirašė rugsėjo 2, 1923 m., mirė gegužės 25, 1960 m. 
Velionio pusseserei, Marei Mikolaitienei, pomirtinės 
išmokėta

pradžios šių metų bendrai viso
Viso 
Nuo

Išmokėtos ligojo pašalpos
P. URBONAS, 4 kp., Sioux City, Iovva, sirgo 8 savaites 3 dienas ___  $51.00
J. MAŽEIKA, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 10 sav. 5 d.____ 83.10
A. ZENT, 198-354 kp.. Akron, Ohio, sirgo 9 sav. 3 d. _______________  60.75
M. BATUTIEN®, 293 kp., VVilsonvilIe, III., sirgo 2 sav. 1 d._________  52.00
T. MICKEVIČIUS, 301 kp., Cicero, III., sirgo 12 savaičių _______ __ 185.76
A. JANUSAS, 311 kp., W. Frankfort, III., sirgo 6 sav. 4 d._________  64.00

Viso ____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

I
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pirmininkas Jonas Šaltis, Juo
zas Tysliava, “Vienybės” re
daktorius; Vacį. Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas.

Taipgi laukiame New Yorko 
miesto aukštų pareigūnų.

Be to, kalbės lietuvių orga
nizacijų ir draugijų atstovai, 
žymus lietuviai visuomeninin
kai ir kiti svečiai.

Amerikos ir Lietuvos him
nus sugiedos lietuvių choristų 
grupė.

Po keletą žodžių 
teto nariai: adv.
Jr., P. J. Montvila, 
ir Bronė Spudienė.

Bilietus iš anksto 
pas čia paminėtus 
narius ir pas Liet. 
Klubo biznio vedėją K. Vaitau
ti.

Visus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti.

Paminklo Komitetas.

tars komi- 
S. Bredes, 
J. Vyšnius

f 

naujo kontrakto sutarties. 
Autobusų vairuotojai jau 10 
mėnesių dirba be kontrakto. 
Darbininkų kantrybė išsisėr 
mė, kad tą reikalą galutinai 
išsprendus, aubusų vairuoto
jai nusprendė reikalauti tre
čiųjų teismo.. Abi pusės su tuo 
sutiko ir trečiųjų teismas tu
rės įvykti Teismo sprendė
jais yra paskirti sekami as
mens: Aron Harvitz iš New 
Yorko, prezidentas of Natio- 
nal Academy of Arbitration, 
kaipo neutralis sprendėjas; 
John Gaherin, industijalinis 
direktorius iš New Haven, 
Conn., ir Abrom Ribikoff, val
stijos gubernatorius, taipgi 
tarpininkaus sprendimui neiš
rišamų dalykų tarp unijos ir 
bendrovės. ,

įsigykite 
komiteto

Piliečių

Wilkes Barre, Pa.
■I......■ !>■■■........ ................ Z

Mirė SLA 115 Kuopos Narys
JONAS POVILAITIS

Pirmadienį, birželio 6 die
ną po 3-jų savaičių ligos Wy- 
oming Valley ligoninėj mirė 
SLA 115 kuopos narys Jonas 
Povilaitis. Buvo palaidotas iš 
šv. Trejybės bažnyčios, para
pijos kapinėse Bear Creek.

Kadangi jis buvo geras 
žmogus ir nei su vienu nesusi- 
pykęs, tai laidotuvės buvo ga
na didelės, lydėjo keli desėt- 
kai automobilių pilni žmonių.

Laidotuvės įvyko birželio 
11 dieną. Tą pačią dieną buvo 
laidojamas ir Juozas Maceina 

I Pittstone. Iš SLA Centro bu
vo atvykę pareigūnai į Macei
nos šermenis: sekr. dr. Vini
kas, prez. P. Dargis ir iždo 
globėjas St. Briedis. Ta pro
ga, ponios Nelės Bayoras ly
dimi, buvo atvykę į Povilaičio 
šermenis.

Kadangi Povilaičiai užlaikė 
gražią ir švarią užeigą, tai 
pas juos įvykdavo lietuvių į- 
vairųs pažmonys.

Liūdesy paliko žmoną (Ma
rę, sūnų Joną, dirbantį Sočiai 
Security BaltimOrėj, sūnų 
Vincą, dirbantį RCA televizi
jos tekniku ir dukterį Oną, 
mokytojaujančią Woodbridge, 
N. J.

Žmona ir šeima labai dė
kingi SLA Pild. Tarybos na
riams už atidavimą paskuti 
nės pagarbos velioniui, Taurų 
klubui už atsilankymą ir jų 
klubo nariams grabnešiams ir 
visiems dalyvavusiems šerme
nyse, už mišių korteles ir gė
les.

Palaidojus, palydovai buvo 
pakviesti į namus skaniems 
pietams.

Šeima labai dėkinga laido
tuvių direktoriui J. Lėgui ir 
šeimininkėms M. 
V. Liumbienei ir 
kieniei.

Abi pusės sutinka su pas
kirtais trečiųjų teismo spren
dėjai busimo sprendimo.

Pr. Naunčikas.

Montreal, Canada

Stovyklaus Lietuviai Skautai 
ir Skautės

Lietuvių skautų ir skaučių 
tuntų nariai ir narės pradės 
stovyklauti liepos 16 dieną iki 
liepos 24 dienai prie Rawdono 
miestelio. Stovykloms vado
vaus Gražytė ir Ramanaus
kas. Norintieji drauge su 
skautėms ir skautais stovyk- 
liauti, prašomi registruotis 
pas draugininkus ir stovyk
los 
šio

vadovus iki liepos mėne-
10 dienai. Rep.

Praėjus Mitinos 
Dienai

Praėjusi Motinos Diena vai
kams buvo brangiausia diena 
visame pasaulyje. Kai kurios 
motinos tą dieną buvo pa
gerbtos ir apdovanotos gėlė
mis ir kitomis dovanomis. Mi
rusių motinų kapai buvo ap
lankyti ir papuošti gėlėmis. 
Bet buvo ir tokių gyvų ir mi
rusių motinų, kurios tą dieną 
buvo pamirštos, niekas gyvų 
esančių neprisiminė, o miru
sių kapus neaplankė. Tai 
skaudus smūgis motinoms.
Močiute mano, širdele mano, 
Kodėl dėl manės vargai, 
Prabėgo jau metai ir viena diena. 
Kaip aš palikau sirata.

Nebėra su kuo pasikalbėti,
Mano širdies skausmus nuraminti, 
Motiniškai paguosti,
Prie širdies priglausti.

R. Paplausiąs.

Brockton, Mass.
Šaulių Kuopa Išrinko 

Naują Valdybą

Vietinė Šaulių kuopa šiems 
metams išrinko naują valdy
bą iš šių asmenų: Pirmininkė 
— S. Mantutienė, vice pirmi
ninkas — R. Bielkevičius, iž
dininkė 
retorė -

Valdybą sudaro Šaulių kuo
pos veiklus nariai, tai reikia 
iš jų laukti gerų darbų atli
kimo, ypač kuopos naudai.

Rep.

Alfredą, dukterį Bernice ir 
daugelį kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lai jai būna 
lengva ilsėtis Dėdės Šamo že
mėje po ilgos ir sunkios ligos. 
Laidotuvės įvyko gegužės 10 
dieną Draugas.

Paieškojimai
UetavM Generalinio Konsulo 

New Yqrke paieškomi asmenys:
Navickas Jonas, iš Liudvinavo.
Pakėnas Petras ir duktė Ona. 

gyveno Worcester, Mass.
Stankus Alcksandras-Karolis Apo

linaro sūnūs (buvęs Stankiewicz- 
Golzner), gyvenęs Vilniuje, Anta- 
kalio g-vė 12.

Tamašauskas Stasys-Juozas, Mo
tiejaus sūnūs, iš Kirkalnio m., Ra
seinių apskr.

Uktveris (Oak) Petras, gyveno 
Hairmarville, Pa.

Vauras Konstantinas, Jono su-

$399.00

$3,373.00
$92,602.26

1,100 pasažierinių autobusų 
vairuotojų vis neprieina prie

Po Ilgos Ligos Mirė 
Uršulė Valančienė

i » j

- O. Kašetienė, sek- 
E. Grušienė.

Tel. STagg 2-5043
^atthew P. Balta*

BIELIAUSKAS
FUNERAL ROME

Ali. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjai

660 Grand Street 
Brooklyn, N. X. 
NOTARY PUBLIC

Didelės Išlaidos Mokyklų 
Užlaikymui

ar
SLA

th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Kukrienei, 
M. Rudnic-

A. A.

Anna Maria, Florida

.................................. $496.61
.........................—..-$16,692.59
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

Hartford, Conn

Connecticut valstijoj vieti
nių mokyklų užlaikymas mok
slo sezone kainavo 118,700.00. 
Bėgyje dviejų metų padaugėjo 
išlaidos 15 milijonų dolerių. 
Sekančiam mokyklų terminui 
reikės $165,000,000. Vaikų 
prieauglis kas metai didėja. 
Statoma vis daugiau naujų 
mokyklų, samdoma daugiau 
mokytojų, už tai ir valstijos 
mokyklų užlaikymas didėja. 
O kad tuos milijonus surin
kus, piliečiams reikia mokėti 
didesni taksai. Kad ir daug 
mokyklų statoma, vienok jos 
yra perpildytos mokiniais.
Dar nesusitarė

Po ilgos ir sunkios ligos ge
gužės 5 dieną išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo patriotinga lietuvė 
Uršulė Valančienė, Amerikoje 
išgyvenusi apie 45 metus. Ji 
drauge su vyru Jonu atvyko 
iš Connecticut valstijos ir čia 
pastoviai apsigyveno, pasista
tė kelis namelius ir manė gra
žiai pagyventi, bet nelauktoji 
mirtis išskyrė iš (gyvųjų tarpo 
Uršulę ant visados. Velionė 
su vyru priklausė keliose pat
riotinėse organizacijose, visur 
dalyvaudavę ir pagal išgales 
dirbdavo.

Dideliame nuliūdime paliko 
savo mylimą vyrą Joną, sūnų

Liepos 8, 1960

t

Kaip aukštai nuo grindų
TURI BŪTI TELEFONAS?

Niekas kitas taip vienišas nesti ligoni
nėje kaip vaikai.

Apie tai pagalvojo Artie Holze, kai 
įrengė viešo naudojimo telefoną M.t. 
Sinai Hospital New Yorke. Jeigu jis 
butų pastatęs telefoną paprastame 
aukštyje tinkamam suaugusiems, tai 
negalėtų jo pasiekti suširupinusių akių 
savininkas, kuris čia pat žiuri, 
budu mažasis pacientas Artie 
telefoną atitinkamą, savo ugiui.

Galima manyti, kad asmuo, 
rūpinas 2,500 telefonų ligoninėj
timuose pastatuose, bus patenkintas 
jeigu jie bus veikianti. Bet Artie

Tokiu 
gauna

kuris
ir ar-

Holze pasirūpino daugiau padaryti— 
pagamindamas specialų telefoną paci
entui, kurio galva subandažuota, ar, 
pavzdžiui, telefoną paraližuotam ligo
niui.

Čia yra puikus pavyzdys, ką galvoja 
telefono darbuotojai, vyrai ir moterys: 
“Patarnavimo Dvasia”—ar 
patarnavimas teikiamas, kai jie sutin
ka jūsų individualius pageidavimus. 
Tai yra didelis pagrindas, kodėl jūsų 
telefonas patogus, palankus ir vertin
gas įvairiais budais.

asmeninis

NEW YORK TELEPHONE COMPANY (fį,

NAUDOKI! JUSU TELEFONĄ ... JIS YRA JUMS!

nūs, iš Narvaišių km., Plungės vai., 
Telšių apskr.
Astašaitis Algirdas, Aleksandro sū
nūs, gimęs Kaune 1925 m., studi
javo mediciną.

Bujanauskienė-Mikulevičiutė Ona, 
ir sūnūs Bujanauskas Stasys.

Činskis Kazimieras, iš Gudelių 
km., Varnių vals., Telšių apskr.

Daukšiene-Pranckevičiutč, vyras 
Daukša Vaclovas.

Gorauskas-Grokala Algirdas. 
Kazlauskienč-Burneikaitė Barbo

ra. iš Svaronių kaimo.
Kisiunaitė Elena, Justino duktė.
Kisiunas Stasys, gimęs 
Lenartavičius Stasys, 

Domininko sūnūs.
Lukoševičius Antanas

sas, Prano sūnus, gyveno Čikago
je.

Martišienė-Lopšaitė Ona, iš Upy
nos m., Skaudvilės vals.

Melkitas Julijonas ir Mateušas, 
iš Daktarių km., Ylakių vals.

Motušaitė Barbora, Jana ir Ona, 
Jono dukterys, iš Vytogalos kaimo, 
Skaudvilės vals.

1919 m.
Erazmo-

Panavas Boleslovas, Igno sūnūs, 
gyveno Hartford, Conn.

Poteliunas Juozas, Juozo sūnūs, 
gyveno Buenos Aires, Argentinoje.

Račkauskas Vytautas Henrikas, 
gim. 1925 m. kovo 1 dieną, gyve
nęs Kaune.

Ueškomleji arba apie juos tina* 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

«1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuviškų, aplinkų. Atlantic 
City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:

r

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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway St&tton) 
Woodhaven, N. Y. 

Buteikiam garbingas laidotu- 
ree. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose delyM 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

ROCKFORD, HaL. n
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo- j 
savybę, sąžiningam ir drau- T 
giškam patarnavimui skara- j 
binkite: T

WO 5-5890
Taip pat patarnavime pinigų 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.



No. 29
Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
In Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ
t

J ■ —» >.'■ ' ............

New York 1, N. Y., Liepos-July 15, 1060 Bntered as Second dass Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. Yn under the Act of Maroh 3, 1879 51 METAI

Organizatoriai Prašomi Dabar Prirašyti Naujus Narius, Numatytus VAJAUS METU
SUSIVIENIJIMO DEIMANTINIS 

SEIMAS PRADĖTAS GRAŽIAI
Pirmoje Sesijoje Dalyvauja 120 Delegatų

9

vienijimo 
am vaclo-

1. Rezidentas Dargis, pasakęs turiningą kalbą, 
Pirmiausia jis paskyrė mandatu komi-

Antanų .Praškevičių iš Cl'eveland, Ohio, Juozą4- J ’ 4r

VISIEMS LAISVOJO PASAULIO
LIETUVIAMS, LATVIAMS IR ESTAMS

BALTUOS TAUTŲ GEDULO PROTESTAS

Pirmadienį, liepos 11 dieną, 10 valandą ryto, Roose
velt Hotel, Pittsburgh, Pa., prasidėjo Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje 51-mas, Deimantinis, Seimas, kurio 
atidarymo iškilmes pradėjo Susivienijimo trečios ap
skrities ir Seimo rengimo komisijos pirmiiinkas Stasys 
Bakanas. Jis, taręs atitinkamą momentui žodį ir pa
sveikinęs delegatus, paprašė įnešti Amerikos ir Lietu
vos vėliavas. Po vėliavų įnešimo p. Bakanas tolimesnei 
programai vadovauti pakvietė p. B. Pivaronienę. Pas
taroji, tarus kelis žodžius lietuvių ir anglų kalbomis, 
pakvietė tarti žodį Pitteburgro miesto majoro atstovą, 
kuris pasveikino delegatus ir pasakė gražią kalba. Po 
jo pakviestas Pittsburgho miesto šerifo ofiso atstovas, 
kuris, taręs keletą gražių ir lietuviams prielankių žo
džių, įteikė Susivienijimo Sekertoriui Dr. AL J. Vinikui 
gražią sagutę šerifo ofiso vardu. Dr. Vinikas, priėmęs 
jam įteiktą dovaną, pasakė trumpų kalbą, kurioj jis 
padėkojo už jam įteiktą dovaną. 'Taipgi jis priminė, kad 
Susivienijimo turtas, apie trijų milijonų vertės, laiko
mas Pittsburghe Aldono banke.

Po to p. B. Pivaronienė pakvietė Susi 
Prezidentą Povilą Dargį atidaryti Seimą ir j 
vauti.
atidarė Seimą, 
sijon 
Krasinskų iš VVorcester, Mass., ir Antaną Andriulionį 
iš Boston, Mass. Iki mandatų komisija patikrins man
datus, Prezidentas Dargis pakvietė pakalbėti šiuos žy
mius veikėjus:

Aliu. V. Sidzikauską, buvusį ilgus metus Susivieni
jimo Prezidentą Stasį G’egužį, dienraščio “Naujienų” 
vyriausią redaktorių ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorių Dr. P. Grigaitį, Jurgį Strazdą iš Toronto, 
Antaną Kalvaitį, buvusį ilgus metus savaitraščio “Ke
leivio” redaktorių Stasį Alichelsoną, inž. A. Čapliką, M. 
Klimą, J. Audėną ir “Sandaros” redaktorių Al. Vai
dyty.

Kalboms užsibaigus, mandatų komisija pranešė, 
kad ji patikrinus mandatus surado, kad pirmoje sesijoje 
dalyvauja 120 delegatui. Po to Sekretorius Dr. Al. J. 
Vinikas, pradėdamas nuo pirmos kuopos, šaukė delega
tus vardais, o ženkleliams prisegioti paskirtoji komisija 
prisegė ženklelius, o dovanų įteikimui komisijos narės 
įteikė delegatams ir delegatėms dovanas, kurios buvo 
paruoštos delegatams apdovanoti Deimantinio Seimo 
proga.

Tuomi baigėsi Susivienijimo Deimantinio Seimo 
pirmoji sesija.

Prieš dvidešimt metų, 1940 
liepos 21 dieną, Raudonosios 
Armijos okupuotose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respubli
kose Kremliaus sufabrikuoti 
vadinami liaudies seimai Tali
ne, Rygoje ir Kaune priėmė 
vienodo turinio Maskvos pa
diktuotas rezoliucijas, prašan
čias Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiąjį Sovietą, kad Lietuvą, 
Latviją ir Estiją priimtų į So
vietų Sąjungą.

Tuo Sovietų karinių jėgų 
okupacijos ir NKVD teroro 
sąlygomis primestu Baltijos 
respublikoms tariamai sav ar 
noriškos savižudybės aktu 
Maskva siekė ir tebesiekia su
fabrikuoti teisinį šydą savo 
agresijos nuogybei pridengti. 
Tuo sumetimu ir š. m. liepos 
21 Maskva ruošia to makab
riško spektaklio minėjimą, ku
riame pavergtieji lietuviai, 
latviai ir estai bus prievartau

jami liaupsinti savo pavergė
ją ir sovietinę vergiją.

Tačiau nei 1940, nei juo la
biau 1960 metais jokie Mask
vos makabriški spektakliai 
nesuklaidino ir nesuklaidins 
nei pavergtųjų Baltijos tautų, 
nei laisvojo pasaulio nusista
tymo. Sovietų Sąjungos ag
resijos veiksmai prieš Lietu
vos, Latvijos, Estijos respub
likų nepriklausomybę ir teri
torinį integralumą jokiais 
Maskvos spektakliais neužtu
šuojami. Užtenka čia tik pri
minti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Kongreso specialios 
komisijos Baltijos valstybių 
okupacijos tirti išvadas. “Yra 
aiškiai ir galutinai įrodyta,“ 
sako komisija, “kad Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo jėga 
užimtos ir neteisėtai prie So
vietų Sąjungos prijungtos. 
Bet kuris Sovietų Sąjungos 
tvirtinimas, kad 1940 metų i 

liepos mėnesį jos pravesti rin
kimai buvo laisvi ir savano
riški, arba kad to pasekmėje 
sudarytų parlamentų priimtos 
rezoliucijos, prašančios (Lie
tuvą, Latviją, Estiją) pripa
žinti sovietinėmis respubliko
mis, buvo teisėtos,—yra mela
gingas ir nepagrįstas.”

Tad liepos 21-ji yra sovie
tinio melo, apgaulės ir Balti
jos tautų valios klastojimo 
diena.

Baltijos Valstybių Laisvės 
Taryba, griežčiausiai protes
tuodama prieš Sovietų Sąjun
gos tęstinę agresiją Baltijos 
respublikų atžvilgiu ir prieš 
jos ciniškas pastangas tai ag
resijai legalizuoti,—

1960 metų liepos 21-ją die
ną skelbia Lietuvių, Latvių ir 
estų PROTESTO - GEDULO

Tik Retas Lietuvos Darbininkas ir Tarnautojas 
Galės Vasarvietėse Atostogauti

Vyriausiosios kurortų, sana
torijų ir poilsio namų valdy
bos viršininkas V. Sergiejus 
neseniai sovietiniam laikraš
čiui pareiškė, kad Lietuvos 
kurortuose šiemet poilsiaus ir 
gydysis 60,000 darbo žmonių. 
Tai butų kas dešimtas Lietu
vos darbininkas ir tarnauto
jas (nes darbininkų ir tarnau
tojų skaičius, apjungtas pro
fesinėse sąjungose, siekia dar 
bar 600,000 — neskaitant kol- 
chozininkų, kurie profsąjun
goms nepriklauso).

Tačiau, pagal oficialius duo
menis, paskelbtus paskutinia
me Lietuvos profesinių sąjun
gų V-me suvažiavime, šiais 
metais į sanatorijas, poilsio 
namus, profilaktoriumus ir 
turistines bazes bus išsiųsta 
daugiau kaip 34,000 tarnauto
jų. Tai butų kiek daugiau kaip 
kas septynioliktas darbinin
kas. Bet kai į tą skaičių įeina 
ir tie, kurie kelialapius gaus 
į kitas, ne Lietuvos vasarvie
tes, tai Lietuvos vasarvietė
mis ir gydyklomis galės pasi
naudoti dar mažesnis negu 
34,000 skaičius.

Tai ryškėja ir iš Lietuvos 
vasarviečių viršininko Sergie- 
jaus pareiškimo, kad Lietu
vos kurortuose šiemet poil
siaus ir gydysis apie 60,000 
darbo žmonių. Galima spėti, 
kad daugiau negu pusė visų 
atostogaujančių Lietuvos ku
rortuose bus iš “broliškų res
publikų”. Atvykę iš Lietuvos 
žmonės yra pasakoję, kad žy
mesniuose Lietuvos kurortuo
se lietuvių vasarotojų skaičius 
palyginamai menkas.

Be to, pastebėtinas dar toks 
reiškinys: Oficialiais duome
nimis, pernai per profesines 
sąjungas Lietuvos darbinin
kams ir tarnautojams buvę 
išskirta apie 17,000 kelialapių 
į sanatorijas ir dar 39,000 ke
lialapių į poilsio namus, taigi 
viso 56,000 kelialapių. O šie
met, kaip paaiškėjo profesinių 
sąjungų suvažiavime, busią 
išduota tik 34,000 kelialapių. 
Tai rodo, kad šiemet žymiai 
mažesnis skaičius galės poil
siauti ir gydytis vasarvietėse, 
negu praeitais metais, nepai
sant, kad Lietuvos vasarvie
tės nuolat plečiamos.

Dar pažymėtina, kad kelia
lapius į vasarvietes visai So
vietų Sąjungai skirsto Mas
kva ir tik paskirtus atskirai

DIENA.
Tą dieną visi laisvojo pa

saulio lietuviai, latviai ir ir 
estai kviečiami:

(a) susilaikyti nuo visų rū
šių pasilinksminimų;

(b) organizuoti specialias 
pamaldas visų tikėjimų mal
dos namuose;

(c) siųsti asmeninius ir ko
lektyvinius protestus prieš 
Sovietų Sąjungos agresiją 
Baltijos respublikų atžvilgiu 
savo gyvenamo krašto vyriau
sybei, prašant ją daryti žygių 
teisei ir laisvei atstatyti:

(d) demonstruoti tautinių 
spalvų ir tautinio herbo ženk
lelį su gedulo šydu.

baltuos Valstybių
LAISVES TARYBA.

New Yorkas, 
1960 m. liepos mėn.

respublikai kelialapius skirsto 
respublikinės profesinės są
jungos savo nuožiūra, žinoma 
atsižvelgdamos į bendras Mas
kvos instrukcijas.

Išvada ta, kad tik retas 
Lietuvos darbininkas ir tar
nautojas gali gauti kelialapius 
į vasarvietes. O kolchozinin- 
kai ir visai išjugti iš to skir
stymo, nes jie nepriklauso 
profesinėms sąjungoms. E.

Dancigiečiai Nori At
gauti Laisvojo Miesto 

Teises

Ypatingą poziciją vokiečių 
tremtinių masėje užima buv. 
Dancigo laisvojo miesto gy
ventojai. Jie savo sąskryžiuo- 
se ir rezoliucijose pareiškia, 
kad jie Hitlerio įvykdyto “an- 
šluso“ prie Vokietijos nepri
pažįsta, nes tai buvo smurto 
aktas (kaip, pvz., ir Hitlerio 
smurtas vykdant Klaipėdos 
krašto “anšlusą”. E.) Danci- 
giečių įsitikinmu Dancigo Lai
svojo Miesto tarptautinis sta
tusas nebegalioja, tad reiktų 
ateityje vėl atkurti jo buvu
sią padėtį. Kai dėl Lenkijos, 
tai Dancigas ir Laisvojo Mies
to padėtyje galėtų turėti su 
Lenkija santykius ir lenkams 
būti naudingas kaip tarptau
tinis tarpininkas. Esamomis 
sąlygomis Lenkija, žinoma, 
taip lengvai nesutiks Dancigą 
išjungti iš savos valstybės są
stato. Dan’cigiečiai skelbia sa
vo pretenzijas gal būt atsi
žvelgdami į tolimesnę ateitį, 
kai prieis laikas visuotiniam 
sienų sutvarkymui Vidurio ir 
Rytų Europoje. E.

“Savanoriški” Darbai 
Vengrijoje

Praėjusią vasarą apie 10,500 
berniukų ir mergaičių, pri
klausančių Vengrijos jaunimo 
organizacijai KISZ, buvo pa
imta “Savanoriškoms darbo 
stovykloms”.

Šiais metais numatyta į- 
steigti 21 darbo stovykla; 
šioms stovykloms šį kartą 
darbininkų.

Už savo darbą jaunuoliai 
jokio atlyginimo negauna: 
jiems išduodami tik raštai bei 
atžymėjimai. E.

Nepaliaujamas 
kainų kilimas

Spauda paskutiniu metu vis 
daugiau rašo apie nerimastį 
sukeliantį nuolatinį kainų ki
limą šioje šalyje. Darbo De
partamento pranešimu per 
paskutinius keturius mėnesius 
kainų kilimas pasiekė savotiš
ko rekordo. Ir svarbiausia, 
kad nesama ženklų, jog kainų 
kilimas artimiausiu laiku sus
totų. Palyginus su kainomis 
1947-1949 metais dabartinis 
kainų lygis pasiekė 126,3 nuo
šimčių. Daugiau, kaip 200,00 
darbininkų, pagal jų unijų su
sitarimą su darbdaviais gauna 
atitinkamą kainų kilimui al
gų padinimą. Pakilo dauge
lis prekių, o skaudžiausia, jog 
maisto gaminiai ne tik pa
brango iki šio laiko, bet yra 
pavojus, jog jų pabrangimas 
nesustos ir artiliausiu laiku. 
Daugumai žmonių rūpestį su
daro ir medicinos pagelbos 
pabrangimas.

Šis kainų kilimas yra 
skaudžiausias senyvo amžiaus 
žmonėms gaunantiems pensi
jas, nes už tuos savo dolerius, 
kurių jie gauna labai nedaug, 
jie jau daug mažiau galės nu
sipirkti.

★

★

★

Kova už Laisvę - 
Paveikslų Paroda

Washington (LAIC) — Bir- 
želio 16 dieną Union Stotyje, 
Washingtone prasidėjo pa
veikslų paroda parodanti tik
rąjį komunistų “laisvinimą” 
Albanijoje, Bulgarijoje, Čeko
slovakijoje, Rytų Vokietijoje, 
Estijoje, Suomių Karelijoje, 
Vengrijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Ukrainoje ir Rusijoje. Paroda 
tęsis iki liepos 15 dienai.

Parodos komiteto pirminin
kas suomis — Samuuli Romp- 
ponen.

Vakarų Vokietijoje 4 As
meny šeima Vidutiniškai 
Gauna 708,—DM Drūto 

Pajamų

Vakarų Vokietijoje 1959 
metais vieno darbininko 4-rių 
asmenų šeima vidutiniškai ga
vo 708 DM bruto mėnesiui. 
Palyginus su 1950 metais, pa
jamos padidėjo dvigubai. Kaip 
Koln’o vokiečių pramonės in
stitutas praneša, vidutiniškai 
86% visų miesto valdybos 
biudžeto pajamų prisidėjo prie 
šeimos pajamų. Didesnė šei
mos pajamų dalis nėra išlei
džiama, bet taupoma. Mėnesi
nės maisto išlaidos sudaro 
39,2% visų pragyvenimo iš
laidų, vietoje 46,4% 1950 me- 
tais. Išlaidos butui, kurui ir 
šviesai sumažėjo, gi išlaidos 
namų apyvokos dalykams, iš
laikymui bei mokslinimuisi, 
priešingai, padidėjo beveik 
dvigubai. E.

1,500,000 pušaičių. — Prie
nų miškų ūkio darbuotojai 
baigė pavasario miškų sodini
mo darbus. Aukštadvaryje 
pasodinta 1,500,000 pušaičių.

Prienų miškų ūkyje paso
dinta daugiau kaip 1,000 ha 
naujų miškų.

Pasinaudojimas Deimantinio 
Vajaus Lengvatomis Išspręstas 

Aplikantų į SLA Narius Naudai
ORGANIZATORIAI GAIJ DAR 
NAUJUS NARIUS SU VISOMIS 
MIS, JEI DĖL JŲ ĮSIRAŠYMO Į 
BETA VAJAUS METU

-:-
SUSTIPRINKIM SLA KUOPAS

I

DABAR PRIRAŠYTI
VAJAUS LENGVATO- 
SLA BUVO SUSIKAL-

NAUJOMIS JĖGOMIS

DAR PRIEŠ VASAROS KARŠČIUS PADIRBĖKIME 
SUSIVIENIJIMO NAUDAI

-:-

VĖLIAU SIUNČIAMŲ APLIKACIJŲ REIKALU
Deimantinio Vajaus duomenys, kuriuos gavome 

gegužės ir birželio mėnesiais, jau suvedami. Bet štai 
kai kurie organizatoriai klausia, kų daryti su tais apli- 
kantais, kurie vajaus metu buvo prikalbinti ir pasiža
dėjo įsirašyti į Susivienijimų, tačiau dėl kai kurių prie
žasčių aplikacijos nebuvo galutnai baigtos ir nepasiųstos 
SLA raštinei tolimesniam svarstymui.

Kalbant pasivėlavusių reikalu tenka pasakyti, jog 
keliamas klausimas yra išspręstas aplikantų naudai. Jei 
organizatoriai gegužės ar birželio mėnesiais, kada vyko 
vajus su visomis lengvatomis, prikalbino aplikantų ir 
gavo jo sutikimų įrašyti jį į SLA, bet dėl kurių nors 
priežasčių nesudarė laiku aplikacijos, tai tokių asmenų 
aplikacijos gali būti baigtos pildyti dabar ir ituoj pa
siųstos Susivienijimo centrui.

Toks išaiškinimas, liečiųs aplikacijų pasiuntimo 
laikų, duoda organizatoriams naujų galimumų, aprūpinti 
anksčiau prikalbintus aplikantus geromis apdraudoniis, 
taikant visas lengvatas, kurios duodamos Deimantinio 
Vajaus proga.

Svarbu, kad organizatoriai skubiai pasinaudotų tei
kiamu galimumu ir dar prieš vasaros karščius aplan
kytų numatytus aplikantus ir pasistengtų juos įrašyti 
į musų broliškų organizacijų. Jei dabar pasistengsime 
išvystyti gyvesnę veiklų, tai prisidėsime prie padidi
nimo vajaus rezultatų, o kartu pasitarnausim savo tau
tiečiams ir pačiam Susivienijimui jo garbingoje su
kaktyje.

ŽVILGSNIS j ARTIMŲ DIENŲ DARBUS
Deimantinis Seimas, įvykęs šių savaitę, kaip jau 

pagyrėme, pritarė vajaus planams ir darbams, tuo bildu 
naujų narių prirašymų turėsime vykdyti dar didesniu 
mastu. Tenka turėti mintyje, kad ateinantieji metai 
yra1 musų organizacijos deimantinės sukakties metais, 
nes jais Susivienijimas sulauks 75 matų amžiaus. Su
prantama, kad tųjų sukaktį įvairiai ir iškilmingai pami
nėsime, tačiau tarp minėjimo darbų pačiu svarbiausiu 
ir naudingiausiu reikia laikyti kuopų stiprinimų naujo- 
niis jėgomis.

Susivienijimas visada gyveno mintimi padėti lie
tuvių visuomenei ir, remiant tautinius bei kulturinius 
darbus, pasitarnauti musų <1 autai. Todėl į vajaus dar
bus turime žiūrėti, kaip į lietuvybės rėmimų.

Šiame patriotiniame darbe didelis ir svarbus vaid
muo tenka SLA kuopom. Jos, išsisklaidžiusios po visas 
lietuvių kolonijas, turi tamprų ryšį su visa musų visuo
mene, o tuo pačiu didelį galimumų palaikyki joje lietu
viškų dvasių. Tiems svarbiems uždaviniams atlikti yra 
reikalinga pačios SLA kuopos pajėgumas, o tai reiškia, 
kad kiekvienu atveju kuopai yra naudinga, ir reikalinga 
padidinti pas save naujų narių skaičių. Todėl planuo
jant beit kokius darbus, pirmoje eilėje tenka rūpintis 
jėgų augimu, kurių pagalba, bus galima daugiau išplėsti 
ir visuomeninį veikimų.

Šiems visiems reikalams ir musų bendrajam tikslui 
gali pasitarnauti Deimantinio Vajaus lengvatos, jei tik 
organizatoriai pasinaudos tuo galimumu, koks dabar 
yra suteiktas.

Tarp tų lengvatų yra mažų duoklių terminuota ap- 
drauda vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Taip pat 
duodama 10% nuilaida nuo duoklių, įsirašant į narius 
su Non-Medical plikacija j kiekvienų, apdraudos skyrių. 
su Non-Medical aplikacija į kiekvienų reguliarios ap
draudos skyrių.
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1. Apskrities pirmininkas A. 
Staniškis, su gražia kalba su
važiavimą atidarė 1:15 valan
dą po pietų. Toliaus ragino 
delegatus priduoti savo man
datus jo paskirtai komisijai, 
kurią sudarė: S. Kuržinskas 
iš Mahanoy City, J. Staniškis 
iš Shenandoah ir p. Kaulius 
iš Easton.

suvažiavimo 
būrelis vieš-

protokolo iš 
suvažiavi-

Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
'^leidimų. Redakcija straipsnius ir 
Vorespondencfjas taiso savo nuo- 
llura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

Netekus Daktaro Do 
miniko Pilkos

Niekam nepageidaujama ir 
nelaukiama mirtis skiria iš 
gyvųjų tarpo senesnės kartos 
žymius lietuvių tautos ir mu
sų broliškos organizacijos ne
it u ii s t a n čius veikėjus. Tik 
prieš keletą dienų netekome 
SLA vice prezidento J u o z o 
Maceinos, Antano Tvaranavi- 
čiaus, Juozo Ambrazevičiaus, 
o dabar, birželio 27 dieną 
daktaro Dominiko Pilkos. Tai 
didelis smūgis Susivienijimui 
į trumpą laiką netekus žymių 
ir organizacijos darbams pa
sišventusių asmenų.

Dr. Dominiką Pilką nelabo
ji mirtis ištiko netikėtai, jis 
buvo sveikas ir kitiems teikė 
patarimus kaip užlaikyti svei
katą, tačiau jį užklupo širdies 
smūgis namuose birželio 26 
dienos ryte, be sąmonės buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur neat
gavęs sąmonės birželio 27 die
ną išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ant visados. Tai netikėta ir 
nelaukta šio gabaus profesio
nalo mirtis ir kartu didelis 
nuostolis Susivienijimui ir vi
siems lietuviams.

Jis buvo gimęs 1892 metais 
rugsėjo mėn. 29 dieną Lietu
voje, Alyntos valsčiuje. J Su
sivienijimu įsirašė 1928 me
tais balandžio mėn. 1 dieną 
studentu būdamas, ir nuo pat 
įsirašymo dienos įsijungė į or
ganizacijos veiklą. Jis per il
gus metus savo kuopoje iki 
mirties ėjo finansų sekreto
riaus pareigas, dalyvaudavo 
kiekviename seime atstovau
damas savo kuopą, seimuose 
buvo skiriamas į šeimines ko
misijas, dažniausia į rezoliu
cijų komisiją. Paskutiniame 
seime, įvykusiame Chicagoje 
prieš du metus, jis irgi buvo 
rezoliucijų komisijoje. Visose 
komisijose, kurioms jis buvo 
paskirtas, jam pavestas pa
reigas atlikdavo rūpestingai, 
nes jam rūpėjo Susivienijimo 
ir lietuvių tautos reikalai, to
dėl ir jo paruoštos rezoliuci
jos seimų buvo priimtos vien
balsiai.

Be šeiminių komisijų, jis 
kiekviename seime buvo ren
kamas ir Pastoviąsias Komisi
jas, dažniausia Sveikatos Ko
misiją, nes jis, kaipo medici
nos daktaras, tai komisijai ge
riausia tiko. Jis tarnavo Su
sivienijimo nariams senesnio 
amžiaus gyventi namų (steigi
mui komisijoje, nes jam rūpė
jo, kad ilgamečiai organizaci
jos nariai, sulaukę senesnio 
amžiaus, galėtų poilsiauti ir 
ramiai gyventi po ilgų metų 
darbo organizacijos labui be 
jokio rūpesčio ir galėtų ilgiau 
gyventi.

Nors velionis Dominikas Pil
ka buvo profesionalas, medici
nos daktaras, tačiau visuomet 
būdavo demokratiškai nusitei- J

2. Laiko mandatų komisijos 
tikrinimo delegatų mandatus, 
tai pirmininkas pakvietė čia 
esantį ilgus metus buvusį S. 
L. A. prezidentu brolį S. Ge
gužį pratarti žodį kitą į susi
rinkusius. Brolis Gegužis kal
bėjo dviejomis temomis: SLA 
reikalais prisimindamas jo lai
mėjimus ir nepasisekimus, vil
tis ateičiai ir tt. Ir, kadangi 
šių metų gegužės 15-tą dieną 
sukako 40 metų kuomet buvo 
atidarytas Lietuvos Steigia
masis Seimas, tai brolis Gegu
žis plačiau prisiminė apie jo 
darbus nurodydamas jo eigą 
ir kartu Lietuvos žmonių gy
venimą, kuomet ji buvo laisva 
ir nepriklausoma. Jo kalba su
sirinkusiems patiko ir už tai 
jis gavo daug aplodismentų.

3. Mandatų komisija jau 
buvo prisirengusi patiekti su
važiavimui delegatų sąstatą, 
tai čia pat pirmininkas pas
kyrė A. Mitchell ir V. Kapo 
prisegioti delegatams suvažia
vimo ženklelius, abi iš Maha
noy City. Ženkleliai atvaizda
vo Lietuvos vėliavos spalvas: 
geltona, žalia, raudona.

4. Mandatų komisija skaito 
delegatų sąrašą ir praneša, 
kad suvažiavime dalyvauja 
apskrities valdyba: A. Staniš
kis pirmininkas, S. Kuržins
kas vice pirmininkas, J. Gegu
žytė-žalonienė sekretorė, S. 
Kubilius iždininkas, A. Rama
nauskas ir I. Petrušauskienė 
iždo globėjai ir J. Pangonis 
organizatorius. Kuopų delega
tų sąrašas yra sekantis:

23 kp., Shenandoah — J. 
Subačius, F. Šilalis, V. Visoc
kis, J. Staniškis, P. Zienienė,
O. Staniškienė, M. Šlakienė,
P. J. Alex, M. Šimanskienė.

187 kp., New Philadelphia— 
S. Kubilius.

199 kp., Shaft 
da.

211 kp., 
S. Gegužis, 
Svirskienė, 
Urbonienė,
Kapo, A. Mitchell, I. Kuzmic- 
kienė, T. Moliušienė, M. Gri
nevičienė.

342 kp., Easton
liūs, B. Radavičius, A. Kaziu-

■

A. Kalė-

Mahanoy City 
A. Gegužienė, 
M. čičkienė, 
M. Burgess,

O.
P.
V.

P. Kau-

kęs, su visais draugiškai pasi
kalbėdavo, dalyvaudavo įvai
riuose svarbesniuose susirinki
muose, pareikšdavo savo nuo
monę vienu ar kitu klausimu, 
ypač kada buvo svarstomi 
Susivienijimo reikalai, kuriuo
se dažnai buvo keliami tokie 
klausimai, kur buvo liečiama 
ligoje pašalpų mokėjimo blan- 
kos, velionis dr. Pilka į tokius 
klausimus visuomet atsakyda
vo ir paaiškindavo, kaip, jo 
nuomone, ligoje pašalpų rei
kalai turėtų būti sutvarkyti ir 
kokios blankos geriausia tik
tų eiliniams nariams.

Asmenyje dr. Dominiko Pil
kos musų broliška organiza- 
ci’a neteko rimto profesiona
lo, nuoširdaus veikėjo, iš ku
rio buvo daug tikėtasi ateity
je, bet nelauktoji mirtis nu
traukė jam gyvybės siūlą ir 
išskyrė iš gyvųjų tarpo ant 
visados. Lai jam būna lengva 
ilsėtis 
mėje, 
desnę

laisvoje Dėdės Šamo že- 
kurioje jis išgyveno di- 
savo amžiaus pusę.

tas.
Apart delegatų 

svetainėje radosi 
nių bei svečių.

5. Skaitymas 
praeito apskrities
mo, kurį perskaitė sekretorė 
Gegužytė-žalonienė. Protoko
las buvo priimtas kaip užra
šytas ir skaitytas.

6. Apskrities valdybos na
rių pranešimai. Pranešimus 
padarė pirm. Staniškis, vice 
pirm. Kuržinskas, sekr. Gegu
žytė-žalonienė, iždin. Kubi
lius, iždo globėjai Ramanaus
kas ir Petrušauskienė ir orga
nizatorius Pangonis. Visų ra
portai buvo išklausyti ir pri
imti. Sekretorė Gegužytė-ža
lonienė darydama savo prane
šimą perskaitė savo laišką ra
šytą SLA sekretoriui d r. M. 
J. Vinfikui ir jo atsakymą. 
Laiškai skamba sekančiai:

8. Lietuvos laisvinimo dar
bams buvo surinkta $18.25, 
kurie' buvo pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tapybai.

9. Sekantį apskrities suva
žiavimą buvo nutarta laikyti 
Easton, Pa., į pabaigą rugsėjo 
mėnesio ir tuom metu, kuo
met bus galima gauti patal
pas ir kitus reikalingus patar
navimus.

10. Ženklelių prisegiojimo 
komisija pranešė, kad už 
ženklelius buvo surinkta $7.38.

11. Visus reikalus atlikus 
pirmininkas Staniškis taręs 
atitinkamą žodį suvažiavimą 
uždarė apie 5:30 valandą 
pietų.

Finansinė Atskaita:

V —

po

Nuo seniaus balansas
ižde buvo_______ $175.66

Už delegatų ženklelius
buvo surinkta____  7.38

Viso $183.04

“Dr. M. J. Vinikui, 
SLA Sekretoriui, 
307 W. 30-th
New York 1,
Didžiai Gerb.

Išmokėta:

St., 
N. Y.
Sekretoriau:

SLA pirmos apskrities su
važiavimas, įvykęs 1959 metų 
spalio mėnesio 18-tą dieną 
Shenandoah, Pa., prisiminė 
faktą, kad šiemet sukanka 
Tamstai 75 metai amžiaus ir, 
kad Tamsta pašventei visą 
trečdalį savo gyvenimo SLA 
naudai eidamas taip svarbias 
ir atsakingas organizacijos 
sekretoriaus pareigas.

Suvažiavimas prisiminęs šį 
taip reikšmingą įvykį kaip 
Tamstos taip ir SLA gyveni
mą, visi suvažiavimo dalyviai 
nuoširdžiai Tamstą sveikina 
sulaukusį jau rudeninio am
žiaus ir džiaugiasi, kad vis 
dar gali SLA reikalus tvarky
ti.

Suvažiavimas siunčia Tams
tai ir prašo priimti jo daug, 
daug kogeriausių linkėjimų, 
velija, kad tarnautų sveikata 
dar per daugelį metų, o taip
gi trokšta, kad ateityje kaip 
ir praeityje visuomet stovė
tum SLA reikalų sargyboje ir 
kaipo Lietuvos sūnūs dirbtu- 
mei jos naudai.

Su gilia pagarba,
J. Gegužytė-žalonienė,

SLA pirm, apskr. sekr.” 
“Gerb. J. Gegužytei-žalonienei 
SLA pirm, apskr. sekretorei, 
18 East Pine St., 
Mahanoy City, Pa.
Didžiai Gerbiama Sekretore:

pras- 
svei-

padė-

Jus savo lapkričio 1 d. lai
šku padarėte man netikėtą 
staigmeną, pranešdama malo
nią žinią, kad SLA pirmos ap
skrities suvažiavime buvo pa
minėta mano amžiaus 75 me
tų sukaktis. Toliau, tuo pat 
laišku perdavėte apskrities 
suvažiavimo taip gilius, 
mingus ir jaudinančius 
kinimus.

Man yra neįmanoma
koti atskirai kiekvienam ap
skrities suvažiavimo delega
tui už sveikinimus, todėl pra
šau Jus, kaip tos apskrities 
Sekretorę, mano vardu, per
duoti visiems kuo nuoširdžiau
sią padėką už taip sveikinimą 
ir tokią pat gilią padėką 
šau priimkite ir Jus už 
davimą tų taip gražių ir 
lonių sveikinimų.

Su tikra pagarba, 
M. J. Vinikas, 

SLA Sekretorius”.
Pranešimus iš kuopų

pra- 
per- 
ma-

7.
veiklos padarė A. Ramanaus
kas, P. J. Alex, V. Visockis, 
S. Kubilius ir A. Kaziunas. Jie 
kalbėjo apie kuopų veiklą 
abelnai, kartais paliesdami ir

Už patalpas $5.00, už 
ženklelius $1. 00. Viso 6.00

Balansas ižde ant
toliaus________ $177.04

Oficialiai suvažiavimą už
baigus buvo vaišių programas. 
Mat Shenandoah SLA 23-čios 
kuopos darbštus vyrai ir 
darbščios moterys buvo paga
minę tikrai karališkų užkan
džių, o kas liečia gėrimėlį, tai 
žinoma, ne jie patys pagami
no, bet buvo gardus. Visi val
gė, gėrė, linksminosi iki jau 
buvo laikas 
Labai ačiū 
čiams.

Antanas

važiuoti namo. 
Shenandoahrie-

Staniškis,
Pirmininkas,

Jean Gegužyte-Zaloniene,
Sekretorė.

SLA 2-ros Apskrities 
Gegužinėje Laimėjo

dieną 
Parke, 
apskri

Birželio mėnesio 26 
Brocktone, Romuvos 
įvykusioje SLA 2-ros 
ties gegužinėje-piknike laimė
jo šie loterijos bilietai: I-mą 
premiją — $15.00 Nr. 1765; 
II-rą premiją — $10.00 Nr. 
818 V. Klemka, Arlinghton, 
Mass.; III-čią premiją—$5.00 
Nr. 2302 L. Petkiavičius, Dra- 
cut, Mass.

Laimėjusieji premijas 
šome atsiimti
sekretoriaus J. Gedminto, gy
venančio 15 Mlt.
Dorchester, 
jam

pra-
įš apskrities• v

Ida Road, 
Mass. pristačius 

laimėjimo korteles.
SLA 2-ros Apskrities 

Taryba.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopos Piknikas

Birželio 26 dieną Arroyo 
Seco Parke įvyko SLA 75 
kuopos piknikas. Suvažiavo 
daug senosios kartos lietuvių 
imigrantų, nemažai jau čia 
gimusiųjų ir šiek-tiek naujųjų 
ateivių.

Retų svečių tarpe reikia pa
minėti Dr. Devenį ir Aleną 
Devenienę, buvusią SLA Pil
domosios Tarybos narę. De*- 
veniai iš Waterbury, Conn., 
persikėlė gyventi į Los Ange
les.

Ona Motiekienė su talkinin
kėmis piknikautojams paga
mino puikias vaišes. Kazimie
ras Kirilauskas, pikniko šei
mininkas, ibene bus padaręs 
pradžią duoti už čia įprastą 
kainą gerą alų. Iki šiol dau
gelis piknikų rengėjų buvo 
pratę vaišint svečius perdaug 
jau “skystoku” alum. Juozas 
Miliūnas, Feliksas Karaliūnas-,

i Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
1 axr^T^°misi'S’ SLA 50‘to 8611110 trinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

SVYcIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PURKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

I Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. |

Kiekvienas kraštas Giri savo mitybos pa
pročių ir ypatybių, tačiau yra bendros 
taisykles, kurios nustato žmogui reika-* 
liūgą maistą. Žmogaus mitybai reikia 
tiek paprastų tiek sudėtingų medžiagų. 
Tai yra baltymai (proteinai), angliavan
deniai, riebalai, druskos, mineralai, vi
taminai ir vanduo, šitos medžiagos yra 
reikalingos žmogaus kurmi: vienos jo 
statybai, kitos jo mitybai, trečios — kaip 
energijos šaltinis. Jeigu organizmui 
’irukst vienų ar kitų medžiagų, tai pasi
reiškia susirgimai arba dalinis badavi
mas. Iš statybinių medžiagų žmogaus 
kunui yra reikšmingiausi baltymai. Su
augusiam jų reikia vienam kūno svorio 
kilogramui 0.5—0.60 gramų, o vaikui, 
kurs auga, apie 1.5 g. vienam kūno svo
rio kilogramui per dieną. Baltymai yra 
gyvulinės ir augalines kilmes. Organiz
mas skaldo baltymus į amino rūgštis ir 
juos jungia (sintetina), į savus balty
mus, randamus tik gyvulinės kilmės bal
tymuose. Kad butų gautas reikalingų 
amino rūgščių kiekis, didi o j iš sunaudo
jamų baltymų nemažiau V3 turi būt gy
vulinės kilmės vaikui ir nemažiau V6 
suaugusiam. Tik augalinės kilmės balty
mai negali suteikti organizmui visų bū
tinai reikalingų amino rūgščių. Geriausi 
baltymai yra mėsoj, kiaušiniuos ir piene. 

(Bus daugiau)

Lietuvos Žmonių Mityba

(Tęsinys)
Iš kitų šaltinių žinome (žr. žodi 

“Maistas” L. Enciklopedija t. XVII), 
kad nepriklausomoj Lietuvoj vienas 
žmogus 1936-37 m. suvartojo vid. apie 
122 litrus šviežio pieno (arba po 334 g. 
dienai). Lietuvoj vasara pieno būdavo 
gausiau, kada' karves buvo ganomos lau
ke ir maitinosi šviežiu pašaru, negu žie
mą, kada buvo laikomos tvarte ir šeria
mos sausu pašaru.

Iš laikraščių žinom, kad praei'tą žie
mą Vilniuj kiekvienam gyventojui vidu
tiniškai tekdavo dienai apie po vieną 
sitiklą pieno (2(X) g.).

Okupuotos Lietuvos darbininkam 
trūksta pieno, daržovių, vaisių ir uogų. 
Jie vartoja daugiau duonos ir bulvių, tu
ri mažai cukraus. Mūsos didžiąją dalį 
sudaro kiauliena, dažnai lašiniai. Tai 
yra pavizdvs ne pilnai balansuotos die
tos, kur nustatytos maisto rūšys neišlai
ko pusiausvirą. Apie Hai bus toliau.
DIETOS PAGRINDAI

Dieta yra nustatytas maistas .sveiko 
ar ligonio žmogaus dienos mitybai. Svei
ko maisto paruošimas yra dietetikos už
duotis, kuri sudaro atskirą mokslo šaką.

v •

• v

Collins tvarkė barą.
Visuose kituose darbuose 

be pertraukos dirbo kuopos 
nariai: Gloveckienė, Milerienė, 
Žilinskienė, Biekšienė su anū
ke ir Macėnienė, kurios kieme 
kuopa šiemet porą susirinki
mų turėjo.

Nikodemas Mockus, daug 
metų buvęs kuopos finansų 
sekretorium, tvarkė pikniko 
kasą. Jam pagelbėjo pietų ir 
baro bilietėlius pardavinėti 
duktė Patricia. N. Morkus 
raseiniškis. Yra gyvenęs Ra
tine, Wis., turėjęs kepyklą. Į 
SLA įstojęs 1912 metais. Los 
Angeles gyvena nuo 1926 me
tų. Nikedemą Mockų SLA 75 
kuopos nariai dažnai mini, 
kaip buvusį sąžiningą ir tvar
kingą finansų sekretorių.

Daugelis narių šiame pikni
ke sumokėjo savo mokesčius, 
kuriems jau buvo laikas mo
kėti.
Nauji SLA nariai

SLA 75 kuopos organizato
rius P. Žilinskas priėmė tryli- 
ką naujų pareiškimų įstot į 
SLA.

Jozefina Gedmindenė, Vy
tautas Aleksandrunas, Martin 
Aibert Sereikis, Maria Serei- 
kis, Ana Maria Sereikis, Va- 
leria Reclite, Adella J. Re- 
clite — tai naujai į SLA įsto
jusieji.

Jonas ir Marijona Miglinai 
yra jau nuo seniau SLA na
riai. Šiame piknike jie į vaikų 
bei jaunuolių skyrių įrašė tris 
savo anukus: Mark ir Janet 
Reed ir R'obert Richard Ro- 
berts. “N.”

J. Klauseikis.

sūnūs Joną ir Alfredą, taipgi 
du anukus ir draugus.

SLA kuopoj išbuvo apie 20 
metų. Velionės vyras Kazi
mieras taipgi buvo SLA na
rys, jau 6 metai kai ilsisi 
Amerikos žemelėje. Velionė 
Marė palaidota gegužės 5 die
ną šalę jos vyro, M,t. Bene
dikto kapinėse, Bostono prie
miestį. Kuopa, pagerbdama 
savo mirusius, suteikia gyvų 
gėlių vainiką išsiskyrusiems 
iš gyvųjų tarpo. Gaila, kad 
musų senesnioji karta aplei
džia šį pasaulį labai skubiai.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionės likusiems dukrai, su- 
nams ir draugams, o velionei 
lai būna amžina ramybė.

W. V. Anesta,
Kuopos sekretorius.

Detroit, Michigan

Šaulių Kuopos Išvyka 
Buvo Sėkminga

Roslindale, Mass.

Mirė Marė Kąrtavičiene,
SLA 359 Kuopos Narė

Šių metų gegužės 2 dieną 
mirė Marė Kartavičienė, SLA 
359 kuopos narė, sulaukusi 
67 metų amžiaus. Gimusi Lie
tuvoje Suvalkijoj, nuo Puns
ko.

Dideliam nubudime paliko 
vieną dukrą Madalyn, ir du

Šių metų gegužės 29 dieną 
vietinė Šaulių Kuopa buvo su
rengusi išvyką į Nidos vasar
vietę, kuri visais atžvilgiais 
buvo sėkminga. Norintieji ga
lėjo plaukioti laiveliais, o ku
riems tas sportas nebuvo ar
timas, galėjo kitokiais budais 
išbandyti savo laimę.

Vėliau visi susėdo prie stal
ių užkandžiams, kurie buvo 
apdėti visokiais įvairiais val
giais, kuriuos pagamino ga
bios ir prityrusios šeiminin
kės. Tarp kitų garbingų sve
čių matėsi gen. J. Černius, 
Susivienijimo 352 kuopos pir
mininkas F. Motuzas ir kt. 
Visi tarp savęs besikalbėdami 
linksmai laiką leido. Tai buvo 
tikrai draugiško pobūdžio iš
vyka, kokių labai retai pasi
taiko musų mieste ir jo apy
linkėse.

Butų labai gerai, kad pana
šių išvykų butų dažniau su
rengta. Ši išvyka daug kuo 
skyrėsi nuo paprastų piknikų, 
kurie dažnai būna surengti 
musų mieste esančių įvairių ■ 
draugijų bei klubų.

Dalyvis.

Nenusisekė Vagyste

Eugene Raunvell, 27 metų 
vyrukas, gyvenantis Scotland 
Road, Norwick, Conn., nutei
stas kalėti nuo vienų iki trijų 
metų už apvogimą dviejų baž
nyčių New London ir Nor- 
wick, Conn.

Raunvell buvęs vargoninin
kas Congregational bažnyčios, 
nusprendė verstis bažnyčių 
vagyste, bet tas jam neilgai 
sekėsi. Patupdytas kletkon, 
apklausinėtas valdžios parei
gūnų jis prisipažino, kad yra 
apiplėšęs apie 20 bažnyčių 
Connecticut valstijoje, šiose 
vietose: Hartford, New Bri
tam, Newington, ir keletą ki
tur. Apvaginėjo ne tik pro
testantų bažnyčias, bet ir ry
miečių katalikų. Vogdavo

, žvakių liktorius, dėžutes su 
sudėtais apierąi pinigais ir 
kielikus. Prisipažino suvogęs 
bažnyčių turto vertės už po
rą tūkstančių dolerių. Dabar 
vėl bus teisiamas ir bausmė 
bus padidinta.

Pr. Naunčikas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.
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*įįSLA PiId..Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, {vykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)

31. Svarstomas J. V. Bogdanskio Ligoje pašalpos 
klausimas.

Susipažinus su J. V. Bogdanskio atsiųstais doku
mentais Ligos pašalpos reikalu, apsvarsčius klausimą, 
įnešus, parėmus, nutarta Ligos pašalpos J. V. Bog- 
danskiui nemokėti, nes daktaras savo dokumente liu
dija, kad J. V. Bogdanskis sirgo tik vieną dieną.

PASTABA: Į šią Pildomosios Tarybos sesiją at
vyko SLA prezidentas P. Dargis ir daktaras kvotė
jas dr. S. Biežis.

32. Apsvarsčius morgičių davimo klausimą, vien
balsiai nutarta laikytis praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo nutarimo.

33. Apsvarsčius Centrinio Atstovo A. Vaitkevi
čius atsiųstą raštą ir patiektas sąskaitas, įnešus, parė
mus vienbalsiai nutarta patiektas sąskaitas apmokė
ti.

34. Apsvarsčius Centrinio Atstovo S. Jokūbaičio 
atsiųstus pasiūlymus, įnešus, parėmus, vienbalsiai nu
tarta pavesti Vajaus Komisijai išspręsti tuos pasiū
lymus.

35. SLA iždo globėja E. Mikužiutė, iždininkė N. 
Gugienė ir d r. S. Biežis praneša apie dvi naujai stei
giamas Chicagoje SLA kuopas, ir kas tuo reikalu jau 
yra atlikta. Šis Chicagos Pildomosios Tarybos narių 
pranešimas buvo priimtas su padėka.

36. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškin

damas, kad prie lietuviškų Draugijų ir Klubų priklau
so kitų tautybių žmonės, todėl sąrišyje su tuo siūlo 
priimti tokį nutarimą: Jei Draugija ar Klubas tampa 
SLA draugybos mariais, tada svetimtaučius priklau
sančius prie Draugijos ar Klubo reikia priimti į SLA 
tomis pat teisėmis, kaip ir visus kitus narius.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta sekretoriaus 
pasiūlymą priimti taip, kaip buvo patiektas.

37. Apsvarsčius SLA 38 kuopos raštą, kuriuo 
prašo kuopos kasininką apdrausti nuo galimų apiplė
šimų, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti šį 
reikalą išspręsti Vajaus Komisijai.

38. Apsvarsčius SLA 51 Seimo ir SLA Deiman
tinės sukakties klausimus, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta pavesti SLA prezidentui P. Dargiui ir sek
retoriui dr. M. J. Vinikui pasirūpinti pagerbimu užsi
tarnavusių veikėjų, delegatams dovanų ir pramogų 
klausimais.

39. Apsvarsčius Lietuvių Auditorijos Chicagoje 
klausimą, nutarta paprašyti, kad pristatytų SLA Cen
trui dvi patvirtintas kopijas 1959 metų apyskaitos.

40. Apsvarsčius SLA 135 kuopos finansų sekreto
riaus Z. Jankausko raštą Pasaulio Archyvo reikalu, 
įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą pavesti 
išspręsti Tautos (Reikalų Komisijai.

41. Apsvarsčius Lietuvių Rašytojų Draugijos raš
tą ir atsižvelgus į SLA paskelbtą literatūrinį kontes- 
tą, nutarta prašymas palikti ibe pasekmių.

41. Apsvarsčius Pennsylvania Apdraudos Depar
tamento raštą, O. Milašauskienės pomirtinės reikalą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta šį reikalą pavesti 
svarstyti ir išspręsti SLA prezidentui P. Dargiui ir 
sekretoriui dr. M. J. Vinikui.

43. Apsvarsčius Seimui įnešimų klausimą, įnešus, 
parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti Vajaus Komisi
jai paruošti Seimui įnešimus, kurie yra butini orga
nizacijos pagerinimui, sustiprinimui ir patobulinimui.

44. Apsvarsčius L. S. T. Korporacijos Neo-Lithu- 

ania Vyriausios Valdybos raštą, liečiantį B. K. Balu
čio pagerbimą-minėjimą, įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta pavesti dr. S. Biežiui atstovauti SLA organi
zacijos reikalus ruošiant minėjimą.

45. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas pranešė, 
kad mirus darbščiajai ir nenuilstamai veikėjai P. Gry
bienei, buvo pareikšta jos artimiesiems užuojauta ir 
rūpintasi, kad SLA organizacijos vardu laidotuvėse 
butų atiduota tinkama paskutinė pagarba, ko pasėko
je buvo padarytą išlaidų.

E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vien
balsiai nutarta padarytas išlaidas laidotuvėms ratifi
kuoti.

46. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša, 
kad pasiremdamas Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
1959m. vasario 27—kovo 1 d. nutarimu No. 59, jis 
vedė bylą su Internal iRevenue Service įstaiga ir lai
mėjo taksų sumažinimą sumoje $3,111.75, kuriuos mi
nėta įstaiga sugražino SLA.

Kadangi bylos vedimui teko padaryti nemažai iš
laidų, todėl prašo 25% sugražintos sumos, paskirti by
los išlaidų padengimui.

Dr. S. Biežiui įnešus, J. Maceinai paraėmus, vien
balsiai nutarta išmokėti SLA sekretoriui dr. M. J. Vi
nikui 25% nuo minėtos sumos.

47. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškinęs 
apie skubų ir būtiną reikalą sutaisyti SLA Centro 
namui stogą ir sienas per kurias tekėjo vanduo, patie
kia svarstyti S. Budrecko pasiūlymą, atlikti visą'nu
matytą remontą už $1000.00.

Apsvarsčius klausimą, nutarta remonto reikalu 
pevesti rūpintis SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui.

48. Susipažinus su paruošta propagandine lite
ratūra anglų kalba, įnešus, parėmus, vienbalsiai nu
tarta minėtos literatūros paruošimo išlaidas ratifi
kuoti.

49. Apsvarsčius K. Trečioko, SLA 245 kuopos 
sekretoriaus raštą, kuriame pareikštas pageidavimas, 

kad artimiausiu laiku butų suruošti organizatoriams 
kursai, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą 
pavesti išspręsti Vajaus Komisijai.

50. Apsvarsčius SLA kultūros namų Chicagoje 
statymo klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutar
ta pavesti išrinktai Komisijai tuo klausimu rūpintis 
toliau.

51. Svarstomas stipendijų klausimas. SLA sekre
torius referuoja, kad yra neišspręsti 3 prašymai sti
pendijoms gauti, bot šio klausimo ir šiame posėdyje 
nebus galima išspręsti, nes minėti prašymai yra užsi
likę per vieną švietimo Komisijos narį, kuris sunkiai 
serga.

Apsvarsčius stipendijų klausimą, įnešus, parėmus, 
vienbalsiai nutarta pavesti SLA prezidentui P. Dar
giui ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui išspręsti stipendi
jas Pildomosios Tarybos vardu, kai bus gauti SLA 
Centre minėti stipendijų prašymai.

52. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša, 
kad į Trust Fund perkėlė visą eilę pomirtinių, patiek
damas jų sąrašą, viso sumoje $7,191.70.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta ratifikuoto 
perkeltų pomirtinių į Trust Fund sąrašą, sumoje 
$7,191.70.

53. Apsvarsčius Pastoviųjų Komisijų ir Tėvynės 
redaktoriaus kvietimo į SLA 51 Seimą klausimą, įne
šus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą pavesti 
sutvarkyti SLA prezidentui P. Dargiui ir sekretoriui 
dr. M. J. Vinikui.

SLA prezidentas P. Dargis pareiškęs džiaugsmą, 
kad šis Pildomosios Tarybos suvažiavimas buvo našus 
ir garbingas, pareiškęs padėką visiems Pildomosios 
Tarybos nariams, Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
šeštą sesiją ir Pildomosios Tarybos suvažiavimą už
darė 7 valandą vakare.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)

Jis veda labai plačią ko
respondenciją, dažnai lankosi 
SLA Centre, daug važinėja po 
kuopas ir apskritis ir taipgi 
būdamas logiškas, tolerantas 
'bei iškalbus ir dinamiškos 
energijos, galima pasakyti, 

.kad jo visokeriopi organizaci
jai pasitarnavimai yra veik 
nepamainomi. Taigi nestebėti
na, kad šiais rinkimais jis ne
turėjo oponento, kas reiškia 
visų Susivienijimo narių pasi
tenkinimą jo tarnyba. Kaip 
žinia, liepos 11 dieną jo mies
te įvyks SLA Deimantinis Sei
mas, kuriam jis daug dirba ir 
kuris neabejotinai savo šaunu
mu ir darbingumu bus atmin
tinas ilgiems laikams. Kuopos 
privalo juo rūpestingiau atlik
ti savo pareigą išrenkant ir 
siunčiant pilną kvotą savo de
legatų į šį retos progos su
kaktuvinį seimą Pittsburghe.

SLA kuopos yra patsai pa
grindas ir nugarkaulis egzis
tencijos ir stiprumo. Jų savis
tovumas kaip tik teikia pro
gas ir galimybes plačiai reik
štis. Bet tai priklauso nuo pa
čių narių susidomėjimo rūpin
tis savaja organizacija. Kiek 
nariai atsižvelgia į ją ir įdeda 
pozityvių pastangų, tiek pasi
tarnauja jos gerovei. Kuopų 
valdybos kaip vadovaujantieji 
organai yra tiesiogiai įsipa
reigojusios ir atsakingos už 
visos kuopos vienokį ar kitokį 
gyvavimą. Kur valdybos rū
pestingos, ten jų kuopos ak
tyvios ir augančios. Tokių 
kuopų, reikia pasidžiaugti, 
esama daug, bet yra ir tokių, 
kurios tik vegetuoja ir nerodo 
ryžto ugdyti savąją organiza
ciją. Visgi reikia tikėtis ir lin
kėti, kad pastarosios sukrus, 
imdamos pavyzdį iš veikliųjų 
kuopų.

Naujų narių prirašymo va
jų pasisekimas tiesiog pri
klauso nuo kuopų įsijungimo. 
Ir čia daugelis kuopų nepatei
sinamai apleidžia savo parei
gą. Kiekviena kuopa kilniai 
atžymėtų Susivienijimo Dei
mantinę sukaktį pasiryždama 
kas metai prirašyti narių 
bent 10 procertų savo kuopos 
narių skaičiaus. Nekurios kuo

pos tai atlieka jau nuo seniai, 
kas įrodo galimybių buvimą. 
Visos kuopos turi tokias pat 
progas ir galimybes naujų na
rių gauti, o tik reikia tinka
mo susirūpinimo, pastangų ir 
ryžto, gi pasekmės savaimi 
ateis. Butų tikrai džiugu, kad 
su šiuo Deimantiniu Jubilie
jum kiekviena kuopa nusista- 
to savo kvotą gauti naujų na
rių ir tą kvotą išpildo. Tai bu
tų tikras įnašas į Susivieniji
mo klestėjimą sveikiem su
laukus deimantinės sukakties.

SLA tautinė veikla
Vienas SLA įkūrėjų pagrin

dinis tikslas buvo — apjungti 
lietuvių išeiviją Amerikoje lie*- 
tuvybės išlaikymui. Ir tuo pa
čiu padėti Lietuvai nepriklau
somybę atstatyti. Šis princi
pas be jokių žymesnių nukry
pimų buvo skaisčiai išlaiky
tas per 74 metus jo gyvavi
mo, bendrai galima pasakyti, 
kad Susivienijimas tautinėje 
veikloje yra nudirbęs daug, 
labai daug. Nepasigyrimui ga
lima drąsiai pasakyti, kad šia
me krašte nėra kitos organi
zacijos, kuri savo lietuviškais 
darbais jam galėtų prilygti net 
iš tolo. Čia neturiu tikslo iš
kelti jo visus nuopelnus, o tik 
bendrais bruožais prisiminti 
nuveiktus darbus.

Ir pirmieji seimai dažnai 
prisimindavo carų pavergtą 
Lietuvą jieškant būdų jai pa
dėti. Būdavo daroma atitinka
mi tarimai ir net ištisos rezo
liucijos. Tarpe tokių, pavz., 
buvo išneštas protestas prieš 
garsiąsias Kražių skerdines, 
kur caro žandarai uždaryda
mi bažnyčią nepasigailėjo 
šoblių pavartoti prieš begink
lius maldininkus, gausiai susi
rinkusius apginti tos bažny
čios uždarymą; reikalavimas 
lietuvių spaudą gražinti, au
tonomijos ir tt. šitai visa kon
krečiai aiškų susirupinrmą 
Lietuvos likimu.

Susivienijimas kiek sustip
rėjęs spausdino vertingas kny
gas, kurias platino lietuvių iš
eivijoje juo daugiau ją apšvie
sti ir taip pat siuntė į Prusus, 
iš kur to meto knygnešiai ga
beno į Lietuvą. Reikia supras
ti, kad anuo metu lietuviška 

knyga buvo didelė retenybė 
ir ji nepaprastai vertinama, 
kuri atnešė labai daug naudos 
musų neapšviestiems broliams 
ir sesėms.

Kiek vėlesniu laiku, kai mu
sų jaunuomenė, nors labai ne
skaitlingai pradėjo lankyti 
aukštesnes mokyklas, rimtai 
susirūpino Susivienijimas fi
nansiniai jiems padėti, nes ta 
moksleivija veik be išimties 
buvo biedniokai. Nekurie ap
skurę ir pusbadžiai gyvenda
mi, bet visgi ryžtingai siekė 
aukštojo mokslo. Šitokiems 
padėti Susivienijimas pagal 
savo išgales teikė stipendijas 
paskolos pagrindu be nuošim
čių su tuo garbės supratimu, 
kad vėliau prasigyvenus pas
kola bus gražinama. Daug 
tūkstančių dolerių išskolinta, 
kas daugeliui studentų padė
jo baigti universitetus ir tap
ti profesionalais.

Bet, deja, nemažas nuošim
tis savo pažadą sulaužė Šito
kie nesiskaitą su savo sąžine 
ir garbe, kai prasigyveno ir 
net praturtėjo, ne tik negra
žino savo paskolų, bet ir pa
sitraukė iš Susivienijimo. Kai 
iš tokių buvo paprašyta pas
kolą gražinti, tai vietoje at
siskaitymo ir dėkingumo, ne
mirksėdami pareiškė: “Trauk 
mane į teismą’’. Šiuos žodžius 
rašančiam asmeniniai teko gir
dėti ne iš vieno šitokį arogan
tišką pareiškimą, nors jų jau 
stambiai praturtėta ir keli 
šimteliai jiems nieko nereikš
tų. Šitokios negražintos ir ži
noma, nebegrąžinamos pasko
los dabar sudaro viršaus 8000 
dolerių, duotų stipendijomis 
garbės žodžio prieš 20-30 me
tų. Pavaizdavimui prileiskime, 
kad kiekviena stipendija-pas- 
kola vidutiniai butų gražinta 
į penkis metus, tai ta suma 
iš 8000 dolerių per tuos kelis 
desėtkus metų butų mažiau
siai apyvartos padariusi pen
kis kartus ir imant vidutiniai 
po 500 dolerių paskolai, butų 
buvę galima suteikti 80 pas
kolų neturtingiems studen
tams. Juk tai ne menkas skai
čius, netekęs reikiamos pagal
bos. Tik dėl šios priežasties 
vyriausiai reikėjo atsakyti 
daugelį vertingų ir užtarnautų 
prašymų suteikti stipendijas, 
nes Studentų Fondas gana ri
botas.

Tačiau pastaraisiais kelioli- 
liką metų padėtis žymiai pa
gerėjo. Daugelis stipendiatų 
kaip greitai išgali dalimis ar 

kaip kitaip deda pastangas at
siskaityti ištesėdami savo gar
bės pažadą. Atrodo dabar, 
kad ankstyvesnis nusivilimas 
teikia padrasinančių pragied
rulių, kurie, norima tikėtis, 
vis aiškiau reikšis, kas duos 
galimybę juo didesniam skai
čiui padėti neturtingiems stu
dentams pasiekti aukštojo 
mokslo.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.

Valstija vis brenda į stolas, 
o dėl tos nelaimės bankierių 
kišenės pučiasi. Valstija išlei
do bonus, kurie parduodami 
daugiausia mokyklų statybai. 
Lehman Brothers iš New Yor
ko supirko tų bonų vertės už 
29 milijonus dolerių, už ku
riuos valstija turės mokėti 
3,058% paskolos. Tai stambus 
investmentas, todėl banko sin
dikatas turės gražaus pelno, 
o gerai žinoma, kad tą nuo
šimtį turės sumokėti valsti

PASIRINKITE PATYS, KAS 
GERIAUSIAI PATINKA!

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė yra 
pasiryžusi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie 
tik nori pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.

Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių prekybos Bend
rovė siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti savie
siems vieną ar kelis iš šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VK:
Trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos 

angliškos vilnonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kos
tiumams, kiekviena po 3% jąrdų, Boston serge, worsted arba 
barathea, pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais 
įrašais arba su antpsuadais “Ali Wool MJade in England.” 

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 8VKP:

Trys atkarpos po 3 jardus gĮrynos angliškos vilnos Uls- 
ter medžiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena 
atkarpa kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės 
atkarpos, arba dvi atkarpos kostiumams ir vienia paltui pasi
rinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.

SIUNTINYS 8K:
Trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3^2 jardų, 

tvirtos ifr gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos 
pusvilnonės medžiagos l(vilna su medvilnės priemaiša), su ant
spaudais “Made in England.”

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.
SIUNTINYS 4K:

4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios pat kaip 
siuntinyje 3K medžiagos—$50.

SIUNTINYS 5K:
5 atkarpos tokios pat medžiagos—$60.

SIUNTINYS 10K:
10 tokių pat atkarpų—$115.

x Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti 
dar pamušalų moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar 
kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.

Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 

o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėj Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama:
V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md, USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rockford, III., USA.
J. Daugirdas, 337 Un'ion Avė., Brooklyn 11, N. Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Oo., Ine., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.,

USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Onot., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, Que., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva—Refreshments & Gifts, 3570 W. Vernor, 

Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont.,

Canada.
A. Steikunas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA. 
J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hlamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA,
E. Žukauskas, (Manąuette Gift Parcel Service, 2439 Wu 69th St.,

Chicago 29, arba: 4839 W. 14th St., Cicero. 50, III., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Kilis, Brisbane, Australia. 

Stankūnas & Masiulis Lithuanian Trading Co.
108A, Whitechapel Rd., London, E. 1, Oreat Britam

jos piliečiai taksais, esą pini
gai bus vartojami šiom įstai
gom: Paprastų mokyklų sta
tybai bus sunaudojama 5.4 
milijonai, statymai Universet- 
ty of Conn'. 5.2 milijonai, New 
Haven statybai 1.9 milijonai, 
Universety of Conn., teisių 
mokyklai Hartforde 1.2 mili
jonai, ir kitiems statybos rei
kalams $5,000,000.

Pr. Naunčikas.

Waterbury, Conn.

Lietuvių Piliečių Klubas 
Rengia Pikniką-Gegužinę

Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo rengiamas piknikas-ge- 
gužinė įvyks šių metų liepos 
mėnesio 17 dieną, Belleview 
Parke, 36 Lakewood Road 
Waterbury. Prasidės 12 valan
dą dieną ir tęsis iki vėlumos. 
Bus gera Exie Rudaičio or
kestrą, kuri gros įvairius šo
kius.

Pakviesti miesto valdininkai 
atsilankyti į musų pikniką. 
Musų tikslas ir noras — vie
ną, kartą metuose suvažiuoti 
į iparengimą ir linksmai tyra
me ore laiką praleisti.

Kviečiame visus klubo na
rius ir visus vietinius ir apy- 
linkse gyvenančius lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti piknike 
ir smagiai praleisti laiką.

Bus skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų.

Kviečia Klubo Valdyba.

Los Angeles, Calif.

Naujas Lietuvių Dienų 
Numeris. — Pagerbiant 

Lietuvę Motiną

Naujam Lietuvių Dienų nu
meryje tarp kitko rašoma:

Pagerbiant motinos dieną ir 
lietuvę motiną, LD viršelis pa
puoštas neseniai pas savo vai
kus iš Lietuvos atvykusios

Prunskienės paveikslu, koki 
paskelbė Chicago Daily News. 
Pulgis Andriušis duoda apy
braižą “Vienašališka meilė’’, 
P. Babickas išverstus miru
sios Brazilijoj lietuvių tautos 
bičiulės R. Portelos-Audenis 
Sonetus, A. Valentinas — re
portažą iš meškeriotojų nuti
kimų, A. Gustaitis rašo apie 
Hermano Sudermano lietuviš
kumą ir /filmą “Jons ir Erd- 
mė”, A. Kezys — foto repor
tažą iš Jėzaitų namų ir Jauni
mo centro Čikagoje etc. Vaiz
dus taip pat pranešimas “Lie*- 
tuvos ūkininkas Kapitolijaus 
albume”. Apstu kitos įdomios 
įvairios medžiagos. Paskelbti 
foto konkurso rezultatai. Mar
gaspalvis lietuvių gyvenimas 
plačiajame pasaulyje pavaiz
duotas daugiau kaip 50 rink
tinių foto nuotraukų. Atskiro 
L. D. numerio kaina 65ct., 
naujai užsisakantiems — me
tinė prenumerata tik $5.00. 
LD užsisakyti niekada nėra 
vėlu. Rep.
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LANKOSI REDAKCIJOJ

17 dicr 
lankėsi 
Chica- 
į Bos-

Ketvirtadienį, liepos 
ną Tėvynės redakcijoj 
arts. Stasys Pilka iš 
gos. Jis buvo nuvykęs 
toną ir ten turėjo račitalį, tai
grįždamas sustojo keletai die
nų pas aktorių V. Žukauską, 
ta proga aplankė ir Tėvynės 
redakciją.

Artistas Pilka, kaip visuo
met, gerai nusiteikęs, pilnas 
energijos dirbti savo profesi
jos srityje. Su retu svečiu ma
loniai pasikalbėta įvairiais šių 
dienų klausimais. Pabuvęs ke
letą dienų ir atlikęs tuos rei
kalus, dėl kurių buvo atvykęs, 
grįžo Chicagon prie savo kas
dieninių pareigų.

jėgų darbininkai streikuoja 
jau keletą savaičių, taip pat 
ir Bridgeporto bei Statford, 
Sikorskių bendrovės darbinin>- 
kai streiko lauke. Tarp strei- 
kierių randasi ir skebų. Strei- 
kieriai veda kovą su skobais. 
Antonio Alves (turbut sko
bas) nakčia išgirdo, kad kas 
tai bombarduoja jo namą. 
Ryte rado, kad tai buvo trys 
bombos padarytos su dažais, 
kurios apdrabstė jo namą 
automobilį.

Pr. Naunčikas.

tis Erslovas. Minimi meninin
kai savo užduotis atliko labai 
gerai ir klausytojai buvo pa
tenkinti. Vėliau 
ir

buvo vaišės 
pasilinksminimas.

Dalyvis.

Chicago, Illinois

Rašytojas Juozas Švaistas
Apleido Chicagą

J 
burghiečiai ir iš tolimesnių 
vietovių žmonės lietuviai, bus 
labai įdomi ir graži pikniko 
programa, visi gailės gražiai, 
nuotaigingai praleisti dieną, 
bus dainos, žaidimai ir šokiai.

Pikniko programą ves SLA 
prezidentas P. Dargis. Veiks 
ir lietuviškas 'bufetas.

Lietuviai biznieriai kviečia 
visus lietuvius ir lietuvaites, 
senus ir jaunus. Tad liepos 
31-mą dieną, sekmadienį savo 
dienotvarkėje pasižymėkit — 
po pietų važiuojam visi į Lie
tuvių Biznierių pikniką.

Pr. Žilionis.
ir

Groton, Cann.

Nutarė Skelbti Streiką

Konkurso Jury 
Komisija

Dr. Henrikas Lukaševičius 
(pirm.), Nelė Mazalaitė, Ste
pas Zobarskas, Leonardas Žit
kevičius ir Romas Kezys su
daro Jaunimo Lite r a t u r o s 
konkurso jury komisiją. Pre
miją (450 dol.) skiria Akade
minis Skautų Sąjūdis. Jau
nieji kūrėjai (nevyresni kaip 
30 metų) kurinius prašomi 
siųsti komisijos sekretoriui 
Romui Keziui, 130 Hendrix 
St., Brooklyn 7, N. Y.

Elėctric Boat Div. of Gene
ral Dynamics Corp. budavoto- 
jai atomic submarinų, nutarė 
skelbti streiką, jeigu jų reika
lavimai nebus patenkinti. Uni
jos vadovai of the Metai Tra- 
des Council of New London 
apskrities įgaliojo unijos va
dovus skelbti minimą streiką. 
Senas kontraktas tarp unijos 
ir bendrovės baigėsi su birže
lio 30 diena. Jeigu nepavyks 
susitaikinti, tai streikas supa- 
raližiuos submarinų gamybą, 
paliečiant 7,300 darbininkų. 
Bendrovė
darbininkai juokų 
sutinka derėtis visais kontrak
tą liečiančiais klausimais.

Tarp unijos ir bendrovės 
derybos eina jau nuo gegužės 
mėnesio šeštos dienos. Kadan
gi bendrovė gamina federalei 
valdžiai submarinus ir turi 
riebius užsakymus, tai valsti
jos ir federalės valdžios, tar
pininkauja abiem pusėm, kad 
išvengus streiko. Manoma, 
kad streikas bus išvengtas.

Pr. Naunčikas.

matydama, kad 
nekrečia,

Bridgeport, Conn.

Sužeidė Mokyklos Pareigūnę

Policija jieško jaunuolio, 
kuris pasikėsino ir sužeidė 
mokyklos pareigūnę Miss. 
Mendel. Miss Mendel, kuri nu
sprendė pasitraukti iš tarny
bos birželio 30 dieną, išėjo 
laukan pažiūrėti, kas skambi
na durų varpelį. Ji pastebėjo 
apie 20 metų vaikiną, kuris 
nieko nasakydamas smogė jai 
į galvą su žibintuvu. Miss 
Mendel pradėjo klykti, smogė- 
jas pabėgo. Veikiausiai tai 
bus plėšikas, kurie šiais lai
kais plačiai siaučia. Miss 
Mendel negali įsivaizduoti, dėl 
kokios priežasties tas pasikė
sinimas padarytas, nes ji jo
kių priešų neturėjusi.

Port Arthur, Canada

Paminėta Motinos Diena

Rašytojas Juozas švaistas- 
Balčiunas, kuris po antram 
pasauliniam karui atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno Chicagoje, 
apleido musų miestą ir išsikė
lė į saulėtą Kaliforniją, kur 
oras sveikesnis ir patogesnis 
protiniam darbui. Kuriam Ka
lifornijos mieste rašytojas 
Švaistas su žmona apsigyvens, 
išvykdamas nei jis pats nega
lėjo pasakyti, jis nori įsikur
ti kur nors prie ramaus van
denyno, kad galėtų ramiai 
dirbti darbą.

Jam ruošantis išvykti, jo 
draugai ramovėnai drauge su 
kitais suruošė kuklų išleistu
vių pobūvį Jaunimo Centre. 
Buvo pasakyta visa eilė atsi
sveikinimo kalbų ir deklamaci
jų bei pareikšta laimės nau
joje vietoje įsikūrus ir neduo
ti smailiai plunksnai rudyti. 
Pabaigoje kalbėjo pats pobū
vio kaltininkas rašytojas Juo
zas Švaistas-Balčiun&s, kuris 
visiems dalyviams gražiai pa
dėkojo už dalyvavimą ir su
ruoštas vaišes su juo atsisvei
kinti. i

Pobūvis praėjo gražioje ir 
tikrai jaukioje nuotaikoje, už 
ką padėka priklauso pobūvio 
sumanytojams, ruošėjams ir 
ruošėjoms. Dalyvis.

Nauja Laida “Kaip Pasida 
ryti Piliečiu” Dabar Gau 

narna American Council 
Įstaigoje

Naujai peržiūrėta laida 
‘‘Kaip pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu”, 
parašyta Mąrion Schibsby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at
spausdinta American Council 
for Nationalities Service orga- 
nizacijos. Šis natūralizacijos 
vadovas, dabar pasiekęs 19-tą 
laidą, per 40 metų buvo stanr 
dartinis šiuo klausimu leidi
niu.

Naujas 1.28-nių puslapių va
dovas nurodo pilietybės įsigi
jimui statomus reikalavimus, 
aprašo kiekvieną natūralizaci
jos procedūros žingsnį ir kiek
vienam, norinčiam pasidaryti

piliečiu, tiksliai nurodo, ką jis 
turi daryti, kad įsigytų pilie
tybę. Šiame vadove be to yra 
specialus skyrius, kuriuo ga
lima naudotis, kaipo nurody
mais ruošantis natūralizacijos 
egzaminams. Jame yra 130 
klausimų ir atsakymų apie 
Amerikos istoriją ir valdžios 
sutvarkymą. Vadove taip pat 
yra JAV-ių Konstitucija ir 
Nepriklausomybes Deklaraci
ja.

H

knygelė yra 
dividualiam 
mokytojui, 
buotojui ir 
rį emigrantai kreipiasi 
tarimo ir pagalbos. Šiai 
pertų grupei vadovas suteikia 
lengvai suprantamą informa
ciją apie techniškas natūrali
zacijos ir pilietybės gavimo 
problemas.

Paskyros “Kaip Pasidaryti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu” knygos kaina yra 
vienas doleris ir ją galima 
gauti American Council for 
Nationalities Service įstaigoje, 
20 West 40-th Street, New 
York 18, N. Y.

American Council.

Kaip Pasidaryti Piliečiu” 
skirta ne' tik in- 
asmeniui, bet ir 

socialiniam 
advokatui, į

dar- 
ku- 
pa- 

eks-

P’ v į • • •aieikojimai
UetavM Generalinio Konsulo

New Yąrkc paieškomi asmenys:
žemaitytė-Atrotienė Konstancija, 

Vinco d., iš Kunigiškių kaimo,

Colum-BRIDGEPORT.
bia Record bendrovė grasina 
uždaryti savo dirbtuvę. Yra 
pasiryžus perkelti dirbtuvę j 
Pitman, N. J. Jeigu taip į- 
vyktų, tai paliestų 650 darbi
ninkų. Tas skaudžiai atsiliep
tų, nes Bridgeportas ir taip 
jau turi mažiau bendrovių, 
negu kiti Conn. miestai.

BRJDGEPORT — Kaip ži
noma, kad Conn. valstijoj oro

Pittsburgh, Pa.

Metinis Lietuvių Biznie
rių Piknikas

I
'/ - Kac/Ju. V

Nors musų apylinkė nėra 
gausiai lietuviais apgyventa, 
tačiau mes neatsilliekame nuo 
didesnių ir gausiau lietuviais 
apgyventų kolonijų ir pamir 
nėjome Motinos Dieną. Ji įvy
ko gegužės mėnesio 14 dieną, 
pradėta Lietuvos ir Kan'ados 
himnais. Po to atitinkamą Mo
tinų Dienai žodį tarė dr. 
sevičiutė, kuri prisiminė 
vas ir mirusias motinas, 
sistojimu pagerbtos visos
rusios motinos. Gyvosioms 
motinoms, kurios dalyvavo 
parengime , prisek ta po gražią 
gėlę.

Erslovas, kalbėdamas apie 
lietuves motinas, ragino jas 
nepamiršti ir visuomet prisi
minti, taipgi ragino nepamir
šti savo motiną Lietuvą. Bu
vo ir meninė programa, kurią 
išpildė J. Mitalaitė ir Kęstu-

Ja- 
gy- 
At- 
mi-

Bartininkų parap., Vilkaviškio ap
skrities, vyras Atrotas Motiejus, 
vaikai Adele, Juozas ir Jurgis.

Alijauskas Juozas, Liucė iir Sta
sė, Juozo vaikai.

Bukikienė Izabelė.
Grikinis Antanas, išvykęs j Aus

traliją.
Marcinkevičiūte Elzbieta ir Mag

dalena, Andriaus dukterys, ištekė
jusių pavardės nežinomos.

Matukas Juo as Simonas ir 
Stanislava, vaikai Simono, gyveno' 
62 Springfield St., Lawrence, Mass.

.Pralinskas Balys, ir Pralinskai- 
tė Ona, Juo os vaikai, iš Panevė
žio.

Rukštelis Aleksandras, Andriaus 
sūnūs.

Stulga Jonas, iš Gorainių kaimo, 
Šilalės vals., Tauragės apskr.. ir 
vaikai Jonas, Marytė ir Viktorija.

Tamošiūnas Jonas, išvykęs 
gliją iš Itzehoe stovyklos.

Tumosa Antanas, kalėjęs 
mergen kone, stovykloje ir
heimo bei Aspergo kalėjimuose, 
prašomas skubiai kreiptis tiesiai į 
Landesamt fuer die Wiedergutma- 
chung, (14b) Tuebingen, Friedrich- 
strasse 8 atlyginimo reikalu.

Valinskas Mykolas ir Vincas, iš 
Čiobiškio km., Gelvonių vals., Uk
mergės apskr.

Vasalauskas 
liją.

Vasiliauskas
Prane, gyvenę

Baranauskienė-Didžiunaitė 
jos broliai Didžiūnas Jurgis 
mošius, vaikai Karolio.

Bielskus Andrius, 
iš Margavos km..
Marijampolės apskr., ir 
ja, gyveno Kanadoje.

Iležkomleji arba apie 
tieji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar į 

f pirkti namą bei kitokią nuo- 1 
P savybę, sąžiningam ir drau- į 
| giškam patarnavimui s kam- I 
t binkite: I

WO 5-5890 ]
I Taip pat patarna”<ame pinigų J 
I ir siuntinių persiuntimui J ] 
I Lietuvą ir kitus kraštus.
f J. DAGYS Real Estate j 

NOTARY PUBIJC 1
t 114 N. Rockton Avė.

į An-

Daut- 
Pforz-

Ted. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AK BALTRUNAS-BALTOI
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

l

č 

t

I
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L,, išvykęs į Austra-

Pranas, ir 
Kaune.

duktė

Ona, ir 
ir Ta-

Juozo
Igliškėlių vals., 

duktė Juli-

sūnūs,

Juos tinan 
atsiliepti *

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOMB
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway St&tlon) 
Woodhaveu, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 9 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS ZIMUKONIS, 7 kp., Pittston, Pa.į gimęs kovo 

19, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 
18, 1921 m., mirė birželio 3, 1960 m. Velionio duk- 
terei, Eleonor Sailciuvienė-Schaltz, pomirtinės išmo
kėta __ r.----------------------------------------------------- $412.00

PETRONE JUODKEVIOIEN, 36 kp., Chicago, III., gi
mus lapkričio mėn., 1884 m., Raseinių apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė lapkričio 8, 1914 m., mirė 
gegužės 27, 1960 m. Velionės dukterei, Petronėlei 
Maruskai, pomirtinės išmokėta_______________  $300.00

CHARLES BROOKS, 64 kp., Baltimore, Md., gimęs ko
vo 4, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birže
lio 7, 1918 m., mirė birželio 17, 1960 m. Velionio 
žmonai, Barbarai Brooks, pomirtinės išmokėta __ $300.00

JUOZAS MURAUSKAS, 95 kp., Coal Center, Pa., gi
męs kovo 25, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė rugpiučio 5, 1917 m., mirė gegužės 6, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Rožei Murauskienei, pomirtinės išmo
kėta .................    $600.00

PETRONE PAKALNIENE, 207 kp., Manchester, Conn., 
gimus lapkričio 15, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 9, 1928 m., mirė gegužės 23, 1960 
m. Velionės dukterei, Marijonai Massaro, pomirti
nės išmokėta _______________________________ $300.00

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini idomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

IKiekvienais metais Pitts
burgho lietuviai biznieriai, su
siorganizavę į Lietuvių Vaiz
bos Butą, rengia metinius pik
nikus. Toks lietuvių ■ biznierių 
piknikas šiais metais įvyks šį 
mėnesį liepos 31-mą dieną, 
sekmadienį, gražiame Lietuvių 
Ūkyje, Lithuanian Country 
Club, važiuojant Route (keliu) 
51, Jefferson Borough, netoli 
Pittsburgho.

Šiame piknike bus gražuolių 
kontestas, ir laimėjusi ne tik 
gaus titulą “Miss Lithuania of 
Pittsburgh”, bet jai bus su
teiktos ir brangios dovanos. | 
Todėl visos lietuvaitės esate 
kviečiamos ruoštis ir dalyvau
ti šiame konteste. Visame Lie
tuvių Ūkyje, per visą dieną, 
skambės lietuviška muzika ir 
dainos, šokiams gros didžiu
lis ukrainiečių orkestras.

Visi atsilankę į šį pikniką, 
gaus veltui, nemokamai, šalto 
alučio tiek kiek kas norės. Į 
Lietuvių Biznierių pikniką 
kiekvienais metais susirenka 
keli tūkstančiai žmonių, ten 
susitinka senieji ir naujieji 
ateiviai, ten susirinks Ameri
koje gimęs lietuvių jaunimas 
ir senimas, suplauks pitts-

• v

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 LIETUV i” tur* daug rimtą bendradar

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

PRENUMERATA.* metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,
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IŠfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 

JOJE APRAŠOMA: I
Apie kelionę AJiaskon; 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; Yellov/stone 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; Nuostalrp požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų lflomyblij! 8u gražiais paveikslais. 
CžeiMUdueiėms knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Viso ...........................................    $1,912.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $94,514.26

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. GRIGARAVIČIENE;, 14 kp., Cleveland, Ohio. Sirgo 6 sav...........$36.00
J. ZIDZIUNAS, 14 kp., Cleveland. Ohio. Sirgo 7 s. ir 4 d. ...
P. MAŽEIKA,| 35 kp., Wilkes Barre, (Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. .
A. ORBECK, 124 kp., Hartford, Conn. Sirgo 8 s. ir 3 d.------
K. CTURINSKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 8 s. ------------
A. NAVICKAS, 274 kp., Spring Valley. III. Sirgo 8 s. . ...........
V. I. RADVILUS, 194 kp., Roix.bury, Mass. Sirgo 8 s. ir 6 d.v •

o ’<1

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

Llcensed by USSR

Avenue

Viso . .................................................................................. $375.50
Nuo pradžios šių metų bendrai viso . ..........  $17,039.71

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius

I

NAUJIENOS

NAUJIENOS

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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 virtuves sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

ar
SLA

th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

26.00
79.50
41.50
84.50
36.00
72.00
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RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETp RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
Atdara 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje įstaigoje

kasdien nuo 9-6135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y. 

Tel. OHelsea 3-2583
141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIokenson 2-8232

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

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11369 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH'. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CAJLIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

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 plmuM rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose MMtte informacijų apie naujas muitų normas Ir pataruatanus.

NAUJIENOS
Pirmas ir, geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europa, 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias lr IdomiauO* 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnius lr “Kritikos bei polemiJsN* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomW 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse * 
$14.00 metamą $7.00 — pusei metų. Chicagoj# 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Or<fr 
Uu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soatii Haiated Street Ckicajo 8.

A
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Supažindinkim Lietuvius su Apdraudomis ir Kvieskim Juos j Susivienijimo Narius
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Lietuvos Atstovo Juozo Rajecko Kalba
Pasakyta Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinio 

Seimo Bankete Pittsburghe, Roosevelt Viešbutyje, 
Liepos 13 Dieną

Garbė ir didelis malonumas šia proga būti su jumis. Aš 
giliai dėkingas SLA vadovybei už manęs šia proga prisiminimą 
ir malonų pakvietimą. Jus tai darydami panorote mano as
menyje pagerbti Lietuvą ir kankinę lietuvių tautą. Tai kilnu 
ir gražu iš Susivienijimo pusės.

Šia SLA jubiliejine proga, užčiauptų lupų lietuvių tautos 
ir savo vardu dėkoju už Susivienijimo darbą, širdį ir ilgų metų 
aukos gėles Tėvų Žemei.

Mano pasitenkinimui šiandieną esama eilės asmeniškų ir 
neasmeniškų priežasčių. 'Viena jų, tai Susivienijimo ne tik 
garbinga, bet ilgametė ir naši praeities veikla. Jus per ilgus 
metus vykdėte kilnųjį labdarybės darbą šluostydami tautiečių, 
našlių bei našlaičių, nelaimėje ašarą. Jus nešėte apčiuopiamą 
paguodą jų nelaimingo likimo šeimoms. Jūsų Susivienijimas 
talkininkavo carų pavergtai Lietuvai prikelti, jis džiaugėsi 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo palaimomis, jis dirbo ir te
bedirba taip pat ir Sovietų pavergtai Lietuvai prikelti. Jis 
rėmė kiekvieną lietuvių tautos iniciatyvą ir dirbo palaikyti 
išeivių lietuvišką sąmonę gyvą ir jautrią lietuviškam reikalui.

Man malonu dalyvauti jūsų Deimantinės Sukakties poki- 
lyje tame mieste, kuris yra jūsų veikliojo pirmininko ir nenu
ilstamo veikėjo, p. Povilo Dargiol, buveinė. Man malonu kon
statuoti Lietuvos diplomatų įnašą jūsų Susivienijimui. Jūsų 
Susivienijimui daug nusipelnęs ilgametis sekretorius, Dr. M. J. 
Vinikas, Lietuvos diplomatinės šeimos veteranas. Jūsų gre
tose savo laiku veikliai darbavosi Lietuvos diplomatas, buvęs, 
dargi, vieno jūsų Seimo sekretorius. Tai visų srovių mėgia
mas ir gerbiamas ministeris Londone, p. B. K. Balutis. Man 
malonu šia proga prisiminti ir mano kaimyno bei jūsų buvusio 
pirmininko, Baltimorės pašto viršininko, p. V. Laukaičio, pas
tarųjų savaičių veiklą. Jis siekia įamžinti Tėvų Žemę ir kan
kinę tautą jai daug nusipelniusio lietuvio patrioto, Dr. J. Ba
sanavičiaus, atvaizdu Amerikos pašto ženkle. Ta kryptimi jo 
rūpestingai dirbama ir perspektyvos tą kilnią svajonę įgyven
dinti nėra blogos.

Su jūsų Susivienijimu mane riša ir tam tikra giminystė 
bei kiti ryšiai. Jūsų Susivienijime užtinku mano artimo gimi
naičio, šviesios atminties Vinco Jokubyno, veiklos reikšmingų 
pėdsakų. Jis vienas šio Susivienijimo architektų. Jūsų Susi
vienijimas gimė mano gimtinės kaimynystėje ir jo pirmasis 
Seimas įvyko mano gimtajame šenadoryje. Šis Deimantinis 
Jubiliejus, irgi, vyksta mano gimtojoj Pennsylvanijoj. Jis 
vyksta mieste, kurio garbės raktu mano asmenyje neseniai 
buvo pagerbta Lietuva ir lietuvių tauta. Tat, iš pasakyta 
suprasite, kad mano pabrėžiama garbė šia proga su jumis 'būti, 
ne tuščias pasigyrimas. Ji turi realaus pagrindo.

Šis Seimas lydimas gedulas. Mes jame, be kitų pasigen
dame pittsburghiečio Pivarono. Gyvas būdamas jis butų džiū
gavęs čia vykstančiais pastarųjų dienų seimais. Jis mėgo ne 
tik dirbti, bet mokėjo ir nuoširdžiai džiaugtis. Mes gedime dėl , 
šio Seimo išvakarėse velionių J. Maceinos ir Dr. D. Pilkos / 
kapų. Aš reiškiu Susivienijimo vadovybei nuoširdžią užuojautą 
dėl taip didelių nuostolių.

Jūsų Seimas vyksta reikšminigų sukakčių ženkle. Šian
dieną 700 metų nuo Durbės pergalės, poryt sueis 550 metų 
nuo lemtingų Žalgirio kautynių. Šiemet Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 40 metų sukaktis. Pagaliau, šiemet ir jūsų Susivieni
jimo Deimantinė Sukaktis. Šį mėnesį atšvęsta ir šios svetin
gos ir palankios Lietuvai šalies nepriklausomybės sukaktis. 
Toji nepriklausomybė, tarp kita, irgi gimė šaunioje Pennsyl- 
vanijoje. Šį mėnesį suein'a ir 20 nuo JAV reikšmingo pareiš
kimo, žinomo Sumner VV'cllcs vardu, kuriuo buvo pasmerktas 
Sovietų' smurtas Baltijos valstybių atžvilgiu, kuris neša pa
guodą lietuvių tautai ir tebėra galioj ligi šioliai.

Deja, nėra rožių be dyglių. Šiemet sueina 20 metų ir nuo 
liūdnos atminties vasaros, kada Kremlius sutrypė lietuvių tau
tos laisvę ir pavertė musų tautiečius vergais. Vakar suėjo taip 
pat ir 40 metų nuo tos dienos, kada Sovietai pasirašė su Lie
tuva taikos sutartį. Jie ja gera valia VISIEMS AMŽIAMS 
atsisakė nuo visų suvereniteto teisių lietuvių tautos ir jos teri
torijos atžvilgiu.

Kokia to Sovietų iškilmingo pažado vertė, ką reiškia So
vietų leksikone išsireiškimas VISIEMS AMŽIAMS, ir ko bend
rai vertas Kremliaus pasižadėjimas bei parašas, lietuviams 
nepaslaptis.

Kada jūsų Susivienijimas gimė, tautų pavasaris ėjo Kar
patų kalnais, bet po Lietuvą tada buvo naktis. Šiemet, kada 
jus minite Deimantinį Jubiliejų, tautų pavasaris pirmą kartą 
istorijoj padvelkė ir Afrikos žemynu. Nuo praeito pasaulinio 
karo šešiolika to kontinento tautų ir neseniai, tik vierios sa
vaitės bėgyje, keturios jų užgimė nepriklausomam gyvenimui. 
Užvakar dar ketvertai jų prancūzai pažadėjo nepriklausomybę. 
Tuo pat metu po Lietuvą klaikioji dvidešimtį metų trukusi 
naktis tebesitęsia. Laisvės aušros dar neužmatyti. Buvę ka
daise Afrikos ir Azijos kolonijų valdytojai leidžia pražysti

(Nukelta į 2 pusi.)

Arčiau Pažinkime SLA ApdraudasTREČIOS KARTOS SUSIVIEN IJlMO NARIŲ PRAMOGEŲE

Ant grindų sėdi: Frank Ramiza Jr., Paul McCracken ir Robert IVaitkevich. Sėdi (iš kairės 
į dešinę): Donna M. Tuncavage, Debroah A. Gdovin, Mary Kyle Zarecki, Margaret Wait- 
kevich, Mnrcella A. McCracken, Mary P. McCracken ir Barry Abromavage. Antroj eilėj 
(iš kairės į dešinę): Jerome Kizis, Daniel Kizis, $avid T. Bartoli, Joan M. Kovalskas, Bern- 
ard Abromavage, Ruth Anų Ramiza, Brian Abromavage.

Gyvybes Apdraudos Padalinimas j Skyrius; Kuo Skiriasi 
Skyriai Vienas nuo Kito; Suaugusiųjų Narių ir Vaikų 

Apdraudos; Reguliare ir Terminuota Apdrauda

Nekartą šiame laikraštyje buvo paliesta SLA tei
kiamos apdraudos, nušviečiant jų skyrius ir ypatybes. 
Kiekvienam yra naudinga arčiau pažinti Susivienijimo 
duodamas apdraud-as, ypač naujai įsirašiusiems na
riams. Be to, paskutiniaisiais me ais įvestoji terminuo
ta apdrauda dar daugeliui nėra gerai žinoma, todėl 

"Susivienijimo apdraudas visiems pravartu prisiminti.
v •
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Senatoriaus Kennedy Nominacija
Demokratų partija, kaip bu

vo numatyta iš anksto, nomi
navo senatorių John F. Ken
nedy partijos kandidatu į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentus ateinančiuose . šį 
rudenį rinkimuose.

Kennedy yra jaunas, vos 43 
metų amžiaus, energingas ir 
atkaklus žmogus, linkęs nu
krypti nuo senų partijos tra
dicijų. Jo pažiūros yra gana 
liberališkos ir nepriklausomos, 
ką jis įrodė per trylika metų 
būdamas JAV senate.

Šalia to reikia pastebėti, 
kad Kennedy yra savarankis 
ir linkęs pats svarbiuosius 
darbus atlikti. Jis energijos 
ir pasiryžimo kupinas vyras, 
kuris nelaukia talkos, bet pats 
eina jos ieškoti. Jo nuomone, 
per ateinančius metus kraštas 
turi smarkesniu tempu žengti 
pirmyn visose srityse: pramo
nėje, pirklyboje, karinėje ap
saugoje ir socialinėje srityje. 
Jo užsienio politika mažai kuo 
skiriasi niuo dabartinės, tik jis 
norėtų santykius su draugin
gomis valstybėmis sustiprinti 
ir žymiai pagerinti, įskaitant 
Pietinės ir Centralinčs Ameri
kos respublikas. Vidaus poli
tikoje, nors Kennedy yra at
kaklus savo pažiūrų gynėjas, 
jis turės laikytis partijos nu
matytų pakeitimų ir reformų, 
jeigu bus išrinktas preziden
tu.

Tačiau jau dabar galima 
pranašauti, sprendžiant iš 
praėjusio demokratų partijos 
suvažiavimo, kad priešrinki
minė demokratų partijos ak
cija šį rudenį bus viena iš 
stipriausių partijos istorijoje.

Stato dar ir senuosius Vai
čiūno veikalus. — Tryškiuose 
neseniai buvo pastatytas Pet
ro Vaičiūno veikalas-komedija 
“Patriotai”.

MASKVA STIPRINA SAVO
KONTROLĘ LIETUVOJE

Švedijos šaltiniai praneša, 
kad vėliausiu laiku Sovietų 
Raudonoji Armija pradėjo 
stipriau kontroliuoti Lietuvos 
komunistų partiją. Prie Lie
tuvos komunistų partijos 
Maskva paskyrė du generolus 
ir vieną politinį komisarą.

Maskva stiprina savo kont
rolę visame Pabaltijy: Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, 
kur, anot Maskvos, gyvento
jai turi didelį palinkimą į 
buržuazines pažiūras.

GAISRAS SUNAIKINO
KO LIČIŲ NAM/y

SLA 40 kuopos narius Vin
cą ir Veroniką Količius, žino
mus Pittsburgho veikėjus, iš
tiko netikėta ncįaimė, gaisras 
sunaikino jų namus. Nuosto
liai dideli. Količiai gyveno 
2050 Rehman Way, Carrick, 
Pa.

Londone Baltiečiai Minėjo
Lietuvos Užgrobimo Sukaktį

Londone, Westminstcr Cen
trai Hali, buvo minėta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užgro
bimo sukaktis. Minėjimo p;r- 
mininkavo Lord Bossom. Kal
bėtojai buvo Viscount Colville, 
Thomas H. Preston (buvęs 
Anglijos ministeris Lietuvoje) 
ir Dr. Endcl A ruja.

200,000 Ungurių iš Anglijos 
Per Maskvą į Lietuvą

(E) Lietuvoje gauta 200,- 
000 ungurių. Atvežimas vyko 
iš Anglijos per Maskvą iki 
Vilniaus lėktuvu; iš Vilniaus 
iki ežerų buvo pristatoma 
sunkvežimiu, specialioje taro
je. I Alaušą yra suleista 120,- 
000 štukų. i

Pittston, Pa., SLA 7 kuo
pos finansų sekretorės N. T 
Bayoras, p. C. S. Zarecki ii 
R. Kizienės pastangomis š. m 
birželio 19 d. buvo surengta 
jaunimo susipažinimo pramo
gėlė. Dalyvavo 17 jaunuolių, 
kurių devyni jau trečios kar
tos SLA nariai, tai Zareckių 
Kizių, Ramizių, Waitkevičių, 
Tunkevičių ir antros, kartos J. 
M. Kavaliauskiutė.

Susipažinimo vakaras turė
jo didelio pasisekimo jaunųjų

♦ tarpe ir visi skirstydamies na 
I mo klausė: “Ponia Bayoras
* gal netrukus ir vėl galėtume 

sueiti pasilinksminti ”
Pramogos metu buvo muz:- 

kos programėlė, kurią tvarkė 
patys jaunuoliai. Pianu skam
bino Mary Kyle Zarecki, o 
Donna Tuncavage pagrojo ar
monikų. SLA jaunimo susi 
pažinimo vakarėms puikiausiai 
pavyko. Koresp.

Nori Steigti Lietuvišką
Kurortų Miestelį

“Lietuvių Dienos” praneša, 
kad Z. Steponavičius iš Stam- 
ford, Conn., susirūpinęs steig 
ti lietuviškų kurortų miestelį 
New Hampshire valstybės 
kalnuose, tarp trijų didelių 
ežerų. Toji apylinkė ypač la
bai populiari vasaros metu, 
kai suvažiuoja daugybė vasa
rotojų.

Seimo Žinios
SLA Vice Prezidentu Seimas 

* išrinko Stasį Gegužį, daug metų 
buvusį SLA Prezidentu, 211 kuo
pos narį, iš Mahanoy City, Pa.

Tevvnės redaktorium sekantiem 
dviem metam išrinktas dabartinis 
Redaktorius M. L. Vasil.

Sekantis SLA 52-ras Seimas 
bus 1962 metais Nevvark, N. J.

Apie visą Seimo eigą, išrinktas 
Pastovias Komisijas ir padarytus 
Seimo nutarimus bus pranešta se
kančiose Tėvynės laidose.

i į
I
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APDRAUDŲ SKYRIAI

SLA duodama gyvybės apdrauda yra laikoma pa
grindinė. Toji apdrauda nėra vienoda, skiriasi laiku 
kuriam ji duodama, duoklėmis ir kitomis savybėmis. 
Todėl gyvybės apdrauda, pagal savo skirtingumus, yra 
padalinta į keletą apdraudos skyrių, būtent :

r/.so amžiaus apdrauda—rišo gyvenimo mokesčiai. 
Sutrumpintai šis skyrius žymimas VI.

įsirašęs i ši skyrių narys moka duokles per visa 
savo amžių ir per tą yisą laiką jis būna pilnai apdraus
tu. Šio skyriaus duoklės yra pačios pigiausios.

'Toliau yra rišo amžiaus apdrauda, 20 metų mokes
čiai, sutrumpintai—V2 skyrius. Jau iš skyriaus pava
dinimo galime suprasti, kad šio skyriaus nariai duokles 
moka tik 20 metų. Po to duoklių už apdraudą nereikia 
mokėti, bet narys pasilieka apdraustu visam amžiui ir 
pilnai apdraudos sumai.

Kiti du skyriai yra taupamosiąs apdraudos skyriai. 
Vienas iš jų yra dešimties metų, sutrumpintai VN, 
kitas—dvidešimties metų taupomosios apdrau'dos sky
rius, sutrumpintai—V3.

Pats vardas rodo, kad šių skyrių nariai turi ne tik 
naudingą apdraudą, bet mokėdami duokles, kartu dal
iau po. 'Todėl skyriaus VN narys išbuvęs dešimt metų, 
o narys skyriaus V3 po dvidešimties metų, pats atsiima 
visą apdraudos sumą ,kaip kokias sutaupąs iš banko. 
Tačiau, jei prieš tą laiką įvyktų nelaimė, tai nario pa' 
šalpgaviui (butų išmokėta visa apdraudos suma. 'Tau
pomosios apdraudos skyrius yra labai naudinga turėti 
jau.nes.nio amžiaus nariams, o taip pat pravartu jais 
aprūpinti vaikus. Patys atsiėmę apdraudos sumą, ga
lės pinigus sunaudoti savo gyveninio pradžiai arba 
mokslui eiti.

Išvardint i apdraudos skyriai yra suaugusių nariui. 
'Tokių pavadinimų apdraudas turi ir vaikų skyriai. Jų 
duokles yra žymiai mažesnės ir dar turi kai kuriu ne- • • 4.
žymių skirtingumu.v *- O

apdrauda,

g’>-
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atnaujinti, laip pat kiekvienu metu narys terminuotą 
apdraudą be .jokiu sunkumu gali pakeisti reguliarios 
apdraudos bet kuriuo skyriumi.

'Terminuotos apdraudos duoklės yra žymiai mažes
nės už reguliarios apdraudos duokles. Vaikai ir jau
nuoliai moka lik 25 (-('litus mėnesiniu duoklių už kiek
viena tūkstanti doleriu apdraudos metiniu duoklių pa- 
du. Jaunuoliai dar moka po 17 centu mėnesiui i Lėšų .1 v C c
Fondą narystei palaikyti. ♦Suaugusių .narių duoklės 
nustatomos pagal jų amžių.

♦Susivienijimo apdraudos yra nepra rast inos. Jos 
turi piniginę vertę, kuri kasmet auga. 'Taip pat SLA 
apdraudos pasižymi ii- kitomis geromis savybėmis, 
apie kurias bus rašoma kitame laikraščio numeryje.

Visos SLA apdraudos teikia nariams naudą ir 
yra didele parama gyvenime. Patartina apie jas pla
čiau žino/i ir supažindinti su jomis kitus lietuvius, kurie 
domisi Susivienijimu, jo apdraudomis ir nori tapti mu
sų broliškos organizacijos nariai.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
■įleidimą. Redakcija straipsnius ir 
vorespondencijas taiso savo nuo- 
Llura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

Deimantinės Sukakties 
Seimą Praleidus

Kuomet ši “Tėvynės” laida 
pasieks skaitytojus, SLA na
rius, kuopų delegatai iš Seimo 
jau bus sugrįžę. Šeiminiais 
įspūdžiais ir priimtais Seimo 
nutarimais jie pasidalins su 
visais kuopų nariais. Svarbu, 
kad busimuose kuopų susirin
kimuose nariai skaitlingai da
lyvautų ir delegatų raportus 
išklausytų.

Iš Seime pateiktų Pildomo
sios Tarybos raportų, ypatin
gai Dr. M. J. Viniko raporto, 
aiškiai matomas dabartinis 
musų organizacijos stovis, jos 
atlikta kultūrinė ir labdaros 
veikla, ir finansinio stovio 
stiprumas.

Svarbu pastebėti, kad šį 
Deimantinės Sukakties minėji
mo Seimą praleidžiant, musų 
organizacijos finansinis stovis 
siekia iki pusketvirto milijono 
dolerių. Pildomosios Tarybos 
padarytais sumaniais ir rūpes
tingais investmentais, tas tur
tas dar daugiau didės ir or
ganizacijos stovis stiprės.

Dabar yra svarbios reikš
mės reikalas, tai kuopose pa
laikyti veiklą ir su ta veikla 
tinkamai supažindinti lietu
vius dar nesančius SLA na
riais, su musų organizacijos 
stoviu ir siekiais Lietuvos iš
laisvinimo ir bendrai stiprini
mo lietuviškos tvirtovės išei
vijoje. Ypatingai svarbu tin. 
karnai supažindinti jaunalietu
vius, lietuvių priaugantį jau
nimą, kad jie taptų musų or
ganizacijos nariais ir Susivie
nijimo paveldėtojais.

Jaunimo dėmesį atkreipkime 
į tai, kad Susivienijimą įkūrė 
ir iki šios Deimantinės Sukak
ties minėjimo palaikė ir auk
lėjo vadinami senalietuviai, 
kurių daugumas buvo be
moksliai arba mažamoksliai. 
Jie organizaciją išauklėjo sa
vo pasišventimu ir energinga 
veikla. O dabar, ar tai per 
tremtį atvykę iš Lietuvos jau
nuoliai, ar šioje šalyje gimę 
ir augę, kurių nemažas skait
lius yra baigę įvairių profesijų 
ir amatų mokslus, tapę orga
nizacijos paveldėjais, jos va
dais ir šeimininkais, esamą 
sudėtą turtą valdydami, galės 
daryti didelę pažangą, kartu 
turėdami ir sau dideles nau
das savitarpiai susišelpti ir 
lietuvybę gyvą palaikyti išei
vijoje.

Visokia pradžia yra sunki. 
Bet te pradiniai Susivienijimo 
sunkumai jau pergyventi; bu 
vę įvairus audringi laikotar
piai praleisti. Organizacija 
ne tik išlaikyta gyva, bet ir 
turtu stipriai išauginta. Da
bar tik reikalingos jaunos pa
pildomos jėgos, sumanumas ir 
energija busimai veiklai, se
nesniuosius pavaduoti.

Sekdami “Tėvynę” kas sa
vaitę vadinamoje “Pagalbos 
Ranka” skyriuje matome po

Lietuvos Atstovo Juozo Rajecko Kalba
Pasakyta Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinio Seimo 
Bankete Pittsburghe, Rooseveit Viešbutyje, IJepos 13 Dieną

(Atkelta iš 1 pusi.) 

naujiems tikrosios nepriklausomybės žiedams. Tuo tarpu 
Kremliaus pavergtų tautų ir senos lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės ilgesys malšinamas liūdnos atminties Buda
pešto pavyzdžiu ir musų tautiečių trėmimais. Komunizmo ro
juje klėsti kolonijalizmo gadynė.

Maža to, Lietuvos okupanto tyčiojamasi iš musų tautos 
nelaimingo likimo. Jis jo pravardžiuojamas išlaisvinimu. Jis 
atvaizduojamas, kaip pačios lietuvių tautos laisvas .apsispren
dimas. ,'siai pretenzijai ištirti JAV kongreso vadinamas Kers- 
teno komitetas, po kruopštaus bešališko darbo, konstatavo, 
kad Sovietų tvirtinimai nepagrįsti. Jis priėjo išvados, kad 
Baltijos valstybės jėga okupuotos ir jos neteisėtai prie Sovietų 
Sąjungos prijungtos. Tvirtinimus, kad Sovietų pravesti taria
mi rinkimai 1940 metų vasarą buvę laisvi ir Sovietų tariamų 
seimų rezoliucijos teisėtos, Kersteno komitetas apibudino kaip 
“netiesą, kuri neturi jokio pagrindo.” Kitais žodžiais tariant, 
tai tik pasaka.

Neseniai tūlas Lietuvos komunistas rašeiva tvirtino, kad 
Lietuvos liaudis revoliucijos keliu paėmusi valdžią į savo ran
kas.^ Jei taip butų buvę, kuriems galams Sovietų ultimatumas 
Lietuvai bebuvo reikalingas? NeegzistuęjanČiom valdžiom ul
timatumai neteikiami. Tai kita okupanto pasaka pateisinti 
savo imperializmą Lietuvos atžvilgiu.

Sovietai stengėsi pateisinti Lietuvos užgrobimą dar “Rytų” 
pakto prieš nacių Vokietiją sudarymo reikalingumu. Tuo tarpu 
ne kas kitas, kaip Sovietų Sąjunga su hitlerine Vokietija Lie
tuvą, savo laiku, pasidalino, šiandieną Kuba Kremliui parupo. 
Jis ten įžiūri į jos vidaus reikalus ir imperializmą. Jei Kuba 
butų Sovietų pašonėje, ji sen'iai butų buvusi jų imperializmo 
auka. Kas kuom kvep, tuom ir kita tep.

Raudonasis caras susirūpinęs ir Austrijos neutralitetu. 
Bet, ar girdėjote jį kada sielojantis dėl Lietuvos neutraliteto 
sulaužymo užkariant jai savas karines bazes ir ją okupuojant? 
Kremliaus valdovas lanko karių kapus Verdune bei buvusią 
nacių stovyklą-* Manthausen’e. Bet, ar girdėjote jį lankant 
bent vieną lietuvių vergų stovyklą Sibire ir jų tenai supiltus 
kapus Jis to nedaro, nes tai nepatarnautų jo propagandinei 
medžioklei. Kremliaus tėvynė gramozdiško melo tėvynė.

Lietuvos žmonės šiuo metu beteisiai vergai. Jiems patiems 
savo teises apginti dabartinėmis sąlygomis neįmanoma, bet 
įmanoma pavergtą lietuvį užsistoti Amerikos lietuviams. Jiems 
įmanoma ir privaloma dirbti dėl Lietuvos. Tai lietuvio garbės 
reikalas. ,

Amerikos lietuviai tai įrodė praeito šimtmečio gale ir šio 
pradžioje. Jie buvo pirmaisiais Lietuvos ambasadoriais veiku
siais pasaulio sąžinę tikslu priminti to meto skriaudą Lietuvai. 
Tuo metu kovota prieš spaudos draudimą, rusinimą, bažnyčios, 
tikėjimo ir sąžinės laisvės varžymus. Toji kova buvo Ameri
kos lietuvių remiama. Toji parama ryškiausias Amerikos lie
tuvių ambasadoriškos veiklos bruožas. Amerikos lietuvių am- 
basadoriška misija dar nebaigta.

Šiandien kito plauko okupantas pavergęs laiko Lietuvą. 
Būtina, kaip ir anksčiau, belsti į pasaulio sąžinę priminti, kad 
Lietuva pirmoji raudonojo imperializmo auka. Lietuvis laisvei 
gimęs ir jo teisė į nepriklausomybę nemažesnė už bet kurios 
naujagimės tautos teises, kurias Sovietai veidmainiškai, kaip 
savo laiku Lietuvą, skuba pripažinti. Jei Lietuva šiandien 
butų Afrikoje,o ne prie Baltijos juros ir Nemuno krantų— 
pripažintų jie veidmainiškai ir ją. (Bet, mažų tautų tikroji 
laisvė ir nepriklausomybė Kremliui, ypač jo pašonėje, nepa
kenčiama.

Mlalonu konstatuoti, kad JAV vyriausybė jautri ir už
jaučianti Lietuvos likimui. Kada artinosi viršūnių konferen
cijos laikas Paryžiuje, valstybės sekretorius Christian A. Her- 
ter priėmė Baltijos valstybių atstovus. Mes to priėmimo pa
sėkoje buvome ramus dėl Baltijos valstybių ateities planuo
jamoj konferencijoj. Mes buvome1 užtikrinti, kad musų valsty
bėms toje konferencijoje jokio paaukavimo pavojus negręsia. 
ALT taip pat buvo valstybės sekretoriaus pareigas ėjusio p. 
Roy Henderson priimta.

Man teko trejetą metų praktiškai vienam Washingtone 
pakelti atsakomingą naštą. Aš sielojausi, kad nesukniubus po 
taia našta. Šiandien aš ramus. Toji ateitis kuriam laikui už
tikrinta. L;etuvos pasiuntinybėje aš jau ne vienas. Aš džiau
giuosi gavęs rimtą, prityrusį patarėją Dr. S. Bačkio, buvusio 
ilgamečio atstovo Paryžiuje, asmenyje. Tai neabejotinas lai
mėjimas Lietuvai.

Pagaliau, kaip žinote, JAV vyriausybė tebetęsia nepripa
žinti Kremliaus padarytą smurtą Lietuvai. Tai yra dėl to, kad 
okupanto begėdiškai paminta lietuvių tautos valia ir vergovė 
užkarta jai prieš jos valią. Taip kilnios laikysenos pagrindas 
gludi akte, kurio sukaktį minėjome liepos ketvirtą. Tas aktas, 
anot Lincolno pareiškimo, padaryto šioje pat Pennsylvanijoje, 
neša laisve ne tik šio krašto žmonėms, bet neša viltį visom 
tautom, visiems laikams.

Viltis ir musu kasdieninė duona. Ja gyveno ir jos gaivi
namas dirbo Susivienijimas praeityje. Aš giliai nuoširdžiai 
linkiu, kad viltis, darbas bei ryžtas Lietuvai lydėtų jūsų žings
nius ir i šimtmečio jubilieju. Tikėkime, ateis metai tame ke
lyje, kurie bus ir Lietuvos išauštanti metai.

Dayton, Ohio
MIRĖ MIKAS AUŠRA,
ŠIA 105 Kuopos Narys

- ---■------- ——

Birželio 23 dieną mirė Mi
kas Aušra, sulaukęs 70 metų, 
SLA 105 kuopos narys ir vice 
pirmininkas. Palaidotas Wood- 
land kapinėse. Čia liko žmona 
Elzė, du sūnus ir dukra. Kai 
Stalino vergai užplūdo Lietu
va, Aušra su šeima apleido 
mylimą Klaipėdą, ir prieš 11 
metų atvyko į Daytoną. Čia 
pagyvenęs tik 1 metus, ir be 
paraginimo, savo valia, įsira
šė į musų 105 kuopą. Taip 
pat sava valia įsirašė ir jo 
žmona.

Velionis buvo gerai išsimok
slinęs, kultūringas žemaitis 
klaipėdiškis, mėgo muziką, 
dainą, tokius koncertus lanky
davo.

Iš profesijos buvo grapho- 
logistas, tai yra is rankraš
čio pažinti žmogaus budo ka- 
rakterį, gerai atsiliepdavo ir 
gėrėjosi Lietuvos nepriklauso
mybės gyvavimo laikotarpį. 
Pažino asmeniškai buvusį vėl. 
prez. A. Smetoną, kitus veikė
jus ir kulturininkus lietuvius. 
Velionio yra likę 2 broliai ir 
2 seserys Vokietijoje. Vienas 
brolis neseniai yra grįžęs iš 
Sibiro vergijos.

J. A. Urbonas,
SLA 105 kuopos sekr.

Rockford, Illinois

SLA 11 Kuopa Kviečia 
Piknikauti

Jau “Tėvynėje” buvo pri
minta, kad 77 kuopos piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 7 
d., Šimaičių parkutyje. Bran
giems SLA 77 kuopos nariams 
ir kartu visiems lietuviams 
dar kartą primenama, kad ne
praleistų to linksmaus subu
vimo po atviru dangum ir ty
rame, saulėtame ore. Šią va
sarą gegužinių ir išvažiavimų 
mažai, daugelis draugijų ne
rengia, nes musų jaunimas 
sekmadieniais traukia savo 
keliais. Dėlto mes senimas 
nenusiminkime, sueikime, pa- 
simatykime, pabendradarbiau- 
kime, ir moraliai ir fiziniai 
pasistiprinkime. Todėl visi 
traukime į SLA 77 kuopos ge
gužinę, rugpiučio 7 d.

Korespondentas.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
Į, Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
j SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
j D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
į Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.
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Lietuvos Žmonių Mityba
(Tęsinys)

Musų kūne baltymai sunaudojami:
1. statyti naujus audinius; 2. taisy- 

ti-laikyti tvarkoj audinius; 3. duoti šilu
mą ir energiją (l g. baltymo pagamina 
4 kalorijas); 4. palaiko vandens balansą 
— lygsvarą; jeigu kraujuj nėra pakan
kamai baltymų (proteinų), skysčiai teik
sis audiniuos ir tai bus vandenė nuo mais
to; 5. padeda sudaryt antikūnus, kurie 
palaiko atsparumą ligom; 6 skatina kū
no sekcijų gaminant enzimus, hormonus, 
pieną. Baltymo perteklius kūne paver
čiamas į riebalinį audinį vieton daryt 
atsargą baltymų. Didesni baltymų kie
kiai turi būt. vartojami dietoj:

1. Augimo metu — vaikam reikia 
daugiau baltymų santyky su jų svoriu 
negu suaugusiem; 2. Nėštumo — ypatin
gai paskutiniais mėnesiais; 3. Žindymo; 
4. Sveikimo mdtu po chirurginių opera
cijų arba po alinančių ligų; 5. Karščia
vimo metu ir prie užkrečiamų ligų; 6. 
Prie nudegimų.

Baltymų šaltiniai maiste. Vaisiai ir 
daržovės yra menki baltymų šaltiniai; 
ankštiniai, riešutai, grūdiniai dribsniai 
pakankami šaltiniai. Mėsa, kiaušiniai, žu
vis ir paukštiena yra gausus gerais bal
tymais kiekio ir kokybės atžvilgiu. Pie
nas neturi didelio kiekio baltymų, bet jo 
proteinas yra 
nas yra labai 
tas.

Energijos

aukštos rūšies, todėl pie- 
vertingas maisto produk-

šaltinis yra riebalai ir
angliavandeniai. Riebalų žmogui per die
ną reikia apie 80-150 gr. Jie yra 
linės ir augalinės kilmės.
mės riebalai, kaip sviestas iš pieno pro-

gyv.u-
Gy valines kil

dūktų, kiaušinio trynys, mėsos riebalai 
A. Aliejus nors 
naudingas, 
yra riebalai ir

tu ri nemažai vitamino 
.nedideliais kiekiais yra

Energijos šaltinis 
angliavandeniai.

Riebalų žmogui per dieną reikia 
apie 80-150 gr. Jie yra gyvulinės ir au
galinės kilmės. Gyvulinės kilmės riebalai, 
kaip svietas iš pieno produktų, kiaušinio 
trynys, mėsos riebalai turi nemažai vita
mino A. Aliejus nors nedideliais kiek- 
kiais yra naudingas.

Aliejus turi daug nesočių riebalinių 
rūgščią, iš kurią linolinė, linolenine, 
arachidoninė yra labai reikšmingos or
ganizmui. Kai kas jas vadina vitami
nais. Prof. Lašas pageidauja, kad musų 
maisto dienos daviny butą nors 5-10 gr. 
aliejaus (2-3 arbat. šaukšteliai) ir reikia 
gailėtis, kad aliejaus vartojimas išėjo iŠ 
mados.
kūne suteikia šilumą ir energiją, 
yra kita, riebalu nauda: 
riebalai sulaiko kūno šilumą, 
lai aplink svarbius gyvybinius
saugoja juos nuo sukrėtimo, 
gausus sluogsnis riebalą aplink 
ganus kliudo ją funkcijas. (3) 
yra nešiotojai tirpstančią riebaluos vita
miną A, I)., E. ir K. (4) Esminės rie
balinės rūgštys yra būtinos 
palaikymui kinio funkciją, 
lai 
jei 
tai
(0)

Valgomi riebalai sukaupti musų 
Be to, 

(I) poodiniai 
(2) Rieba- 

organus 
Vienok 

tuos or- 
R i (‘bala i

augimui ir 
(5) Rieba- 

padeda taupyti vitaminą B, tai yra, 
riebalų vartojimas yra pakankamas, 
vitaminas B yra mažiau reikalingas. 
Riebalai sulėtina druskos rūgšties

sekreciją skilvy ir raumenų susitrauki
mą. Todėl riebus maistas ilgiau pasilie
ka skilvy ir plonose žarnose, gerai palai
ko sotumą ir alkis ne taip greit jaučia
mas.

(Bus daugiau)

.)

kelis senosios kartos narius 
pasišalinančius iš gyvųjų tar
po. Nepasitenkinkime jiems 
pareikšti “amžiną atilsį,” bet 
visuomet turėkime pasiryžimą 
jų vietas užpildyti naujomis, 
jaunomis jėgomis, sustiprin
dami veiklą ir sekmingesnį

siekimą numatomų naudų.
Susivienijime būdami stip

riai vieningi ir veikloje ener
gingi, išlaikysime lietuvybę 
gyvą dar daug metų ir turė
sime užtikrintą savišalpą ne
tikėtoje nelaimėje. Tam rei
kalingas tik vieningas darbas.

Akron, Ohio
Lietus Pakenkė Gegužinei

Liepos 3 dieną įvyko SLA 
198-354 kuopų gegužinė. Oras 
pasitaikė labai lietingas, todėl 
ir dalyvių skaičius nebuvo 
gausus. Tie, kurie atvyko, 
praleido laiką labai nuotaikin
gai ir parėmė kuopų delegatų 
išvykimą į SLA Seimą. Į 
Seimą buvo nuvykę 198 kuo
pos atstovai Anna Kirtiklis ir 
Pranas Joga. Kartu vyko al- 
ternatai Anna Pukienė ir 
Adelė Aleknienė.

Ši vasara su savo drėgnu 
oru, atsiliepia ir į senesnio 
amžiaus narių sveikatą. Iš li
goninės neseniai grįžo Jurge- 
lienė. Jau ilgesnį laiką ligoni
nėje gydosi kuopos pirminin
kė Konstancija Gaškienė. Yra 
ir daugiau narių, kurių svei
kata nepergeriausia. Linkime 
pirmininkei ir kitiems greit 
pasveikti.

•
Liepos 24 dieną įvyksta liet- 

tuvių gegužinė Roma parke, 
kuris lengvai pasiekiamas va
žiuojant į vakarus Rr. 18.

Rugpiučio 14 dieą bus pas
kutinis šių metų parengimas 
Trumpicko sodyboje. Visi ak- 
roniečiai ir apylinkių lietuviai 
kviečiami pasinaudoti pasku
tiniais vasaros parengimais.

Frank Joga.

Los Angeles, Calif.
SLA 75 Kuopa Gražiai DirTja

SLA 75 kuopos organizato
rius į jaunuolių skyrių įrašė 
Mariją Ventą, Danutę ir Gab
rielę Barauskaitės ir Vytautą 
Mykolą Barauską. Visi yra 
prof. Mykolo Biržiškos anū
kai.

Šio SLA vajaus metu į 75 
kuopą įstojo 41 naujas narys 
ir 6 nariai padidino savo ap- 
draudas.

Kor.

FONDAI IR TAUTA
JAV-se šiandien yra dau

giau 7,000 institucijų (filan
tropiškų fondų), kurios egzis
tuoja vien tik tam, kad duotų 
pinigus. Šių institucijų įkūri
mas ir išsivystymas kyla iš 
Amerikos ekonominio pobū
džio ir socialinės struktūros.

Su įvedimu mokesčių įsta
tymų per praėjusius kelis de
šimtmečius dideli turtai nebe
gali būti palikti paveldėtojui 
visumoje. Valdžia iš jų pasi
ima sau didelį procentą. Be to 
federaliniai mokesčiai dau
giausia apkerpa turtingus as
menis. Kai kurios metinės pa
jamos yra apkerpamos net 
91%, nors tikrumoje tik ma
žas asmenų skaičius su dide
lėmis įplaukomis moka pilnas 
mokesčių sumas.

Priedo, daugumoje valsty
bių yra valstybiniai mokesčiai, 
kurie yra panašiai sutvarkyti, 
ir turtingieji daugiausia mo
ka. Mokesčių struktūra yra 
todėl labai svarbia priežasti
mi, kodėl turtingi asmenys ar 
šeimos mėgina įsteigti mokes

čiais neapkrautus fondus, ku
riuose dirba mokslininkai, spe
cialistai tose srityse, kurioms 
filantropistai nori padėti.

Yra dar vienas fondų kili
mo paaiškinimas. O tai yra 
tradicija taip sutvarkyti pini
gus, kad jie dirbtų kitų nau
dai, ir ši tradicija yra mokes
čių neliečiama. Tokiu budu at
sirado keletas fondų dvide
šimto amžiaus pradžioje. Prieš 
pat pirmąjį didįjį karą buvo 
pradėtas pirmas paminklinis 
fondas. Tai buvo Rockfellerio 
fondas, įkurtas 1913 m. tikslu 
“pakelti gerbūvį žmonių visa
me pasaulyje”. Paskirtos pini
gų sumos iš šio fondo iš tik
rųjų dirbo tam tikslui. Turbut 
pasaulio rutulyje nėra tokio 
kampo, kuris nepasinaudojo 
Rockfellerio fondo protekstais 
auklėjimui, viešai sveikatai ir 
natūralių žemės turtų vysty
mui.

Nors Rockfellerio Fondas 
ir pasilieka pionierius tarp di
delio skaičiaus filantropiškų 
institucijų, tačiau Fordo Fon
das jį perviršyja savo rezervų 
didumu. Fordas turėjo mintį, 
kurią jis paleido į darbą, t. y. 
masiniai gaminti automobi
lius, mokant darbinlinkams 
taip, kad jų algos juos įgalin
tų pasidaryti jo automobilių 
pirkėjais. Šia mintimi persi
ėmė visa Amerikos industrija. 
Šiandien įplaukos, uždirbtos 
pagal šią mintį ir jos išpildy
mas yra, galima sakyti, pritai
kytas kiekvienai sričiai, kuri 
gali pasitarnauti žmonijai.

Šalia Rockfellerio ir Fordo 
institucijų yra tūkstančiai ki
tų. Kai kurios iš jų duoda pi
nigus tam tikroms sritims, 
kaip pav. ekonominiam pro

dukcijos technikos tyrimui, 
padėti pagalbos reikalingiems 
žmonėms tam tikroje Graiki
jos vietovėje ir tt. Kai kurios 
yra pasišventusios vien tik 
medicinos mokslų auklėjimo 
pagerinimui ar ūkinių darbų 
technikos pagerinimui Azijoje, 
ar Braille metodo knygų pir
kimui akliems. Kai kurios in
stitucijos, kaip pav. Carnegie 
Endowement for International 
Peace, įkurta prieš 50 metų, 
yra pirmoj eilėj pasišventusi 
tarptautinių santykių gerini
mo tikslams.

Filantropinė institucija yra 
savotiška Amerikos instituci
ja, ir jeigu jų įkūrimas ilius
truoja amerikonišką išsireiški
mą: “Tu negali to pasiimti su 
savim”, tai bent pasilieka sa
vos rūšies nemirtingas jaus
mas pripažinimas, esąs gyvų 
žmonių mintyse ir širdyse. — 
A. C.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.

%
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Kai Balfas ir ALTas orga

nizavosi, Susivienijimas pir
mutinis kiekvienam skirS po 
2500 dolerių įsikūrimui. Taip
gi atitinkamomis progomis S.
L. A. centras skiria abiem po 
gerokas sumas aukų, jau ne
skaitant kiek kas metą auko
ja paskiros kuopos, kurios 
jautriai reaguoja ir medžiagi
niai paremia visokius patrio
tinius sąjūdžius. Susivieniji
mas pakartotinai parėmė ne
mažomis sumomis skautiškąjį 
jaunimą, musų sportininkus ir 
daugel kitas jaunimo organi
zacijas, kurios dirba ir eina 
lietuvybės keliu.

Susivienijimas skaitlingais 
atvejais medžiaginiai padėjo 
musų veteranams garbin
giems visuomenininkams, išei
vijoje atsiradusiems skurdžio
je padėtyje. Žinant šitokių už
sitarnavusių visuomenini n k ų 
jautrumą ir savigarbą, Susiv. 
Pildomosios Tarybos vieningu 
tarimu atitinkamomis progo
mis padėkos ženkle pasiunčia 
čekį, visai neatsižvelgiant į jų 
ideologines pažiūras.

Čia norisi pabrėžti, kad 
svarstant aukos skirimą į as
mens ideologinę pažiūrą nie
kuomet nekreipiama dėmesio, 
o pagrindan imama reikalo 
svarba ir asmens visuomeni
nių darbų įvertinimą.

Pastaruoju dešimtmečiu at
siradus skaitlingesnėms jauni
mo organizacijoms, Susivieni
jimas kartkartėmis skiria ge
rokas sumas padėti šio musų 
jaunimo patriotinei veiklai. 
Skautiškas jaunimas ypatin
gai stambiai paremtas.

Musų visuomenėje mažai ži
noma eiga JAV Kongrese bi- 
liaus vadavimo Displaced Per- 
sons (D. P.), sulig kurio bu
vo numatoma įsileisti 40 pro
centų tremtinių iš Pabaltijos 
kraštų, taigi ir iš Lietuvos 
tremtinių, šiam biliui šitokioje 
redakcijoje dauguma Kongre
so komisijos nepritarė, taip 
pat ir tuometinis prezidentas 
Trumanas irgi buvo priešin
gas. Buvo pasiūlymų įsilei
džiamų pabaltiečių procentas 
žymiai sumažinti, kas reikštų, 
kad tik maža dalis lietuvių 
tremtinių tegalėtų atvyk
ti į šį kraštą. O kurgi kiti 
dėsis, kai savasis kraštas ko
munistų okupuotas? Įdomu, 
kad nė viena mūsiškių organi
zacijų neėmė akcijos apginti 
lietuviams palankų bilių, iš
skiriant Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje. Susivienijimas 
rimtai susirūpinęs šio biliaus 
likimu pasiuntė Washingto- 
nan tuometinį savo prezidentą 
Vincą Laukaitį organizacijos 
vardu apginti šį bilių Kongre
so Komisijoje. Jam turint 
plačių pažinčių ir įtakos pasi
sekė įtikinti Komisiją reko
menduoti Kongresui su 40 
procentų pabaltiečių įsileisti į 
Ameriką. Vėliau ir patsai 
Prezidentas pakeitė savo nuo
monę ir tokiu budu Kongre
sas priėmė šį bilių be pakei
timų pabaltiečių atžvilgiu. 
Pasėkoje to per 30,000 lietu
vių tremtinių papildė musų iš
eiviją čia. Susivienijimas šiam 
svarbiam reikalui jaučiama 
teigiamai pasitarnavo.

Dar prieš pradėsiant musų 
broliams ir sesėms atvykti iš 
tremties, Susiv. įkūrė Trem
tinių Fondą finansiniai pa
dėti atvykstantiems. Ištikrų- 
jų, daugelis atvyko be cento 
kišenėje ir išlipę iš laivo netu
rėjo ištekliaus nė kavos puo
duką nusipirkti. Kaip tik ši
tokiems, nors ir nedidelėmis 
sumomis, Susiv. atėjo į pagal
bą, kuomet ji buvo labiausiai 
reikalinga.

Apytikriu apskaičiavimu nu
statyta, kad Susivienijimas 
per savo 74 metus gyvavimo 
įvairiomis aukomis, pašalpo
mis, rėmimu įvairių organiza
cijų medžiaginiai ir panašiai 
išleidęs per 300,000 dolerių. 
Ši suma, musų lietuvišku ma
stu, visgi yra stambus įnašas 
į išeivijos veiklą, kuriai neabe
jotinai nemenkai padėjo sėk
mingiau gyvuoti. Neretai ir 
nedidelė auka ar parama reiš
kia pasisekimą ar žlugimą. 
Nė vienas narys nepyksta, 
kad jo organizacija rėmė ir 
remia naudingus lietuviškus 
darbus. Tik galima apgailes
tauti, kad Susiv. ne visur ir 
ne visada galėjo paremti, kur 
buvo prašymas ir reikalas pa
remti tik vien dėl to, kad iš
teklius neleido. Nelengva atsi
sakyti paremti kur tikras rei
kalas yra, bet kai iždas neiš
gali. tai kas lieka daryti?

Šalę medžiaginio reiškimosi 
musų lietuviškame gyvenime, 
SLA jungėsi į visokeriopus 
patriotinius darbus savo pa
tyrimu, įtaka ir įvairiais žy
giais, neretai patsai imdamas 
iniciatyvą. Nerasime rimtes
nio bei reikšmingesnio užsi
mojimo musų išeivijoje, kur 
Susiv. nebūtų ėmęs dalyvumo. 
žodžiu, SLA per visą savo il
gą gyvavimą ir buvo ir tebė
ra neatskiriama dalimi lietu
vių sąjūdžių. Užtad ne kom
plimentui, bet darbais ir lie
tuviška dvasia musų Susiv. 
buvo pramintas — Lietuvos 
Respublika Amerikoje, kas la
bai daug pasako.

Žvilgsnis į SLA ateitį

Išeivijos likimas kaip tautinės 
grupės visuomet surištas su 
nutautėjimu, kuriam šiame 
dideliame krašte esama labai 
stiprių pagrindų. Reikia ypa
tingai stipraus dvasinio ryšio, 
kad nepalaudžiamai išsilaikyti 
nepaskendus nutautėjimo pla
čioje juroje, ir geriausiame at- 
vėjuje nubirėjimų įvyksta. 
Iki šiol dar nė vieną tautinė 
grupė neišrado praktiško pla
no, kuris pajėgtų užtikrinti 
nutautėjimą. Mes lietuviai 
anaiptol nesame išimtis.

Tos tautinės grupės, kurios 
stipriai organizuotos savo tau
tiniais motyvais, ilgiausiai iš
silaiko. Mat, organizacija, jei 
jos tikslai kilnus ir kelanitieji 
tautinę dvasią, savo darbais, 
susirinkimais, suvažiavimais- 
seimais sudaro lyg savąją val
stybėlę, kurioje kiekvienas na
rys pakila dvasioje, randa į- 
kvėpimo ir noro nenutolti nuo 
savo tautiečių. Neorganizuoti 
žmonės greitai pasimeta sve
timoje aplinkoje ir pagalios 
visiškai netenka savo tauty
bės jutimo, kas reiškia visiš
ką nutautėjimą. Tačiau ir ta 
pati organizacija privalo turė
ti kilnius tikslus, būti judri, 
kad ji pasidarytų patraukli, 
lyg kokia atrakcija, ir pa
tenkintų dvasiniai savo tau
tiečius. Priešingai ir jos gyva
vimas bus trumpalaikis, ne
palikęs žymesnės reikšmės. 
Apart to, organizacijai ilgesnį 
tęstinumą išlaikyti dar reika
linga kita būtina sąlyga, tai 
įjungimas jaunuomenės, kuri 
pajustų tokią pat šilumą, pat
rauklumą ir dvasinį pasiten
kinimą. Priešingu atveju jo 
neišlaikysi, jis bežiūrint pra
nyks nutautėjimo bangose, 
kas jau atsitiko su daugeliu 
mūsiškio jaunimo iš senesnės 
išeivijos. \

(Bus daugiau)

Niekaip nebaigia atrinkti 
geriausius saviveiklininkus. — 
Jau antras mėnuo vyksta sa
viveiklininkų atrinkimas busi
mai Lietuvos dainų dienai Vil
niuje.

APVAŽINĖJUS JUNGTINES
AMERIKOS VALSTYBES

Plačiu Ratu Kraštą Pamatyti ir Ten Gyvenančius 
Gimines ir Draugus Aplankyti
Rašo V. CIBUIJS-CIBULSKAS

Arti dešimt metų nuo pas
kutinio pasimatymo su savo 
broliais ir sesute, taipgi jų 
šeimomis ir draugais gyve
nančiais Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse prie pat Atlanto 
vandenyno, taip vadinamą 
Naująją Angliją, šį pavasarį 
nusprendžiau juos visus ap
lankyti ir kol dar gyvi su jais 
susitikti ir broliškai pasikal- 
bėti-pasiguosti. Na, ir šį kartą 
tą tolimą kelionę pradėjau 
nuo Kanados krašto pusės, 
pradedant nuo Fort William, 
Ont., Canada, iki New Yorko 
miesto, norėdamas patirti kas 
yra Amerika ir pamatyti jos 
vaizdus.

Štai vieną gražią pradžioje 
balandžio mėnesio dieną užei
nu į “Grayhounds” autobusų 
stotį nusipirkti bilietą kelio
nei, o antros dienos popietį iš
važiuoju linkui rubežiaus JAV 
ir Kanados, taip vadinamo 
“Pegeon River”. Ant rube
žiaus jokių trukdymų nebuvo 
iš amerikonų pusės, kaipo Ka
nados piliečiui, net į mano če- 
monadą, kuriame savo drabu
žius vežiausi, nepažiūrėjo, tik 
paklausė, ar kartais sprogta- 
mos medžiagos su savim nesi- 
vežu? Atsakiau, kad aš tokių 
daiktų su savim nesivežioju, o 
jeigu netikit, prašau patikrin
ti.

Palikęs Kanadą ir rubežių, 
važiuoju jau link Duluth mie
sto Minesotos valstijoj. Tai 
yra viena iš gražiausių vietų 
gamtos atžvilgiu, ypač vasa
ros metu, kur kelias virš šim
to mylių ilgumo tęsiasi palei 
Superior ežero krantą.

Iš Duluth miesto važiuoja
me tiesiai link St. Pauli ir čia, 
nors jau nakties laikas buvo, 
'bet metėsi į akis ūkiškas dan
gaus vaizdas. Iš St. Pauli iš
važiavom ankstyvą auštantį 
rytą linkui Madison miesto 
Wisconsin valstijoj ir Chica- ,

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va« 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis. 
47 Banks St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryte. s

CAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.
Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien'o iki 
penktadienio; šeštadien’o rytą nuo 10:30 iki ll-ttos; sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

Vakaruškos kiekvieną pirmadienį 7-tą valandą vakaro, 
Raštinė: Sophe Barčus, 7159 So, Maplewood Anevue, 
Chicago. Telefonas HEmlock 4-2413.

CHICAGO, ILL. Margutis. Vedėja L. Vanagaitiena
6755 S. Westem Avė., Chicago, Iii.
WHFC — 1450 k. Dabar turime kasdien radijo programą 
nuo 9:00 iki 9:45 vai. vakaro. Ketvirtadieniais du kartu: 
nuo 6:30 iki 7:30 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programon 
vakarais). O sekmadienį po pietų nuo 1:00 iki 2:15.

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies. Vedėjas Ralph Va
latka, 15756 Lesure Avenue, Detroit 27, Mich. Telefonas 
BfRroadway 3-2224.
Iš WJLB stoties 1400 k. šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 
valandai po pietų.

•i: i

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandas Vedėjas T 
Petkaitis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Štokas.
1264 White St., HUlsride, N. J. Tel. WAverly 6-3325.
WEVD—1330 k. 97.9 meg. šeštadieniais nuo 5:00 iki 6:00 
valandai vakare.

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, Cal. 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:50 
— 1:00 vai. po pietų. \

go, Ulnois. Čia jau buvo die
nos metas, matosi plačios ly
gumos su derlingais laukais 
ir gražiais moderniškais ūki
ninkų pastatais, su kuriais ga
li susilyginti tik Kanados 
Manmitobos arba Sask provin
cijos savo lygumomis ir vaiz
dų gražumu. Bet Kanada kli
mato atžvilgiu yra šaltas Si
biras, o čia šiltas ir gražus 
klimatas, tinkamas auginti vi
sokių rūšių javus ir daržoves. 
Čia esama upių ir upelių že
mų krantų, tai pavasario me
tu vanduo pakila ir padaro 
daug nuostolių vietos gyven
tojams, užliedamas tuos der
lingus žemės plotus.

Chicagos miestą pasiekėme 
apie 10 valandą vakare. Čia 
jau susitikome su durnais ir 
ne perdaug maloniu oru. Įva
žiavus į vidurį miesto, ne per
daug buvo matyti malonių 
vaizdų — susikimšimas ir ne 
ganėtiną švarą mieste palai
ko, išskyrus tą miesto dalį 
palei Michigan ežerą, kuris 
sudaro malonesnį vaizdą.

Chicagos miestą palikom 
apie 3 valandą po pietų, ir va
žiuojam pro Indiana valstiją 
linkui Toledo ir Clevelando 
miestų Ohio valstijos. Čia jau 
pradėjau antrą naktį kelionės 
ir pradėjo imti miegas. Žino
ma, biskutį ir prasnudau dar 
neprivažiavus Toledo misto. 
Turiu pasakyti, kad autobu
sais važiavimas labai patogus, 
nes galima sėdynėj atsilošus 
gerai miegoti, ypač važiuojant 
tokiais moderniškais įrengtais 
su visais patogumais autobu
sais, ir tokiais lygiais plačiais 
JAV nutiestais keliais.

Toledo miesto dar nepriva
žiavus, jau buvo naktis ir 
kad jau pasirodė Amerika. Iš 
dirbtuvių kaminų buvo mato
mi einanti durnai su liepsna ir 
elektroj degantis visas mies
tas ir visas kraštas. Ir taip

tęsėsi pravažiuojant visą Ohio 
ir Pennsylvania ligi New Jer- 
sey valstijos. Čia vėl jau ry
tas ir dienos metas, matosi 
dirbtuvės, tiltai ir durnai, iki 
įvažiavom į patį New Yorko 
miestą.

Nuo New Yorko miesto ne
toli Stamford miestas, Con
necticut valstijoj. Ten nuva
žiavęs apsistojau pas savo 
brolį tem gyvenantį. Iš šitos 
vietos aplankiau savo artimus 
gimines ir pažįstamus, netoli 
šios vietos gyvenančius, taip
gi ir New Yorko mieste žy
mesnes vietas aplankiau. Ta 
proga nepraleidau progos ir 
aplankiau Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Centrą, kur su
tikau Tėvynės laikraščio re
daktorių p. M. Leo Vasil. Po
nas Vasil yra labai simpatin
gas žmogus, tai su juo malo
niai pasikalbėjome savo orga
nizacijos ir bendrai visų musų 
brolių ir sesių lietuvių išeivi
jos reikalais.

Po kelių dienų čia mano 
buvimo, nuvažiavau pas kitą 
brolį į New Haven, ir pas se
serį į Hartfordo miestą. Ap
sistojęs čia, aplankiau šioj 
apylinkėj gyvenančius savo 
artimus gimines ir pažįsta
mus. Taipgi lankiausi Water- 
bury pas sesers suną daktarą 
A. Shupis, kur buvau gražiai 
priimtas kaip svečias.

Išgyvenęs ilgoką laiką čia 
suminėtose vietose ir apylin
kėse, įgijau daug naujų pa
žinčių ir geros simpatijos, ku
ri ilgai pasiliks mano atmin
tyje.

Arti dviejų savaičių laiko 
buvimo pas seserį, ir matyda
mas prieš save virš tūkstan
čio mylių kelionės iki mano 
gyvenamai vietai, nuspren
džiau palikti JAV ir važiuoju 
į Kanadą, bet pakeliui man 
buvo Montreal miestas.

Montreal mieste sustojau 
tik dviem dienom laiko, apsi
lankyti pas vieną kitą savo 
pažįstamą. Teko aplankyti ir 
“N e p r i klausomos Lietuvos” 
laikraščio redakciją ir susipa
žinti su redaktorium p. J. 
Kardeliu ir su kitais laikraš
čio bendradarbiais. P-nas J. 
Kardelis labai budingas ir 
simpatingas pakalbėti žmo
gus, daug patyrimo turįs iš 
gyvenimo nepriklausomos Lie
tuvos tvėrimosi dienų, ir su 
plunksna pilnai atkaklus ir iš
tvermingas kovose dalyvis už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Palikęs Montreal išvažiavau 
link Toronto miesto. Toronte 
sutikau daug savo pažįstamų, 
ir vienoj kitoj vietoj teko ap
silankyti. Apsilankiau ir “Tė
viškės Žiburių” laikraščio re- 

Į dakcijoj, susipažinau su p. 
I Užupiu ir pasikalbėjau.

Toronto mieste negalėjau il
gai būti, nes jau reikėjo grįž
ti į namus ir stoti prie darbo. 
Nors važiuojant iš Toronto 
link Fort William dar matėsi 
sniego ir ledai ežeruose, vie
nok sugrįžęs į Fort William 
pasirodė, kad jau esu šaukia
mas stoti prie darbo.

Dabar apie įgytus įspūdžius 
plačiai apvažinėjus ir pama
čius Jungtines Amerikos Val
stybes ir Kanadą, ir ką paty
riau susitikęs su daugeliu tau
tiečių ir su jais pasikalbėjus 
lietuvybės atžvilgiu

Pamačius JAV galima pa
sakyti, kad tai yra didžiau
sias ir moderniškiausias pa
saulinis kraštas su savo pla
čiais ir derlingais laukais, ku
rio ūkis išvystytas gana auk
štai. Industrija irgi gana 
aukštai išvystyta visame kra
šte, taipgi komunikacija gera, 
sausžemiu pravesti geri keliai 
ir tiltų visur pristatyta. Tai 
kultūringas kraštas, kuriame 
yra daug universitetų ir kitų 
žemesnių mokslo institucijų. 
O už vis svarbiausia, kad kra
štas yra demokratiškai valdo
mas ir jame gyvenanti žmonės 
turi lygias teises ir visi vie
nodai traktuojami.

Tas asmuo, kuris nėra ma

tęs JAV, o tik pasiskaitęs 
propagandinę spaudą, kaip 
jau dabar iškila į viršų po 
vardu “sputnikai” ir kitokiais 
vardais pabūklai, gali džiaug
tis, kad su penkių metų pla
nais ir kitais pabūklais nepra
lenks Jungtines Amerikos 
Valstybes. Tai didžiausias 
apsurdąs ir žmonių apgaudi
nėjimas, nes to niekad nebus, 
tai tik žmonių gąsdinimas.

Musų tautos žmonių ištau- 
tėjimas išeivijoje nėra taip 
didelis, kaip daugelis mano, 
ypač pokariniais laikais atvy
kusių iš anos pusės Atlanto 
vandenyno. Nepaisant to, kad 
dalis musų brolių lietuvių, net 
iš aukštų sverų, sukuria miš
rias šeimas, iš kurių jau nega
lima tikėtis’ tikrojo tautinio 
branduolio. Dalis atsiranda ir 
tokių, kurie neva tai vardan 
savo biznio nekalba lietuviš
kai, o žargonuoja anglų kalba, 
kurios jie nemoką. Bet kas 
keisčiausia, tai girdint žargo- 
nuojant anglų kalba Lietuvo
je buvusius padegogus, kurie 
save skaitė didžiausiais pat
riotais ir lietuvių tautos švie
tėjais.

Vienok reikia džiaugtis, kad 
visos organizacijos ir spauda 
išeivijoje veikia kartu palai

PASIRINKITE PATYS, KAS 
GERIAUSIAI PATINKA!

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrove yra 
pasiryžusi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie 
tik nori pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.

Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių prekybos Bend
rove siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti savie
siems vieną ar kelis iš šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VK:
Trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos 

angliškos vilnones medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kos
tiumams, kiekviena po 3^2 jardų, Boston serge, worsted arba 
barathea, pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais 
įrašais arba su antpsuadais “Ali Wool Made in England.” 

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.

SIUNTINYS 3VKP:
Trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos UIs- 

ter medžiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena 
atkarpa kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės 
atkarpos, arba dvi atkarpos kostiumams ir viena paltui pasi
rinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 3K:

Trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3% jardų, 
tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos 
pusvilnonės medžiagos (vilna su medvilnės priemaiša), su ant
spaudais “Made in England.“

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.

SIUNTINYS 4K:
4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios pat kaip 

siuntinyje 3K medžiagos—$50.

* SIUNTINYS 5K:
5 atkarpos tokios pat medžiagos—$60.

SIUNTINYS 10K:
10 tokių pat atkarpų—$115.
Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti 

dar pamušalų moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar 
kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 

o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėj Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama:

V. Bačaųskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md, USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rockford, III., USA.
J. Daugirdas, 337 Un’ion Avė., Brooklyn 11, N. Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Co., Ine., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.,

USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Onot., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, Que., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva—Refreshments & Gifts, 3570 W. Vernor, 

Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberiand St., Port Arthur, Ont.,

Canada.
A. Steikunas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA. 
J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hiamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Manąuette Gift Parcel Service, 2439 W. 69th St.,

Chicago 29, arba: 4839 W. 14th St., Cicero 50, III., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Australia. 

Stankūnas & Masiulis Lithuanian Trading Co.
108A, Whitechapel Rd., London, E. 1, Great Britain

kyme savo tautos kultūros ir 
lietuvių kalbos. Tokis bendras 
darbas mums duoda vilties, 
kad lietuviai išeivijoje, dėka 
organizacijų ir spaudos, ilgai 
gyvens ir musų tauta neiš
nyks.

Ir šviesa ir tiesa
Mus žingsnius tegul lydi.

Siunčia į Kazachstaną 
Linksminti . . .

(E) š. m. birželio 5 d. į Ka
zachstaną atvyko grupė Lie
tuvos artistų. Jų tikslas, ži
noma, linksminti lietuviškąjį 
jaunimą, kuris, kaip komunis
tinė propaganda skelbia, “sa
vo noru ir su džiaugsmu” at
vyko darbams Kazachstanan. 
Per tris savaites gastrolieriai 
aplankys 12 kolchozų ir tary
binių ūkių, Tarazalo kasyklą 
ir taip pat Nojinsko rajoną, 
kuriame dirba daug lietuviško 
jaunimo.

Studentus Siunčia Vasaros 
Darbams į Rusiją

(E) Grupė Vilniaus Kapsu
ko vardo universiteto studen
tų bus išsiųsta vasaros dar
bams į Rusiją, Čeliabinską. 
Nemažai Vilniaus studentų 
dirbs Baltgudijos kolchozuose.
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New Yorko Gyventojai 
Privalo Savo Automobilius 

Registruoti New Yorke

JAUNIMO IR TĖVŲ
BENDRA IŠVYKA

iš Ber-
Panevėžio vals.,

Medžių paunksnyje bus iš
pildyta skautiška programa— 
dainos ir žaidimai. Užkan
džiaujama prie bendrų stalų. 
Maistas atsivežamas.

Viso __________________________ 
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti 

Liepos 16, 1960 Metais

Jono ir Jievos Baltų
Sukakties Minėjimas

p
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IŠĖJO NAUJA KNYGA
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•New Yorko miesto policijos 
departmentas įspėja automo
bilių savininkus, kurie gyven*- 
dami New Yorko valstybės 
ribose registruoja savo auto
mobilius New Jersey valsty
bėje.

Daugelis nevvyorkiečių, no
rėdami išvengti mokėti priva
lomas New Yorke automobi
lių apdraudas, savo mašinas 
registruoja New Jersey vals
tybėje, kas yra priešinga New 
York Statė Motor Vehicle 
įstatymams. Asmuo nusižen
gęs šiam įstatymui gali būti 
nubaustas nuo $25 iki $100 
pabauda ir 30 dienų kalėjimo.

Nuo rugpiučio 1 d. New 
Yorko policija pradės tokius 
automobilius sulaikyti ir 
savininkus bausti.

būdamas, stengėsi ko geres
nio atsiekti, dienomis dirbda
mas vakarais lankė mokyklą. 
Karui prasidėjus buvo paim
tas į kariuomenę ir kare buvo 
sužeistas. Paliuosuotas iš ka
riuomenės persikėlė gyventi į 
Broooklyn, N. Y., ir, kaip bu
vęs karys, gavo valdišką sti
pendiją ir per 4 metus lankė 
Brooklyne Pratt Instituto me
chanikos inžinerijos skyrių, 
kurį baigęs gavo darbą N. Y. 
Edison Co., kur iki šiol tebe
dirba užimdamas inžinerijos 
skyriuje svarbią vietą.

Apart savo darbo, nuo pat 
atvykimo į Brooklyną, uoliai 
dalyvauja musų tautiškame 
veikime. Priklauso prie dau
gelio draugijų. SLA 242 kuo
poje per eilę metų valdyboje 
ėjo įvairias pareigas.

Linkime sukaktuvininkams 
ilgiausių metų, geros sveika
tos, kad ir toliau uoliai daly
vautų musų tautiškame vei
kime.

Ncw Yorko Lietuvių Skau
tams Remti Komitetas kviečia 
lietuvius skautus, jaunimą ir 
tėvus su svečiais sekmadienį, 
liepos 31 d., dalyvauti bend
roje iškyloje Bethpage Statė 
Park, L. I., N. Y., 37 mylios 
nuo New Yorko.

Jonas ir Jieva Baltai

Liepos 22, 1960

Per Vieną Mėnesį Beveik 
10,000 Atbėgėliy iš Vokie

tijos Sovietinės Zonos

Atbėgusiųjų iš Vokietijos 
sovietinės zonos skaičius kas 
■savaitę ir kas mėnesį didėja. 
Iš tos zonos vasario mėnesį į 
Vakarų Berlyną ir Vakarų 
Vokietiją atbėgo 7,461 asmuo, 
o kovo mėnesį jau 9,814 as
menų, taigi bemaž 10,000. 
Ypač padaugėjo buvusių ūki
ninkų skaičius. Pastaruoju 
metu komunistinis režimas 
Vokietijos sovietinėje zonoje 
vykdo plataus masto kolcho- 
zaciją. Panašiai, kaip Lietu
voje 1940 metais 
propagandos buvo 
kad mažažemiai ir 
gaus daugiau žemės
sos kalbos apie kolchozus esą 
tik “buržujų” kiršinimas. 
Taip ir Vokietijos sovietinėje 
zonoje ilgus metus buvo veda
ma propaganda ta kryptimi, 
kad bežemiai gavo ir gaus že
mės, o mažažemiai savo ukius 
palaikys. Bet pastaruoju me
tu tos kalbos baigėsi ir imta 
teigti, kad tik kolektyviniai 
ūkiai gali pakelti gamybą — 
kas žinoma yra melas, nes 
praktikoje pasirodė, kad ko
lektyvizacija gamybą net su
mažino. Nepaisant to stengia
masi dabar visus laisvus 
ninkus varu suvaryti į 
chozus ištisais rajonais, 
bedarant jokių išimčių,
svarbu, kad laikinai ir gamy
ba sumažės, bet užtai sovieti
nė kolchozacija bus įvykdyta, 
kaip to siekia Maskva. Ry
šium su masine kolchozacija 
eilė ūkininkų, negalėdami per
nešti akcijos, kuri juos iš ūki
ninkų padaro bernais, nusižu
dė, o dar didesnis skaičius 
palikę viską atbėgo į Vaka- 

T rus, nenorėdami komunistams 
vergauti. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė svarsto, kaip ši
tiems atbėgusiems ūkinin
kams sudarius galimumą Va
karų Vokictijoije įsikurdinti 
nuosavuose ūkiuose. E.

tremiami, o de Gaulle', į kurį 
PET centras New Yorke tele
grama kreipėsi, net atsakymo 
nedavęs. Šveicarų laikraščio 
nuomone, tie nuotykiai nelik
sią be pasėkų. Rytų Europos 
tautų sluoksnių pasitikėjimas 
Prancūzija esąs sugluždytas. 
Tuose sluoksniuose abejoja
ma, ar PET Seimo Europinės 
sesijos ateityje dar galės 
Prancūzijoje įvykti. E.

proga pasveikino 19 senatorių 
ir 20 kongresmanų.

Kurie domisi tąja knyga 
prašome kreiptis į Lithuanian 
American Information Center, 
233 Broadway, New York 7. 
Jums knyga bus atsiųsta ne
mokamai.

-ų-nr-cyn-tt-:

ROCKFORD, ILL.
| Jei galvojate parduoti ar 
t pirkti namą bei kitokią nuo- 
| savybę,
L giškam
į} binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

Amerikos Lietuvių Informar 
cijos Centro rūpesčiu surink
tos ir atspausdintos visos kal
bos pasakytos JAV kongrese 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį vasario 16 d., 
1960 m.

Knygoje atspausdinta vals
tybės departmento pareiški
mas, 16 valstijų gubernatorių 
proklamacijos, taip pat at
spausdintos senatorių kalbos 
ir pareiškimai, kurių buvo 25. 
Atspausdintos kongresmanų 
kalbos ir pareiškimai, kurių 
knygoje yra 107. Amerikos 
Lietuvių Tarybą vasario 16 d.

Lletavoa Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Braun ar Brown Bernardas, Li
da, Mirdza, ir Robertas. Jų tėvo 
pavardė buvo Kiškis Jonas, gyve
no Čikagoje, Fulton ir Huron gat
vėse.

Brazienė (Brazys) Raubytė Ma
rijona, Antano duktė, iš Gaurės 
vals., ir jos sūnus Antanas, Juoza
pas ir Valteris.

Didžiūnas Jurgis, ir Tamošius, 
ir jų Sesuo Baranauskienė Ona, 
vaikai Karolio.

Eitutis Mataušas. Mataušo sūnūs, 
iš Padubysio vals.

ankus-Graibaitė Kotryna, gyvenu
si Pasvalyje.

Krasauskas, išvykęs iš Ludvvigs- 
burg į JAV.

Navardauskienė-Ignatavičiutė Pet
rė, Izidoriaus duktė, iš Nemokščių 
vals.

f

Pronsketis Antanas ir Ignacas, 
iš Šeduvos parap.

Rinkus Antanas, Petro sūnūs, iš 
Butenių kaimo, Skaudvilės vals., 
Tauragės apskr.

šiaudinaitis Emanuelis, inžinie
rius, ir šeima.

Stanulytė Rūtelė, iš Vilniaus.
Vilšinskienė Jonė,

no Vilčinsko našlė, ir sūnūs Rimu- 
tis-Kazys.

Babravičius Aleksandras, Laury
no sūnūs, gimg.s Dargužiuosc.

Balčetienė Juo apata, 
natonių kaimo, 
turi sūnų Joną, gyveno Scranton, 
Pa.

Barčas Antanas, Petro sūnūs, 
gyveno Čikagoje.

Buinickis Antosė, Liudviko duk
tė.

Burneckis Jonas, Jono sūnūs, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Čikagoje.

Dauskursienė Lena, Julijono duk
tė.

Elkimavičius (Elkine) Stanley, 
gyveno Hartford, Conn.

Giedraitis Vincas, Antano sūnūs, 
žmona Giedraitienė-Čelkytė Julija, 
gyveno Sao Paulo, Brazilijoje.

Kriščiūnas Vitalis, Mykolo sū
nūs, iš Ka okų km.. Pasvalio vai., 
Biržų apskr., ieško giminių, priete- 
lių ar kaimynų.

Laukšas Stepas (kitaip Lukas 
Stcven), Juozo sūnūs, ir žmona 
Bronė.

Leibutis Izidorius, Izidoriaus sū
nūs, gimęs Philadclphijoje, gyveno 
Springville, Pa., R. D. No. 2.

Mečionis Jonas, Jurgis ir Kazi
mieras, Jurgio sūnus.

Motuzas Stanislovas, Stanislovo 
sūnūs, gimęs Amerikoje, gyvenęs 
Čikagoje.

Ueškomieji arba apie juos žlnan 
tLeji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL
OF L1THU ANI A,

<1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

VvO 5-5890
Taip pat patarna”^me 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

pinigu

Tel. STagg 2-5043

4atthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
Al. BAIJTRUNAS-BALTOJ

Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias sutoiklam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS
Tel. Virsima 7-4499

ctūčt 00000 o w o o o o o ooo o oo oooooooo och

Švogerio ir sesers Janus 
vasarvietėje plačiai žinomi vi
suomenininkai, Jonas ir Jieva 
Baltai, minėjo savo 35 metų 
vedybinę sukaktį. Sukviesti 
artimieji bičiuliai ir draugai 
buvo vaišinami valgiais ir gė
rimais. Vaišių metu paaiškė
jo, kad apart vedybinės su
kakties yra švenčiamos ir Jo
no vardinės, na, ir abiejų Bal
tų gimtadieniai, taigi pasidarė 
triguba šventė. O jei pridė
tume Jono Baltaus 40 metų 
tautinę veiklą, tai susidaro 
tikrai svarbus minėjimas. Po
nia Jieva Baltienė, nors Ame
rikoje gimusi ir augusi, yra 
patriotinga lietuvaitė, 
draug su vyru per eilę 
dalyvaujanti visame 
tautiškame judėjime. 
Baltus dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, gyvendamas 
Bridgeport, Conn., dar jaunas

Į iškylą išvažiuojama auto
mobiliais 9 vai. ryto nuo Ap
reiškimo parapijos 
Brooklyn, N. Y.

Galintieji su savo 
biliais nuvežti kitus
tieji tąja pagalba pasinaudoti 
prašomi iki išvykos dienos 
pranešti telefonu: MI 2-1795.

Iš miesto reikia važiuoti 
Queens Blvd. Važiuojama 
Turnpike 24-A iki išvykos vie
tos. Taip pat išvyka pasie
kiama keliu Southern Statė 
Parkway (Exit 31).

Laukiame Jūsų atsilanky
mo. Iki pasimatymo išvykoje.

Smerkia Prancūzijos 
Pasielgimą su Egzilais

po
ruotų 
musų 
Jonas

Kriaučių Metinis Piknikas

Liepos 30 d., šeštadienį, 2 
vai. po pietų, Jamaica Polish 
National Park, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica, N. Y., įvyks 
kriaučių metinis piknikas.

Maloniai esate kviečiami at
silankyti į siuvėjų parengimą, 
nes siuvėjai yra prisirengę 
kaip jaunus, taip ir suaugu
sius, su lietuviška orkestrą 
užganėdinti.

Kviečia—
Kriaučių Lokalas 54.

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J

Tel. 5-9370

ar
SLA

807 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

“Basler Nachrichten” raši
nyje per dvi skiltis kovo mėn. 
t. k. rašo, kad prancūzų žygis 
prieš egzilus visoje valstybi
nių vizitų istorijoje Europoje 
neturįs jokio precendento ir 
dėl to pagrįstai iššaukė pro
testus. Jungt. Amerikos Val
stybėse yra milijonai emi
grantų ir šimtai tūkstančių 
Rytų Europos kilmės — ir 
vis dėlto Amerikos vyriausy
bė nesiėmė tokių suvaržy
mų. Rytų egzilų pasitikėjimas 
Prancūzija yra dėl pačios 
prancūzų kaltės* sudrumstas. 
Apie tų trėmimų padarinių 
rimtumą galima spręsti iš to, 
kad prievarta ištremtųjų tar
pe buvo bemaž visi Pavergtos 
Europos Tautų Seimo Pary
žiaus atstovybės nariai. Laik
raštis plačiau apibudina tąją 
organizaciją ir pastebi, kad 
jos atstovybė Paryžiuje savo 
laiku buvusi įsteigta prancū
zų vyriausybės sutikimu. Ir 
nepaisant to jos nariai buvo

Išmokėtos pomirtinės
PETRAS YANKUS, 43 kp., So. Boston, Mass., .gimęs 

spalių 4, 1890 m., VenčiurJų kaime, Alytaus ap
skrity, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 9, 
1931 m. Mirė birželio 9, 1960 m. Velionio duk
teriai Isabellei A. Kupris pomirtinės išmokėta. _ 

ELZBIETA SPUDIENE, 116 kp., Miltby, Pa., gimusi 
gruodžio 5, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 7, 1929 m. Mirė birželio 30, 1960 
m. Velionės vyrui Mikui Spūdžiui pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

ELZBIETA MOCKEVIČIENE, 211 kp., Mahanoy City, 
Pa., gimusi rugsėjo 14, 1902 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 3, 1929 m. Mirė liepos 2, 
1960 m. Velionės vyrui Juozui Mockevičiui po
mirtinės išmokėta __________________________

ANTANAS KUDZMA, 301 kp., Cicero, III., gimęs 
lapkričio mėnesį, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 11, 1941 m. Mirė gegužės 25, 
1960 m. Velionio žmonai Elzbietai Kudzmai po
mirtinės išmokėta_______________________ ____

JOSEPH ŽUKAUSKAS, 336 kp., Chicago, III., gimęs 
rugsėjo 16, 1891 m., Igliškėlių vaisė., Mariampo- 
lės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegu
žės 5, 1950 m. Mirė vasario 24, 1960 m. Ve
lionio giminaitei Liudai Grigas-Gudelienei pomir
tinės išmokėta______________________________

JUOZAS AMBROSE-AMBRAZEVIOIUS, 352 kp., 
Detroit, Mich., gimęs kovo 15, 1888 m., Simno 
mieste, Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 28, 1908 m.; pridėtinę apdraudą 
paėmė sausio 2, 1939 m. Mirė birželio 17, 1960 

Velionio vaikams Kęstučiui ir Algirdui An>m.
brose pomirtinlės išmokėta____

*
viso_________________ _____

Nuo pradžios šių metų ibcndrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
M. KATENAS, 56 kp., Penn, Pa., sirgo 4 savaites 5 dienas _______ $54.40
J. BARTKUS, 60 kp., Grand Rapids, Mich.,. sirgo 12 savaičių -------- 87.40
P. ŠIRVINSKIENĖ, 77 kpj Rockford, III., sirgo 12 savaičių r............. 72.00
O. JOCIENĖ, 100 kp., Racirie, Wis., sirgo 12 savaičių --------------- i 54.00
W. STATKUS. 133 kp., So. Milwaukec, Wis., sirgo 11 sav. 6 d........... 83.25

MACEINA, 203 kp., Scbastopol, Pa., sirgo 11 sav. 6 d. -------------- 117.00
GIKNIS, 297 kp., Greeiificld, Mass., sirgo 12 savaičių ...............  58.50

1,300.00

-$3,224.00
$97,738.26

............._................. $526.55

................................... $17,566.26
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos“ '3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

h^ooooh^ooooooooooo-oooooo-ooooooooooooooooooooooooooo*;

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 LIETUI i” tur’ daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimls ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ" gauna 
bargan ligi Jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., VUle Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta & MICHEGSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoo 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaakon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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 paveikslai*. 
Dž*i*tUdusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
135 WEST 14th STREET

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

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje įstaigoje

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 

i Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27. MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040 

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

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

PHELADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

Kiek

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
IX) S ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų didžtulč firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą.
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 val./lr adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis paslr 
kuriuo** MMfte informacijų apie naujas

mas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų) katalogų, 
uitų normas Ir patarusi ranus.

turi savo korespondentus kiekvienoje didesne, 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europa 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiau*#' 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius Ir "Kritikos bei polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuom<i 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/i 
metam*. $6.00 — pusei metų. Kitose valstybės* 
$14.00 metam*, $7.00 — pusei metų. Chicagojr 
$13.00 metama, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čeki arba Money Orck 
kdu adresu:

NAUJIENOS
1731 Sontli Halated Street, Chicago 8, Kliu if

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

SLA DEIMANTINIS SEIMAS PRAĖJO GRAŽIOJE BROLIŠKOJE DVASIOJE
Svarstomi kuopų ir narų pasiūlymai seimui. - 
Aplankymas Pittsburgho Universiteto. - Kuk
lios vaišės universitete, kurias paruošė lietuvės 
moterys. - Lietuvių ir kitų tautų kambarių ap
žiūrėjimas. - Grįžimas į Roosevelt viešbutį.

Svarstomi kuopų ir narių pasiūlymai seimui
Įstatų Komisijos nariai dr. A. Motvidas> Juozas Varkala 

ir dr. K. Drangelis, pasidalindami skaito seimui pateiktus įne- 
šimus-pasiulymus. vienus įnešimus, kurie naudingi organizaci
jai, komisijos nariai siūlo svarstyti, kitus, kurie nėra naudingi 
ir negalimi įgyvendinti, komisija siūlo atmesti. Delegatai vi
sus pasiūlymus rimtai svarsto, pareiškia savo nuomones už pa
siūlymų priėmimą ar atmetimą, tačiau pareikštos nuomonės 
buvo broliškoje dvasioje, nes kiekvienam delegatui ir delega
tei rupi savos organizacijos augimas ir jos ateitis.

Antrosios dienos abi sesijos praleistos kuopų ir narių pa
siūlymų svarstymui.

Trečiadienio rytas, visų nuotaika gera
Trečiadienio ryte, liepos 13 dieną delegatai gerai nusitei

kę renkasi pentąjai sesijai. Atlikus delegatų vardošaukį, tę
siami ketvirtoje sesijoje nebaigti pasiūlymai seimui. Įstatų 
Komisijos nariai dr. Montvidas, Juozas Varkala ir dr. K. Dran
gelis pasidalindami skaito pasiūlymus, padaro rekomendacijas 
juos priimti ar atmesti. Delegatai bei delegatės vienas po ki
tam pareiškia savo nuomones dėl pasiūlymų priėmimo ar at
metimo. Po pareikštų įvairių nuomonių organizacijai ir na
riams naudingi pasiūlymai priimti, o kiti, kurie nėra naudingi, 
atmesti.

Pasiūlymus rimtai svarstant ir diskutuojant, delegatai 
visai nepajuto, kai praėjo penktoji sesija ir atėjo pietų laikas. 
Prezidentas Povilas P. Dargis, kuris labai tvarkingai ir suma
niai vadovavo seimui, baigdamas penktąją sesiją pareiškė, kad 
popietinės sesijos nebus, nes tos dienos popietis Seimo Rengė
jų skirtas delegatų ir svečių aplankymui Pittsburgho Univer
siteto ir apžiūrėjimui Lietuvių ir kitų tautų kambarių univer
sitete. Taipgi prezidentas Dargis pranešė, kad tos dienos va- 
vakarc, tame pat Roosevelto viešbutyje įvyks Susivienijimo 
Deimantinės Sukakties Seimo banketas, ir paprašė delegatus, 
Sugrįžus iš universiteto, dalyvauti šeiminiame bankete, baigė 
penktąją Deimantinės Sukakties Seimo sesiją.

Vykimas į universitetų
Pittsburgho darbščiosios moterys, Bronė Pivaronienė ir 

kitos, per dvi dienas registravo delegatus ir svečius, norinčius 
aplankyti Pittsburgho Universitetą, pamatyti lietuvių ir kitų 
tautų universitete įrengtus kambarius. Ir tų veikliųjų pitts- 
burghiečių sunkus darbas atnešė vaisius, jos suregistravo tiek 
noriničų delegatų ir svečių vykti į universitetą, kad jie vos su
tilpo į tris autobusus, kai kuriems pritruko sėdynių ir prisiėjo 
stovėti autobusuose.

Vaišės Pittsburgho Universitete
Pribuvus į universitetą, atvykusieji svečiai ir viešnios pir

miausia buvo nuvesti į žemutinę universiteto erdvę salę, kurioj 
buvo pagaminti užkandžiai ir lengvi gėrimai veikliųjų pitts- 
burghiečių moterų, daugumoje Lietuvių Kambario Komiteto 
valdybos narių, kuriam vadovauja gabi ir energinga ponia Bro
nė Pivaronienė. Užkandžiams buvo paruoštas’ ilgas stalas ir 
apdėtas įvairiais skoningais užkandžiais, pakankamai buvo ir 
lietuviško sūrio prie kavutės. Svečiai ir viešnios, tartum vie
nos didelės šeimos nariai, užkandžiavo ir tarp savęs kalbėjosi 
įvairiais klausimais, bet daugelio mintys buvo nukreiptos į sa
vosios organizacijos — Susivienijimo Lietuvių Amerikoje rei
kalus. Užkandžiams einant prie pabaigos, buvo trumpa kalbų 
programėlė, kuriai vadovavo p. Bronė Pivaronienė.

Pradėdama programą, p. Pivaronienė pasakė trumpą, bet 
turiningą kalbą. Po to ji pakvietė pakalbėti prof. dr. Shcpard 
Wittman. Jis pasakė gražią ir momentui atitinkamą kalbą, 
primindamas Susivienijimo Deimantinės Sukakties Seimą ir 
Universitete įrengtą Lietuvių Kambarį. Toliau buvo pakvies
ta ir kalbėjo p. Ruth Crawford MJitchell, nuoširdi lietuvių drau
gė, kuri savo darbu daug prisidėjo prie įrengimo Lietuvių 
Kambario universitete, taipgi ir kitų tautų kambarių įrengimui 
ji nemažai pagelbėjo.

Toliau p. Bronė Pivaronienė pakvietė pakalbėti Susivieni
jimo sekretorių dr. M. J. Viniką. Jis angliškai pasakė gražią 
kalbą. Po jo pakviestas Susivienijimo prezidentas Povilas P. 
Dargis, kuris irgi kalbėjo anglų kalba. Kaip visuomet, taip 
ir šį karbą Povilas Dargis pasakė trumpą, bet momentui ati-, 
tinkačią gražią kalbą. Paskutinis kalbėjo adv. Edvardas 
Schultz. Pirmiausia jis kalbėjo angliškai, vėliau lietuviškai. 
Nors jis čia gimęs ir augęs, bet lietuvių kalbą neblogai varto
ja, jis pasakė ilgesnę kalbą, bet ji visiems patiko.

. (Bus daugiau)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinės 
Sukakties 51-mo Seimo Priimtos Rezoliucijos

i(Tęsinys)

m.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 51-mas Deimantines Su

kakties Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienomis 
Pittsburgh, Pa.,

<KARŠTAI SVEIKINA Juozą Kajecką, Lietuvos Diploma
tinį Atstovą Washingtone, savo atvykimu pagerbusį Seimą, ir 
visus kitus nepriklausomos Lietuvos Valstybės diplomatinius ir 

‘ konsularinius atstovus, simbolizuojančius Lietuvos Valstybę ir 
tebevykdančius laisvajame pasaulyje jos suverenes teises;

RAGINA juos žvaliai budėti, ypač šiuo Maskvos iššūkio 
laisvajam pasauliui išprovokuotos tarptautinės krizės metu, 
Lietuvos teisių ir interesų sargyboje.

IV.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 51-mas Deimantinės Su
kakties Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienamis 
Pittsburgh, Pa.,

GYVAI JAUSDAMAS organišką ryšį su tautos kamienu 
okupuotoj Lietuvoj ir per visus savo ilgos veiklos metus rūpi
nęsis lietuvių ir Lietuvos reikalais;

TURĖDAMAS GALVOJE Lietuvos pavergimo dvidešimt
metį ir skaudžią brolių ir sesių lietuvių nedalią Sovietų vergi
joje;

PABRĖŽDAMAS neatimamą lietuvių tautos teisę į nepri
klausomybę ir laisvę;

PRIMINDAMAS didžiųjų valstybių karo meto teisinius ir 
politinius įsipareigojimus Centro ir Rytų Europos valstybių at
žvilgiu,

PROTESTUOJA prieš Lietuvos okupanto prieš 20 metų ir 
šiandien tęsiamą smurtą prieš Lietuvą ir jo ruošiamas Vilniu
je ir kituose Lietuvos miestuose Lietuvos pavergimo dvidešimt
mečio iškilmes bei prieš Lietuvos gyventojų prievartavimą 
liaupsinti pavergėją ir sovietinę vergiją;

REIKALAUJA Sovietų Rusijos karinių pajėgų ir admini
stracijos pasitraukimo iš Lietuvos;

PASIŽADA visais galimais budais ir toliau remti lietuvių 
tautos pastangas atstatyti Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę;

SVEIKINA Amerikos Lietuvių Tarybą ir kitus Lietuvos 
laisvinimo veiksnius ir ragina juos suderintai ir vieningai dirb
ti tarptautinėje ir tautinėje plotmėje Lietuvos laisvei ir jos di
dingai ateičiai.

V.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj Deimantinės Sukakties 
Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienomis Pitts
burgh, Pa.,

TURĖDAMAS GALVOJE kitais metais sukankančią dei
mantinę 75 metų Susivienijimo Lietuvių Amerikoje susikūrimo 
sukaktį,

DIDŽIUOJASI jo vaidmeniu lietuvių išeivijoj Amerikoje ir 
jo atliktais darbais; ir

PAGARBIAI MINI jo įkūrėjus ir įkvėpėjus, jo buvusius 
vairuotojus, veikėjus ir narius, prisidėjusius prie Susivienijimo 
išaugimo į didžiausią lietuvių organizaciją laisvajame pasauly
je ir prie išsaugojimo jo charakterio ir jo principų.

KONSTATUODAMAS sveiką ir tvirtą Susivienijimo finan
sinę. padėtį ir plačiai išsišakojusią jo veiklą visuose lietuvių gy
venimo baruose,

Susivienijimo Seimas
DĖKOJA SLA Prezidentui, Sekretoriui ir visiems kitiems 

Pildomosios Tarybos nariams, Pastoviosioms Komisijoms ir 
SLA organo TĖVYNĖS Redaktoriui už jų pasišventusį atsida
vimą ir uolų darbą Organizacijos gerovei;

AUKŠTAI VERTINA visų SLA kuopų valdybų ir pavienių 
jo narių Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje veiklą, 
kuri sudaro (Organizacijos stiprumo, augimo ir klestėjimo pa
grindą ;

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA lietuvių laikraščiams ir lietuvių 
radijo valandėlių vedėjams už jų rodomą SLA prielankumą ir 
jo veiklos garsinimą.

Deimantinės SLA Sukakties proga Seimas
ĮPAREIGOJA Organizacijos vadovybę ir narius nesigailė

ti, nežiūrint neprielankių aplinkybių, pastangų plėsti Organiza
ciją, jos veiklą ir jos išteklius, žinant, kad šiuo lietuvių tautos 
didžiojo negando metu, kaip kad ir jos susikūrimo laikais, SLA 
yra būtinas pažangiesiems laisvos fninties lietuviams patrio
tams suburti ir vienyti, lietuvybei išlaikyti ir kovai dėl Lietu
vos laisvės tęsti.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinės Sukakties 
Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienomis Pitts
burgh, Pa.,

KARŠTAI DĖKOJA Seimo Reigimo Komisijai, SLA Pitts
burgho kuopoms ii’ visiems tiems Pitsburgho ir apylinkių lie
tuviams, kurie savo triusu, vaišingumu ir darbu sudarė prie
lankias sąlygas sukaktuviniam SLA Seimui posėdžiauti ir sėk
mingai jam skirtus uždavinius atlikti. \

Mirė SLA Sekretoriaus 
žmonos Sesuo, Anto
nina Garbaliauskaitė

Antonina Garbaliauskaitė

Šių metų liepos 28 dieną, 
Williamsburg General ligoni
nėje po ilgos ligos, mirė SLA 
38 kuopos narė Antonina Gar
baliauskaitė, ilgametė gyneco- 
logijos darbuotoja Brooklyno 
mieste ir Long Island apylin
kėje. Pašarvota buvo J. Garš
vos koplyčioje, palaidota rug
piučio 1 dieną.

Velionė gimė Lietuvoj e, 
Šiaulių mieste. Gynecologijos 
mokslus ėjo Dorpsto Univer
sitete. Laike pirmojo pasauli
nio karo darbavosi kaipo ve
dėja ir globotoja vaikų Lietu- 
tuvių Draugijos Centralinio 
Komiteto, nukentėjuslėms nuo 
karo šelpti veikloje, ypatingai 
Jaroslavlio skyriuje. Ameri- 

, kon atvyko pas savo seserį, 
Oną Vinikienę į IVashingtoną, 
1925 metais liepos mėnesį. 
Padirbėjus Washingtono ligo
ninėse, persikėlė tarnauti j 
The Tuberculosis Prevento- 
rium for Children, Farming- 
dale, N. J. 1928 metais rugsė
jo mėnesį persikėlė į Brook- 
lyną, kur atskirai praktikavo, 
daugiausia su daktaru J. S. 
Message, kuriedu labai gabiai, 
sumaniai, sėkmingai ir laimin
gai prisidėjo prie nesuskaito
mų naujagimių įvedimo į Bro
oklyno ir apylinkės lietuvių 
šeimas. Jos artimiausiu drau
gu ir sveikatos globotoju pa
siliko iki paskutinės valandos, 
jos mylimas draugas daktaras 
J. S. Misevičia.

Velionė paliko nuliudime sa
vo seserį Oną, švogerį dr. Ma
tą J. Viniką ir du seserėnus, 
Juozą Viniką, Miami, Florida 
ir dr. M. V. Viniką, Meadvil- 
le, Pennsylvania.

Republikonai Nomina
vo Nixoną ir Lodge

Republikonų partijos kon
vencija, kuri prasidėjo praei
tos savaitės pirmadienį ir bai
gėsi ketvirtadienį, nominavo 
kandidatus prezidento vietai 
Richard Ni,xoną, o vice prezi
dento — Henry I^odge. Nixo- 
ną pasiūlė konvencijai nomi
nuoti prezidento postui Orego
no gubernatorius Mark O. 
Hatfield. Jis savo kalboje api
budino vice prezidentą Nixo- 
ną kaip kovotoją už laisvę ir 
taiką. Konvencijoje dalyvavo 
1,331 atstovas, kurie beveik 
visus savo balsus padavė už 
Ni:xoną, tik dešimt atstovų 
■balsus atidavė už šen. Gold- 
water.

Nominavus Nixoną, pasta
rasis pasirinko vice preziden
to postui ambasadorių Jungti-

S.L.A. DEIMANTINIS SI SEIMAS IR JO 
NUTARIMAI TURI MUSŲ ATEITIES 

DARBAMS DIDELES REIKŠMES
Susivienijimas rengdamasis jubiliejiniam Seimui padėjo 

daug pastangų ir kaip organizacijos vadovybė, taip lygiai ir vi
sos veiklios kuopos ir veikėjai šiam svarbiam įvykiui aukojo 
daug rūpesčių bei energijos. Žinome irgi, jog seimo surengi
mas organizacijai kainuoja nemaža lėšų.

Šios visos pastangos, dabar, kai seimas jau praėjo ir gali
me jo darbų rezultatus peržvelgti, neabejotinai buvo vaisingos, 
nes seimo darbai tikrai atneš didelę naudą musų organizacijai. 
Pirmiausia tas dvasinis pakilimas, kurs susidarė jau seimo iš
vakarėse, kai musų veikėjai pasirūpino šį svarbų įvykį sutikti 
gražiu ir sėkmingu darbu organizacijos labui ir sugebėjo su
rasti išskirtinai didelį skaičių naujų narių tuo budu sustiprin
dami Susivienijimą ir dar labiau paskatindami musų brolišką 
organizaciją eiti pažangos keliu. Atėjus seimui nuotaikos pasi
darė tikrai šventiškos ir šis seimas pasižymėjo dideliu darbin
gumu bei reikšmingu susirupinimu ne tik savos organizacijos, 
bet ir aplamai visais plačia prasme lietuviškais reikalais.

Svarbieji nutarimai

Pirmiausia šis Deimantinis seimas po nuodugnaus apsvar
stymo ir visos eilės paklausimų ir SLA sekretoriaus dr. M. J. 
Viniko paaiškinimų vienbalsiai priėmė Pildomosios Tary
bos paskutinio Deimantinio Vajaus metu įvestas jaunuolių ir 
suaugusių Term Apdraudas, kurios atidarė duris į Susivieniji
mą šimtams naujų narių. Tai didelė pažanga SLA apdraudos 
planuose. Tame tarpe patvirtinta ir akcidentalė apdrauda, ku
ri musų organizacijoje darosi vis populiaresnė ir suranda vis 
daugiau norinčių ja pasinaudoti.

Šiuo seimo nutarimu įteisintos privilegijos draugybos na
riams, kurie dabar gauna, be plačių teisių kuopos ir aplamai 
Susivienijimo veikloje, dar ligoje pašalpą ir akcidentalę apdrau
dą. Šie nutarimai turi aiškų tikslą sustiprinti musų kuopų dar
buotę ir pritraukia dar didesnį skaičių lietuvių į broliškos or
ganizacijos eiles.

Be to dar labai svarbu, kad pridėtinės apdraudos, dabar 
pripažintos, gali būti narių paimtos virš SLA Konstitucijos nu
statytos $10,000 apdraudos sumos. Tad Susivienijimo nariai, 
turintieji aukščiausios sumos SLA apdraudą gali ją padidinti 
pridėtinėmis apdraudomis. Čia turime dar vieną būdą sustip
rinti musų organizacijos veiklą ir suteikti nariams didesnės 
apimties užtikrinimą ateičiai.

f 

Seimas įsigilina į organizacijos veiklą

Seimo delegatai pagrindinai gilindamies į visus patiektus 
svarstyti klausimus, neapleido ir atskirų grupių bei kuopų pa
geidavimų. Štai pažymėtina, kad seimo delegatai nuoširdžiai 
parėmė Kanados lietuvių, priklausančių Susivienijimui, jau-s. 
anksčiau pastoviai reiškiamą pageidavimą, kad į Pildomąją Ta
rybą butų galima išrinkti ir Kanados piliečius—Susivienijimo 
veikėjus. Į tai atsižvelgdami seimo delegatai padarė pataisą 
SLA. Konstitucijos punkte, kur kalbama apie tai, kas gali būti 
išrenkamas į Pildomąją Tarybą. Šiame 51 SLA seimo nuta
rime pasakyta: “Į Pildomąją Tarybą gali būti išrinkti Suvieny
tų Valstybių ir Kanados piliečiai”. Žinoma, kad kalbami kan
didatai turi turėti visas kitas kvalifikacijas, kurių reikalauja 
SLA Konstitucija.

SLA vajaus darbui susidaro palankios sąlygos

Iš ilgų metų patyrimo visi veikėjai gerai žino, jog vajaus 
darbas ir naujų narių prirašymas negali būti nė vienai dienai 
nutraukiamas. Nes apleidžiant ar sulėtinant pastangas Susi
vienijimą stiprinti, savai organizacijai neišvengiamai daroma 
skriauda. Patys jaučiame, kad praleistas laikas negrąžinamai 
dingsta ir tos progos, kurių neišnaudojamo, niekados nepasi
kartoja. Tad visi veikėjai ir organizatoriai, turėdami galvoje 
naujus patobulinimus, kuriuos Pildomoji Taryba ir Vajaus Ko
misija įvedė, o tik ką praėjęs, seimas užtvirtino, privalo steng
tis jieškoti naujų narių, privalo būti pasirengusiais patarnauti 
savo broliams lietuviams ir tuo pačiu pagelbėti savo garbingai 
organizacijai sutiprėti narių skaičiumi.

ANTONINA! GARBALIAUSKAITĖ!
m irus

gilią užuojautų jos sescrei poniai Onai Vinikicnei 
ir dr. M. J. Vinikui reiškia

SLA TARNAUTOJAI.

nėse Tautose Henry Cabot 
Lodge, ilgus metus buvusį se
natorium iš Massachusetts 
valstijos, kuris daugiau kai 
prieš septynis metus pralai
mėjo senatoriaus vientą prieš 
demokratą John Kennedy, da

bartinį demokratų kandidatą 
prezidento postui.

Abu kandidatai, Nixonas ir 
Lodge, laimėję nominacijas, 
pasakė kalbas, kuriose pami
nėjo svarbesnius punktus rin
kiminei kampanijai. I
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MUSŲ REIKALAI

Musų bendruomenės 
seimui praėjus

Seniausios lietuvių Iiendruo- 
nienės — Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Deimantinės 
Sukakties Seimas praėjo jau
kioje nuotaikoje. Jame daly
vavo 139 delegatų, suvažiavu
sių ne tik iš plačiosios Ameri
kos įvairių vietovių, bet ir iš 
Kanados. Seimo metu apsvar
styta svarbie;i organizacijos 
reikalai ir padaryta naujų nu
tarimų. Delegtų nuotaika bu
vo gera, nes jie suvažiavo ne 
gerus laikus turėti seimo me
tu, bet apsvarstyti savo or
ganizacijos reikalus ir nusta
tyti gaires ateities darbams.

Reikia pagirti delegatus ir 
delegates už gerą nusiteikimą 
seimo metu, nes jų pareikštos 
nuomones vienu ar kitų klau
simu bei pasiūlymai organi
zacijos pagerinimui buvo ap
galvoti, rimti ir nuoširdus. 
Nei vienas delegatas nepareiš
kė nė vieną šiurkštesnį žodį, 
užgaunantį organizacijos pa
reigūnus ir vieną ar kitą dele
gatą už pareikštą nepatinkan
tį žodį vienu ar kitu klausimu.

Prie tos geros nuotaikos 
prisidėjo ir Susivienijimo pre
zidentas Povilas P. Dargis, 
kuris gerai žinodamas sčimų 
vedimo tvarką, sugebėjo pla
čiai ir išsamiai paaiškinti į 
kiekvieno delegato klausimą 
ir juos patenkinti. Jeigu ku
rie delegatai kalbėjo ne iškel
tu klausimu, prezidentas Dar
gis mandagiai pastebėdavo, 
kad broli delegate kalbi ne 
tuo klausimu, apie kurį eina 
kalba. Už tokį musų organi
zacijos prezidento Dargio su
gebėjimą tvarkingai seimą 
pravesti, reikia pagirti, nes 
vargiai kas kitas butų sugebė- Į 
jęs taip 
pravesti 
man tinęs

Šimtaprocentinė Susivienijimo Naujakuriu šeima

Iš kairės į dešinę: Daktarė Konstancija Kasperavičie
nė, agronomas Antanas Kasperavičius, Danutė Kasperavi- 
čiutė-Ščiuckas, ir žentas Jonas ščiuckas. Agronomo An
tano Kasperavičiause visa šeima yra Susivienijimo nariais, 
o p. Kasperavičius įsijungė į organizacijos veiklą, jis jau 

• antri metai Susivienijimo ketvirtoj apskrity eina pirminin
ko pareigas.

Prisiminus Susivienijimo Ketvirtosios 
Apskrities Gegužinę

ketvirtos ap- 
tradicinė ge- 
tyrą orą įvy- 

mėnesio 19 dieną

trum-
pačią

rytas

fordiečiais, malonios ir gerai 
nusiteikusios Hartfordo po
nios tuojau pasiūlė man ne 
tik atsivėdinimui išsigerti, 
bet ir įvairių užkandžių, net 
ir lietuviško kugelio, kurį vie
na ponia buvo atsivežus iš na
mų. Bet kadangi aš tik buvau 
atvykęs ir nieko dar nematęs, 
užsikandęs atsiprašiau, padė
kojau už vaišes ir ėjau toliau.

Įėjus į vidų sutikau daugiau 
ketvirtosios apskrities ir Con- 
necticut valstijoj gyvuojančių 
kuopų nenuilstančių veikėjų. 
Už baro dirbančiųjų tarpe pa
stebėjau savo parapijoną Al
biną Kušlį ir jo malonią žmo
ną, kurie rankoves pasiraitoję 
dirbo paduodami svečiams į- 
vairius gėrimus atsivėdinimui. 
Čia pat sutikau energinguo
sius Susivienijimo ir 66 kuo
pos veikėjus Juozą Radzevičių, 
Stasį Bujanauską, ilgametį 
ketvirtosios apskrities ir 66 
kuopos korespondentą Juozą 
Marčiulionį. Kiek vėliau suti
kau ponus Vokietaičius iš 
New Haveno, ir daugelį kitų. 
Su vienais teko pasikalbėti il
giau, su kitais trumpiau, bet 
jie visi prielankiai kalbėjo

mą iš toliau atvykusių svečių. 
Tačiau tie žadėtieji “velniai” 
yra iš gerosios pusės, nes pik
tų “velnių” nuoširdus ir ener
gingi veikėjai toje valstijoje 
nėra užsitarnavę, o vien tik 
pagyrimo.

Pasibaigus kalbų progra
mai, dalyviai pradėjo skirsty
tis į namus, nes rytojaus die
ną reikėjo eiti prie kasdieninių 
pareigų. Apskrities pareigūnai 
ir gegužės rengėjai paskuti
niai apleido gegužinės vietą. 
Dėl nepatogaus grįžimo į na
mus, aš irgi turėjau pasilikti 
su garbingais pareigūnais ge
gužinės -vietoje ir laukti jų 
vykimo į namus. Jie sutvarkę 
visus reikalus gegužinės vie
toje, vyko į namus ir mane 
vežė į geležinkelio ' stotį, ta
čiau per “klaidą” nuvežė į 
Ansonia, Conn., ilgamečio ap
skrities organizatoriaus Juozo 
Radzevičiaus rezidenciją. Jis, 
kaip ir gegužinėje visi kiti, 
nuoširdžiai pavaišino. Iš p. 
Radzevičiaus rezidencijos ket
virtosios apskrities pirminin
kas agronomas Antanas Kas
peravičius mane atvežė atgal 
į New Haveno 
stotį, 
vykti

Tai 
įgyti
metinėje tradicinėje gegužinė
je. Dar galiu pridėti tiek, kad 
tokių nuoširdžių ir vaišingų 
žmonių, kokiais 
sios apskrities 
toje valstijoje 
kuopų veikėjai, 
yra.

geležinkelio 
kur aš gavau traukitį 
į namus.
tokie mano įspūdžiai, 
ketvirtosios apskrities

yra ketvirto1- 
pareigunai ir 

gyvuojančių 
labai mažai 

Svečias.

Brooklyn, N. Y.

f SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” !

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei. g 

t katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
I SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 9
Į D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
Į Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. j

Mineralai ir Vitaminai

Apie keturis procentus kūno svorio 
sudaro mineralai; jie atlieka Įvairias pa
reigas (funkcijas), jie yra kauluose/dan
tyse, raumenyse, kraujuje ir nervų celė
se (lakelėse). Iš mineralų svarbiausi 
vra kalcis, fosforas, geležis ir jodas. 
Apie 99% kūno kalcio randama kauluo
se ir dantyse ir suteikia jiem kietuma ir v fl I

tvirtumą. Kalcis nėra vienintelis veik
snys kaulų sudaryme. Vitamino 1) ir 
fosforo turi būt pakankamai, baltymas 
(proteinas) ir vitaminas A ir C yra es
miniai svarbus dėl tinkamo kaulu forma- 
vimo. Hormonas iš skydinės liaukos pa
deda reguliuok (tvarkyt) kalcio apykaitą 
musų kūne. Pas vaikus dėl stokos kalcio 
(kalkių), fosforo ir vitamino 1) kaulai 
darosi minkšti ir raumenys daugeliu at
sitikimų neturi stiprumo; ta liga yra ra- 
cbijtas. Pas .suaugusius kaulų 
tėjimas dėl kalkių ir fosforof J t,

yra osteomaiacia1. Pas senus
kaulų išakėjimas dėl mineralų 
vadinamas osteoporoze,
blausias šaltinis yra pienas ir jame esąs 
kalcis geriausia sunaudojamas žmogaus 
kūne. Nėščios arba žindančios moterys v 
reikalingos daugiau kalcio, kurs papil
domas tabletėmis. Jeigu, suaugusiam 
žmogui dienai reikia 0,8 g. kalcio, tai 

* nėščiai moteriai paskutiniam trimestre

sumi.nkš- 
trukumo 

žmones 
netekimo

Kalcio svar-

n
» patariama' pusantro gramo, o kuomet 

žindo du gramai.

Maistas, kurs sudaro kalcio šabi
nius, yra pienas, .suris, pieno produktai, 
išskyrus sviestą, žalios daržovės, išskyrus 
špinatą, žalius runkelius. Vienam pie
no litre yra užtektinai kalcio visai die
niai. Gerai pritaikyta dieta turi palai
kyti .sveikus dantų smegenis ir stiprinti 
kaulus. Apie 90 procentų fosfororo su
kaupta kauluose ir dantyse, be to jis 
reikalingas smegenim ir nervam. Fosfo
ro šaltiniai, yra pienas, dribsniai, ankš
tumai, pupos, žirniai; žuvis, mėsa, pauk
štiena. kiaušiniai, braškės. Bendrai au
galų sėklos ir žiedai turi daugiau fosfo
ro, o lapai daugiau kalcio. GELEŽIS 
sudaro dali hemoglobino—kraujo dažų, 
kurs pristato audiniam deguonį. Jeigu 
audiniai .negauna deguonio pakankamai, 
tai jaučiamas nuovargis, dėljto maža- 
kraujis asmuo jaučiasi pailsęs. Geležis 
yra mėsoj, ypatingai kepenyse, liesoj 
mėsoj, kiaušinių tryniuos , ankštiniuos, 
žaliais lapais daržovėse, geltonuos vai
siuos — abrikosuos, apelsinuos, dribs
niuos, bulvėsė, pomidoruose; molasa, rie
šutai, razinkos yra geri geležies šalti
niai, nors vartojami retai; piene gele
žies yra labai mažai, bet ji gerai sunau- 
dojoma.

s

gabiai ir tvarkingai 
Susivienijimo Dei- 

Sukakties Seimą.

o 4* o
Didelis darbas prieš 
mus stovi

Seimas praėjo, bet nebaig
tas darbas prieš mus stovi. 
Prieš seimą buvo paskelbtas 
Specialus Deimantinis Vajus 
vaikų, jaunuolių ir suaugusių 
įrašymui į Susivienijimą. Tas 
vajus baigėsi su pabaiga bir
želio mėnesio, tačiau regulia- 
ris vajus naujų narių verbavi
mui į Susivienijimą eina to
liau. šie matai yra musų or
ganizacijos Deimantiniai Me
tai, todėl per šiuos 1960 ir 
1961 metus kiekvieno organi
zatoriaus ir kiekvieno nario 
būtina pareiga per paminėtus 
metus nuoširdžiai padirbėti — | 
įrašyti į Susivienijimą savo i 
šeimos narius, gimines, drau- ( 
gus ir pažįstamus, kad kitame 
seime, kuris įvyks po dviejų 
metų, musų broliška organiza
cija padvigubėtų narių skai
čium. Jeigu kiekvienas narys

Susivienijimo 
skrities metinė 
gužinė-išvyka į 
ko birželio
Bellevue Grove parke, Water- 
bury, Conm Kadangi gegužinė 
buvo gerai surengta, pasidė- 
kojant apskrities energingiem 
pareigūnam ir Susivienijimo 
11 kuopos valdybai ir jos 
energingiems nariams, tai aš 
nors ir pavėluotai noriu 
pai apie jos veikėjus ir 
gegužinę parašyti.

Birželio 19 dienos
buvo giedras, iš aukštybių 
saulės spinduliai kaitino žemę 
ir lapuočius medžius tik ką 
pradėjusius dengti savo pla
čiais lapais žemę ir darydami 
pavėsį norintiems pasislėpti 
nuo saulės spindulių, tačiau 
oras buvo vėsus ir patogus 
išvykoms. Pribuvus man į 
Nevv Haveno stotį, mane su
tiko energingasis ketvirtosios 
apskrities pirmininkas agro
nomas Antanas Kasperavičius. 
Iš stoties jis nusivežė mane į 
savo rezidenciją, kur mus lau
kė dr. Kasperavičienė ir jos 
draugė Juzė Dičkienė. Trum
pai pasidalinus mintimis, p. 
Kasperavičienė pareiškė, kad j apie savo brolišką organizaci- 
pietai jau paruošti ir pakvie
tė pietauti. Pietaujant pasida
linta mintimis organizacijos ir 
kitais reikalais. Baigus pietau
ti, budrusis agronomas Kaspe
ravičius pareiškė, kad jau lai
kas pradėt važiuoti piknikan, 
nes ims apie pusę valandos iki | lonią žmoną. Jis, kaip ilgame- 
pasieksime gegužinės vietą. 
Nors kelionė netaip trumpa, 
bet p. Kasperavičiui esant ge
ram vairuotojui, o prie tam 
kolas geras, važiuotojų mažai, 
tai visai nepajutome kai pa
siekėme gegužinės vietą.

Pribuvus prie gegužinės par
ko vartų, mus sutiko ketvir
tosios apskrities energingasis 
sekretorius Antanas Orantas 
su bilietais įvažiavimui į par
ką. Iš kai kurių važiuojančių 
jis išreikalavo mokestį už įva
žiavimą į parką, o mane ir kai 
kuriuos kitus leido į parką be 
mokesties.

Įvažiavus į parką ir pasta
čius keturatį medžių pavėsyje, 
einant į parke esantį pastabą, 
pirmiausia sutikau ilgametį 
Susivienijimo ir visuomenės 
veikėją Bronių Vedeikį su sa
vo miesto bičiuliais pietaujant 
prie ilgo ir įvairiais valgiais 
apdėto stalo. Man Vos pasi
sveikinus su nuoširdžiais hart-

i ją — Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje, nes jiems, kaip ir 
man, šios broliškos organiza
cijos reikalai arti prie širdies. 
Dar teko sutikti ir ilgametį 
Susivienijimo 11 kuopos pir
mininką Tarną Matą ir jo ma-

prirašys tik po vieną naują 
narį, tai organizacija padvigu
bės nariais, o ką bekalbėti 
apie gabiuosius organizato
rius, kurių nei vienas nepasi
tenkins vieno nario prirašy
mu. ( 

i

Bus Graži Susivienijimo
38 Kuopos Išvyka

tis kuopos pirmininkas, kaip 
visuomet, taip ir šį kartą pir
miausia prisiminė apie Susi
vienijimą ir Lietuvos pavergi
mą raudonojo imperializmo.

Apie penią valandą po pie
tų prasidėjo trumpa kalbų 
programa, kuriai vadovavo 
gabusis Waterburio veikėjas 
Jokūbas Trečiokas. Kas kal
bėjo ir apie jų kalbų temas 
jau buvo parašyta ketvirto
sios apskrities korespondento, 
todėl man nereikia apie tai ra
šyti.

Susivienijimo ketvirtosios 
apskrities ir toje valstijoje 
gyvuojančių kuopų pareigūnai 
ir veikėjai ^ra vaišingi žmo
nės, su jais susitikus negalima 
greitai atsiskirti, nes jie su
sitikę svečią iš toliau atvyku
sį moka priimti ir tikrai bro
liškai pavaišinti. Apskrities 
korespondentas, aprašydamas 
gegužinės eigą ir joje daly- 
v a u j a n čius svečius ir vieš
niai, pareiškė, kad buk aš 
pažadėjau duoti “velnių” ge
gužinės rengėjams ir sve
čiams. .Taip, aš pažadėjau, 
bet maloniems ketvirtosios 
apskrities ir jų kuopų veikė
jams galima duoti “Velnių” 
už per daug didelį vaišingu- <

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopa ir penktoji 
apskritis bendrai rengia išvy
ką šeštadienį, rugpiučio 27 
dieną, Forest Parke, Woodha- 
ven, N. Y. Išvykos-gėgužinės 
vieta dešinėje pusėje nuo Mu- 
sicale Mali. Prasidės 2 valan
dą po pietų, bet anksčiau at
vykusieji galės užimti geresnę 
vietą ir geresnį stalą.

Vieta labai lengvai pasiekia
ma, kurie neturi automobilio, 
gali važiuoti su “L” B. M. T. 
Line Jamaica iki Woodhaven 
Blvd. Išlipus reikia eiti į kai
rę pusę šiaurės kryptimi iki 
Forest Parko.

Rengėjai kviečia Susivieni
jimo 38 kuopos ir kitų vieti
nių ir apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti šioje gražioje išvy
koje ir tyrame ore, 
broliškoje nuotaikoje praleis
ti šeštadienio popietį.

Lai visi keliai ir visus rug
piučio 27 dieną veda į Susivie
nijimo 38 kuopos ir penkto
sios apskrities bendrai rengia
mą išvyką, Forest Parką, Wo 
odhavene.

Kviečia Rengėjai.

seimas. Nors laikas neilgas, 
bet vieno kito iš musų, jau ga
li nebūti musų tarpe. Kas gi 
tikėjosi, kad nebus musų tar
pe Juozo Maceinos? Liūdna 
ir gaila, bet tai ne pirmas at
sitikimas, ir nepaskutinis. Bet 
kol akys žiba ir kraujas plaš- 
ta, dauginkime savo SLA šei
mos narius. Aš jau tris kan
didatus turiu!

KP. Deveikis.

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 

gražioje j nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.

Vieša ir Nuoširdi Pa
dėka SLA Deimantinio 

Seimo Dalyviams

Gerbiama SLA vadovybė, 
delegatai ir delegatės. Gavęs 
suvirš šimtą parašų su linkė
jimais man pasveikti ir susi
tikti sekančiame seime, tarp 
jų reikšmingiausias man yra 
S. F. Bakano linkėjimas: “Jū
sų dvasia yra seime su mu
mis, tik labai gaila, kad jūsų 
kūnas negali būti su mumis”. 
Taip, mano dvasia tikrai buvo 
ir yra su jumis, SLA brangi
nu, ypač seimus. Jau dauge
lyje seimų esu dalyvavęs ir 
turiu vilties dalyvauti ir susi
tikti busimuose seimuose. Ra
šant šiuos žodžius dar netu
riu žinios kur

>
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Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegužinė įvyks rugipiučio mė
nesio 27 dieną, šeštadienį, Fo- 
rest Parke, W(Oodhavene. Pra
sidės 2 valandą po pietų, bet 
anksčiau atvykusieji galės pa
sirinkti geresnes vietas ir ge
resnius stalus. Rengėjai kvie
čia SLA 38 kuopos ir kitų 
kuopų narius ir nares daly
vauti šioje išvykoje ir ben
drai jaukioje nuotaikoje tyra
me ore praleisti šeštadienio 
popietį.

bus sekamas
* / *

Atliekamus pinigu, nuo 
kasdieninio pragyvenimj ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus. I

Iš Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugijos Veiklos

Prieš metus mosi ir modernizmu kultūros 
istorijoje. Taigi žmogaus esmė 
gludi kaip teisingai kalba Žiū
raitis, tobulesniame gyvenimo 
pažinime, tokio gyvenimo reli- 
zavime ir išlaikyme.

Išeina, kad visuose musų, 
darbų srityse reikia, anot dr. 
Celiesiaus, drąsiai žengti į 
mokslinį lauką ir surinkti 
kviečius atskiriant juos nuo 
kūkalių. Tada mes išvengsime 
siaurumo ir vienašališkumo. 
Taip elgiasi visų sričių moks
lo žmonės. Taip besielgdami, 
jie daug naudos visuomenei 
atneša. Šitaip, o ne kitaip ir 
mes turėtume elgtis bet kurio 
kultūrinio darbo puoselėti pa- 
sinešdami. Ne kitaip, aišku, 
reikia elgtis ir auklėjimo dir
vonų purenti išėjus. Čia pav. 
su 50 metų senumo apipleisė- 
jusia žagre tik pasikapstyti, 
dulkes sukėlęs artymui akis 
prikrėsi bei protą jo aptem
dys! ir niekad tokio derliaus 
neturėsi, kaip gretimas švie
sus kaimynas, kuris moder
naus pedagogijos ir medicinos 
mokslo žinias ir priemones 
naudodamas, musų pedagogi
nius ir mediciniškus 
tvarko.

Chicago, III.
laiko tarp daugelio Chicagoje 
jau esančių draugijų įsikūrė 
dar viena, kuri iš visų bene 
bus pati svarbiausia ir reika
lingiausia Amerikos Lietuvių 
Vaiko Ugdymo Draugija, ku
rią iššaukė pats gyvenimas— 
mažamečių ir jaunamečių kas
dien auganti pasibaisėtini nu
sikaltimai, bauginanti ir pado<- 
riausį žmogų gatvėn išeiti. 
Tad pasišventėlių idealistų 
žmonių grupė ėmėsi uždavinio 
bent lietuvių tautinėje plot
mėje spręsti šią problemą or
ganizuotai ir sistematingai iki 
šiol niekeno neitu keliu pa
dėti tėvams, perduodant vi
siems be išimties naujausias 
pedagogijos, psichologijos ir 
medicinos žinias PILNUTINĮ 
ŽMOGŲ UGDYTI. Tokias ži
nias duoda pakviesti specia
listai pedagogai, psichologai, 
psihiatrai ir medicinos gydy
tojai, kurie kiekvieno mėnesio 
pirmą penktadienį ALVUD 
susirinkime Jaunimo Centre, 
7:30 vai. vakare susirinku
siems aiškina. O kas antras 
ketvirtadienis 10 vai. ryto, So
fijos Barčus Radio valandoje 
dr. Jonas Adomavičius skaito 
visiems labai naudingas pas
kaitas žmogaus auklėjimo ir 
žmoniškumo temomis.

I

*

i

9

kartais

reikalus

K. Kat-ne.

mus

Čia paduodu iš daugelio vie
ną dr. Jono Adomavičiaus pa
skaitų.
Dr. Jono Adomavičiaus
37-toji per Sofijos 
Barčus radio paskaita

Vien mokslas tegali
vargstančią šalį išgelbėt nuo 
amžių skriaudos — kadaisia 
tvirtind neužmirštamo pajėgu
mo Maironis. Tą patį ir dabar 
tvirtina vienas musų pajėgęs-' 
nių mintytojų dr. Tomas Žiū
raitis. Jis savoj mokslinėj stu
dijoj apie asmenybę užtikrina, 
kad pastaroji pasiekiama ne 
sustingimu prie pasiekto kul
tūrinio laipsnio, bet dinamiz
mu, atseit, nuolatiniu verži-

Šiandien
tarpe grupelė šen bei 
tuziastu pasirodo nepilną pe
dagoginę tiesą skleisdami, o 
mokslo žmonės dar kaip pri
derėtų neįsijungė pedagoginėn 
veiklon. Todėl iki šiol jokia 
bendruomenė nesugebėjo taip 
išpurenti dirvos, kad joje pa
kankamai visapusiškai sveikų 
žmonių išaugtų, kad joje kū
no, proto ir pajautų darnos 
nestokuojančių piliečių išbujo
tų. šiandien yra visiems dide
lis rūpestis — kas daryti, kad 
daugiau uolėtos dirvos išpu
renus, kad ten vešliau žmo
niški žmonės 
Teisinga yra 
suomenininkė 
NIENE savo

lietuvių 
ten en-

tarpti galėtų! 
šiuo reikalu vi-

ONA ALGML 
“ Laisvoj Lietu-

(Nukelta į 3 pusi.)
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Susivienijimo

PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Prezidento Raporto Tęsinys)

Kalbant apie Pildomosios Tarybos narių veiklą 
reikia pažymėti, jog ji nesiribojo tik suvažiavimų 
darbais. Visiems Pildomosios Tarybos nariams tenka 
dalyvauti įvairiose komisijose, atlikti paskirtus užda
vinius, dažnai netikėtai kilusius, lankytis valdžios 
įstaigose SLA reikalais, reprezentuoti Susivienijimą 
visuomenės organizacijose, jų suvažiavimuose ir įstai
gose, palaikyti ryšius su SLA kuopomis, apskričiais, 
vykti į jų susirinkimus bei suvažiavimus. Pildomosios 
Tarybos nariai skyrė tam daug laiko ir energijos.

Šia proga noriu pareikšti ypatingą padėką Dr.
M. J. Vinikui, SLA Sekretoriui, kuris visą laiką buvo 
labai kūrybingas, parodė didelę iniciatyvą ir visais 
svarbiais atvejais palaikė glaudų kontaktą su manimi 
ir kitais Pildomosios Tarybos nariais. Musų visų san
tykiai buvo nuoširdus, geri ir darnus, kas, be abejo, 
turėjo teigiamos įtakos visai Pildomosios Tarybos 
veiklai ir pačių darbų našumui.

ATSAKINGOSE PAREIGOSE

Su kiekvieno Pildomosios Tarybos nario veikla 
susipažinsite iš jų pačių pranešimų. Čia noriu bent 
trumpai paminėti, kur man, kaip SLA Prezidentui, 
teko dalyvauti ir kuriuos specialius darbus atlikti.

Ypatingą dėmesį skyriau glaudžių ryšių palaiky
mui su SLA kuopomis ir mums palankiomis visuome
nės organizacijomis. Esu nuomonės, kad asmeniniai 
ryšiai, pasimatymai ir pasitarimai daug daugiau gali 
pasitarnauti organizacijai nei laiškai ar tam panašus 
keliai. Todėl stengiausi sueiti į glaudų kontaktą su 
organizuota visuomene ir tuo tikslu, kiek sąlygos ir 
laikas leido, lankiausi viešuose parengimuose, daly
vavau posėdžiuose ir suvažiavimuose.

Per tą laiką man teko reprezentuoti Susivienijimą 
šiose vietovėse: »

Cleveland, Ohio, SLA 136 kuopos parengime ir 
Čiurlionio Ansamblio namuose kuopų bankete;

Keliuose SLA Jaunimo Komisijos suvažiavimuose 
ir jų surengtoje išvykoje Paterson, N. J.;

SLA Penkto Apskričio suvažiavime New York,
N. Y.;

SLA 216 kuopos, Erie, Pa.; pasitarimuose dėl 
naujų narių gavimo (čia pat įvyko ir Vajaus Komisi
jos posėdis);

SLA -Ketvirto Apskričio valdybos ir veikėjų pasi
tarimuose Waterbury, Conn., kur įvyko musų tautos 
Birželio tragiškųjų įvykių minėjimas;

SLA Antro Apskričio veikėjų ir kuopų valdybų 
pasitarime (čia kartu su Dr. M. J. Viniku supažindi
nome pasitarimo dalyvius su naujais apdraudų pla
nais) ;

SLA Trečio Apskričio suvažiavime, Pittsburgh, 
Pa.;

SLA 236 kuopos Toronte, Kanadoje, parengime, 
kur kuopa minėjo savo gyvavimo 25 metų sukaktį;

Lankiausi daug kartų New Yorke, kur vykdavo 
pasitarimai vajaus klausimais ir atlikdavau SLA tar
nybinius reikalus;

Chicagoje, šešto Apskričio konferencijoje ir pa
sitarimuose su Įstatų Komisija;

Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
Be to, Pittsburgh, Pa., kur tenka gyventi, daly

vavau kaip SLA Prezidentas lietuvių parengimuose, 
tautos šventės minėjimuose; Vasario 16 proga teko 
prisidėti prie priėmimo Lietuvos atstovo J. Kajecko, 
atvykusio iš Washingtono;

Taip pat Pittburgh, Pa., kas mčnuo dalyvauju 
Fraternal Societies of Greater Pittsburgh susirinki
muose ir pobūviuose. Ši organizacija yra sudaryta iš 
visų centrinių fraternalių organizacijų viršininkų, kiu
rių centrų ofisai yra Pittsburgh, Pa.

Šių metų pradžioje kartu su Dr. M. J. Viniku ir
J. Maceina. dalyvavau posėdyje dėl acknovvledgement 
Pennsylvania Apdraudos Departmento egzaminierių 
raporto. Ta proga įvykdėme ir Vajaus Komisijos po
sėdį, kuriame aptarėme Term apdraudos pratęsimo 
klausimą.

Atskirai minėtinas SLA atstovavimas Amerikos 
Lietuvių Taryboje, kur šios garbingos pareigos yra 
patikėtos man, Dr. M. J. Vinikui ir E. Mikužiutei. 
Visi mes turime dalyvauti Lietuvos laisvinimo dar
buose. Tai viena šventųjų pareigų, kurią reikia at
likti tėvynei sunkios rusiškos ir bolševikinės vergijos 
metuose. Todėl dalyvaujame ALT suvažiavimuose ir 
atliekame visas prievoles bei pareigas, kurios mums 
būna pavestos. Taip pat malonu konstatuoti, kad 
daugelis SLA kuopų yra atstovaujamos šios organiza
cijos skyriuose. Didelė pagarba priklauso tiems, kurie 
aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo darbuose.

Be to, dalyvauju Pildomosios Tarybos keturiose 
komisijose—Mortgages, Emigrantų, Tautos Reikalų ir 
Vajaus. Tų komisijų veikla yra nušviesta atatinka
muose pranešimuose. Komisijų reikalai taip pat rei
kalauja nemažų pastangų ir laiko. Ypač tenka rūpin
tis vajaus reikalais, nes naujų narių gavimas yra labai 
svarbus darbas, kuriam turime skirti didelį dėmesį.

Kaip SLA Prezidentas gana daug gaunu laiškų 
iš pačių narių, veikėjų ir organizacijų vadovybių. Į 
gautus laiškus tenka ne tik atsakyti, bet dažnai išpil
dyti prašymus ir pageidavimus. Be to, apdraudos 
Paliudijimų pasirašymai, apdraudų išmokėjimai ir kiti 
čekiai prisideda prie darbo padidinimo ir sugaišties.

Suprantama, kad į Prezidento pareigas įeina ofi
cialus vadovavimas organizacijai, Pildomajai Tarybai 
ir jos suvažiavimams, o taip pat ir daugelio darbų 
priežiūra. Stengiuosi tas pareigas atlikti sąžiningai, 
dirbu nuoširdžiai, aukodamas jėgas ir laiką Susivie
nijimo reikalams, organizacijos ir narių gerovei. Ne 
man spręsti, kaip—gerai ar ne—atlikau savo pareigas, 
tą palieku Jūsų pačių įvertinimui. Esu dėkingas gau
siems mano talkininkams, kurie man padėjo neleng
vame ir atsakingame darbe. • Jų duota pagalba, atlik
tais savo darbais ir pasiektais rezultatais esu tikrai 
patenkintas. Nuoširdus ačiū visiems mano talkinin
kams.

SANTYKIŲ PALAIKYMAS SU SLA BIČIULIAIS Lt 
TALKININKAIS

Susivienijimas, šiuo metu, turi labai artimų drau
gų ir gerų talkininkų. Musų organizacija sulaukė iš 
jų gražaus patarnavimo, prisidėjusio prie SLA augimo. 
Turiu mintyje lietuvišką spaudą. Palankus laikraš
čiai skyrė nemažą dėmesį Susivienijimui, rašė ir spaus
dino apie ŠIA vertingus straipsnius ir tuo budu popu
liarino musų organizacijos vardą. Taip pat gražios 
paramos esame sulaukę ir iš lietuviškų radio valan
dėlių vedėjų, kalbėjusių oro bangomis klausytojams 
apie Susivienijimą ir jo darbus. Nėra abejones, jog 
geri ir objektyvus atsiliepimai apie SLA palengvino 
mums gauti naujus narius ir tuo prisidėjo prie orga
nizacijos augimo. Tariu musų nuoširdiems taikiniu-
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kams, spaudai ir radio vedėjams gilią padėką už jų 
svarbią ir vertingą paramą.

Taip pat džiuginančiu reiškiniu tenka laikyti nau
jųjų ateivių didėjantį domėjimąsi musų organizacija. 
Jų vis daugiau ir daugiau įsirašo į Susivienijimą. Iš 
jų sulaukiame gerų talkininkų visuose SLA darbuose. 
Užsiminiau apie juos tik norėdamas iškelti tą svarbų 
laimėjimą, kuris sustiprino musų organizaciją. Jei 
prieš keletą metų dar kam buvo klausimas apie senųjų 
ir naujųjų ateivių santykius, tai tokio klausimo Susi
vienijime nėra, jo gal ir visai niekad nebuvo. Senieji 
ir naujieji ateiviai sudarome Susivienijime vieną Šeimą, 
visi esame tos pačios tautos vaikai ir įeiname į Ame
rikos lietuvių visuomenės sudėtį. Vieni kitus papildo
me. Bendrai dirbdami daugiau galėsime pasitarnauti 
lietuvybei ir tėvynės laisvinimui.

Su visomis kitomis visuomeninėmis organizacijo
mis ir grupėmis SLA santykiai taip pat yra geri. 
Žinoma, neturiu mintyje tų organizacijų ir asmenų, 
kurie tapo lietuvių tautai svetimi ir nuėjo bernauti 
tautų pavergėjams, grobikams ir musų tėvynės tyro- 
nams. Tokių mes į savo eiles nepriimame ir su jais 
santykių nepalaikome.

Šių dienų Susivienijimo darnų sugyvenimą su 
Amerikos lietuvių organizuota visuomene galėčiau api
budinti, kaip auksinės taikos periodą. Tai nepapras
tai gražus ir geras reiškinys, turįs teigiamos reikšmės 
visam lietuviškam darbui išeivijoje.

Gal kas ir musų darbuose mato trukumų. Anot 
patarlės, kas nedirba, tai neklysta, atseit, visi darome 
klaidas. Kad nebūčiau suprastas klaidingai, noriu 
paaiškinti, jog SLA vadovybė niekad nevengia teisin
gos kritikos. Manau, kad geri nurodymai gali pasi
tarnauti organizacijai. Todėl visada priimame dėme>- 
sin pozityvios kritikos pastabas ir stengiamės šalinti 
kiekvieną trukumą.

BAIGIAMASIS ŽODIS
Šiuo metu Susivienijimas yra pasiekęs ir daugiau 

laimėjimų. Jų nenurodinėsiu, nes kiekvienas galės 
pasidaryti išvadas apie SLA stovį iš duomenų, kuriuos 
patiekia Sekretorius Dr. M. J. Vinikas. Savo prane
šimo pabaigoje kreipiuos į Seimo mielus delegatus ir 
delegates, kviesdamas aktyviai dalyvauti Seimo dar
buose ir prisidėti prie gairių nustatymo Susivienijimo 
ateičiai.

Delegato asmenyje matau ne eilinį, bet rinktinį 
Susivienijimo narį, kuriam suteikta pilna teisė ir įga
liojimai dalyvauti SLA tvarkymo darbuose. Delegatai 
sudaro Seimą, o Seimas, kaip Konstitucija nurodo, 
yra aukščiausias Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
valdymosi organas, vadinasi, kiekvienas delegatas yra 
to aukščiausio tvarkymosi organo dalis. Delegatas 
savo pareigas eina iki kito Seimo ir todėl jo pareigos 
yra dar svarbesnės. Vadovaudamiesi tokiu įsiparei
gojimu po praėjusio Seimo laiškais kreipėmės į kiek
vieną delegatą, kviesdami talkininkauti naujų narių 
prirašymo darbe. Manau, kad delegatai, patyrę ko
kius sunkumus tenka sutikti prirašant naujus narius, 
dabar galės duoti praktiškų nurodymų ir patarimų 
naujiems nariams gauti. Tačiau nežiūrint į tai, kokius 
nutarimus mes Seime padarysime ir priimsime, jiems 
įvykdyti bus reikalingas musų visų darbas ir parama. 
Be darbo nei geriausias sumanymas ar nutarimas Su
sivienijimui nieko nepadės. Butų labai naudinga, jei 
šiame Seime padarytumėm tam tikrą įsipareigojimą. 
Turime tam ir vieną .gražiausių ir retų progų, tai musų 
organizacijos deimantinė sukaktis. Todėl siulau: 
1961 metus, kuriuose Susivienijimas sulaukia 75 metų 
amžiaus, paskelbti kuopoms ir nariams Susivienijimo

Lietuvių Amerikoje metais. Juose kiekviena kuopa 
įpareigojama paminėti SLA deimantinę sukaktį ir tų 
metų eigoje kiek galint daugiau padidinti narių skaičių 
kiekvienoje kuopoje.

Jei sugebėsime bendromis jėgomis tokį įsiparei
gojimą tęsėti, tai deimantinė sukaktis bus labai pras
minga ir ji pasitarnaus Susivienijimui bei lietuvybei.

Pradėdamas Seimo darbus ir pagerbdamas dei
mantinėje sukaktyje Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
steigėjus ir pirmuosius jo ugdytojus, kurie nenuilsta
mai siekė lietuvių vienybės, kviečiu delegatus visuose 
darbuose, taigi ir šio Seimo, vadovautis musų tautos 
himno autoriaus didžiojo varpininko Vinco Kudirkos 
paskelbta mintimi:

Vardan tos Lietuvos vienybe težydi!
POVILAS P. DARGIS,

SLA Prezidentas.
(Delegatas K. Mačiukas įnešė, dėl. Ramanauskas 

parėmė Prezidento P. Dargio raportą priimti su pa
gyrimu taip, kaip jis išspausdintas Seimo Darbų Kny
goje, nuo 6 iki 17 puslapio. Dr. Biežiui pirmininkau
jant įnešimas ir kartu Prezidento P. Dargio raportas 
su pagyrimu Seimo vienbalsiai priimtas.

13. Pirmininkaujantis P. Dargis pareiškė, kad 
dabar turėtų būti išduotas Vice-Prezidento J. Maceinos 
raportas. Jo raportas Seimo Darbų Knygoje yra iš
spausdintas.

/ ___ ____

SLA Vice-Prezidento Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

PASTABA: Talpiname Vice-Prezidento J. Macei
nos paskutinį jo gyvenimo raportą. J. Maceina, atlikęs 
didžiuosius darbus musų mielajai SLA organizacijai, 
nebesulaukė Deimantinės Sukakties istorinio Seimo ir 
birželio 8 d. iškeliavo į amžinybę.

Prie jo raporto jungiame SLA vadovybės ir visų 
narių didžios pagarbos pareiškimą už jo atliktus gra
žiuosius darbus musų broliškai organizacijai. Nors 
J. Maceinos nebėra musų tarpe, bet jo darbai, kuriuos 
jis atliko su visu širdies atsidavimu, visada pasiliks 
musų tarpe.

Gerbiamieji Seimo Delegatai:
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai susirin

kome į Pittsburgh, Pennsylvania, atlikti SLA 51-mą 
Seimą. Šis Seimas yra istorinis, nes SLA susilaukė 
75 metų jubiliejaus. Tai deimantiniai metai, organi
zacija jau išgyveno tris ketvirtadalius šimtmečio. Tai 
ne trumpas laikotarpis organizacijos gyvenime. Ame
rikos lietuviai, Susivienijimo nariai, išauklėjo jį į di
džiausią ir turtingiausią lietuvių fraternalę organiza
ciją. šiame veikime įdėta daug sunkaus darbo ir pa
sišventusių veikėjų triūso. Susivienijimas brangus 
kiekvieno nario širdžiai.

Kaipo organizacijos Vice-Prezidentas, aš noriu 
nariams ir Seimui raportuoti, kad aš atlikau savo par
eigas kaip aš geriausia galėjau. Dalyvavau Pildomo
sios Tarybos posėdžiuose, prisidėjau prie jos darbų 
ir vykdžiau visus nutarimus. Atskirai turiu pažymėti, 
kad buvau Vajaus Komisijos narys ir neapleidau šios 
komisijos susirinkimų dirbdamas kartu su kitais ko
misijos nariais. Savo apylinkėje prižiūrėjau Susivie
nijimo investmentus kada 'būdavo reikalas. Dar sten
giaus dvigubai patarnauti Susivienijimui,. nes esu ne 
tik 'Pildomosios Tarybos narys, bet ir SLA Septinto 
Apskričio sekretorius jau 24 metai.

(Bus daugiau)

Iš Amerikos Lietuvių Vaiko Gydymo 
Draugijos Veiklos

(Atkelta iš 2 pusi.) 

voj” rašiny galvodama, kad 
nesveiką, nuolat besipešantį ir 
artimui šlovę plėšiantį žmogų 
pagydyti tik vienas dalykas 
tegali — tai to žmogaus VI
DAUS IŠGYDYMAS. Atseit, 
žmogaus teigiamų vidinių jė
gų išjudinimas. Kaip mokslas 
iš atomo išskėlė neišsivaiz
duojamą energiją, taip moks
las ir tik mokslas turi iš žmo
gaus dvasioj ramiai turančių 
galimybių išaugti ir išugdyti 
tokį intelektą, tvirtina minė
toji visuomenininke, kuriame 
gyvuliškoji prigimtis užleistų 
vietą žmoniškumo pradams. 
Šitą nesugriaunamą tiesą su
prato būrelis geros valios lie
tuvių ir deda visas pastangas 
įkūrimui institucijos , kurios 
pagalba, dar prieš gimstant, 
butų pradėtas ugdyti žmogus 
gėriui ir grožiui. Pasak pui
kius sūnūs užauginusios pub
licistės, musų Žemaitę prime
nančios Algminienės, tai puo
selėja Amerikos Lietuvių Vai
ko Ugdymo Draugija, trum

piau — ALVUDAS. Ir ji ne
perdeda. ALVUDAS kviečia 
diplomuotus pedagogus, psi
chologus ir gydytojus su pa
skaitomis. Šiose paskaitose 
Chicagoj, Jaunimo Centre, kas 
pirmas mėnesio penktadienis, 
yra aiškinama, naujausių 
mokslo atsiekimų prisilaikant 
žmogaus kūno, dvasios ir pa
jautų plėtros dėsniai. Kalba
mo dalyko paryškinimui rodo* 
mi Amerikos gydytojų ir pe
dagogų paruošti filmai. Spau
sdinamos ir veltui norintiems 
dalinamos minėtų specialistų 
paskaitos. Visiems laisvai pri
einamas draugijos pedagogiš
kas ir mediciniškas knygynas. 
Darnios sveikatos reikalai 
gvildenami ir spaudoje ir per 
radiją.

Šitokia veikla Amer. Liet. 
Vaiko Ugdymo Dr-ja siekia 
visuomenės, ypač tėvų, visa
pusiško sveikatingumo, nes 
tik visapusiškai sveiki, sveiki 
kunu, protu ir pajautimais 
žmonės, tik pilnutinio gyveni

mo asmenybės gali tikėtis 

sveikos jaunosios kartos. A. 
L. V. U. D. veikla — naujau
siu moksle atsiekimų savie
siems perdavimas suprantamu 
budu. Todėl visi lietuviškieji 
mokslo žmonės kviečiami tal
kon. Įgalinkim žmogų bręsti 
ir brandyti šilta ranka, tiesos 
žodžiu ir kritišku protu bei ne
palaužiamu entuziazmu tiešin- 
dami žmogaus visapusiškam 
sveikėjimui kelius. Mums rei
kia pasiryžėlių, kurie moksli
niam žmonių švietimui nesu
laikomai atsiduotų. Reikia 
pav. kad ir tokių kaip dabar 
nekurtos organizacijos turi, 
kurie be pertraukos telefonu 
ar asmeniškai įtikinėtų vieną 
paskirą žmogų kviečiant mi- 
nėjiman bei susirinkimam

Visuomeniškai nusiteikusių 
žmonių grupė, susiburusi į 
Amer. Liet. Vaiko Dr-ją, pa
siryžo be atlyginimo ir nesie
kiant pelno dirbti virš minė
tą darbą organizuotai ir sis- 
tematingai. Pasiryžo gražiau
siai šioj. žemėj veiklai — 
skleisti visuomenėj sveikatos 
žinias ir parūpinti tokiam 
sveikėjimui priemones. - šiam 
darbui 1958 metų lapkričio 21 
dieną CSiicagoje įkurta dr-ja, 

kuri pasivadinusi Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Dr-ja 
— American Lithuanian Child 
Care Association, gavo leidi- 
mą-charter iš Ulinois valsty
bės sekretoriaus, Nr. 122882, 
įsiregistravo Cook County 
Clerk įstaigoj, Nr. 1771-9155, 
serijos Nr. 94749, kaip not 
for profit organizacija. Vei
kiama neskirstant žmones pa
gal rasę, religiją, politiką, 
turtą bei visuomeninę padėtį.

Kadangi žmogaus pilnutinę 
sveikatą nulemia Paveldėji
mas, Auklėjimas ii* Aplinka, 
todėl ši draugija rūpinas Pa
vyzdinių Vaikų Namelių įstei
gimu. Ten bus sudaryta, pa
gal šių dienų pedagogikos ir 
medicinos reikalavimus, vai
kui ,į pilnutinį žmogų bręs
tant, jam būtina, jo kūrybiš
kumą skatinanti aplinka. Ši
tokia veikla ALVUD ateina 
tėvams, tokios aplinkos kar
tais nesudarantiems, o savus 
vaikus norintiems pilnutinio 
gyvenimo asmenybėmis išug
dyti, pagalbon. Tai parodomo
ji veikla — ji plėsis ir kitose 
lietuvių kolonijose1, kai žmo
nės pamatys ir supras minė
tos veiklos naudą. .Lietuviai 

tikrai džiaugsis ir didžiuosis 
pagristai, vieni pirmųjų pra
dėję žmoniško žmogaus paren
gimą šiandieniniu pedagogikos 
ir medicinos mokslu pasirem
dami.

Ar ištikro tie vaikų namai 
yra reikalingi — paabejos 
ve nievas. Žinoma, jie nema
žiau reikalingi, kaip pav. gim
nazijos baigimas tolimesniam 
sėkmingam gyvenymui užtik
rinti. Žmogus daug geriau 
gyvenime prisitaiko ir daug 
produktyviau dirba, jei dar 
vaiku būdamas, kiekvienoj sa
vo amžiaus pakopoj, turi ge
riausias sąlygas galimai ge
resniam mokymuisi.

O ar visiems vaikams tie 
namai padės gyvenimiškų da
lykų išmokti? Vaikų name
liams tinkama amžių griežtai 
nustatyti nereikėtų. Dauguma 
trimečių vaikų ir visi ketur
mečiai gali nameliuose turėti 
pagalbos. O kaslinik dvimečių, 
tai pareina nuo nameliuose 
esamo pasiruošimo specialiem 
dvimečių vaikų reikalavimam.

O dėl pačių vaikų namelių 
tinkamumo, štai kas pasakyti
na. Tik geri nameliai galės 
vaikui padėti. Deja, ne visi 
vaikų žaidimo centrai yra ge

ri vaikų nameliai, o apie Fos- 
ter Home, kurių Chicagoj yra 
3000, nėra ką ir kalbėti. Štai 
ko tėvai turėtų žiūrėti ir į 
ką tuose nameliuose dėmesį 
kreipti, norėdami atskirti tin
kamus vaikų namelius nuo 
netinkamų.

Pirmiausia žiūrėk, bet pa
klausk, ar tokiuos vaikų na
meliuos yra tinkamai tvarko
mi vaikų sveikatos reikalai. 
Ar kas rytas yra apžiūrimos 
vaikų nosys ir gerklės? Suži
nok, kaip elgiamasi tokiuos 
namuos su tuo vaiku, kuris 
čiaudo, ar kuriam nosis ima 
tekėti. Nameliuose turi būt 
atskiras kambarys, kuriame 
rastųs tie vaikai, kurie' su
karščiavo, ar kuriems sloga 
prasidėjo. Tokie vaikai netu
rėtų būt palikti kartu su ki
tais vaikais. Svarbu taip pat 
žiūrėk, koks tas kambarys, ku
riame sloguoja vaikai atski
riami. Tai neturėtų būt klo
zetas ar kita kuri niūri patal
pa. Suaukusis nuolat turi pa
silikti netoliese izoliuoto vai
ko. Vaikų namelių kambariai 
turi būti šviesus ir patrauk
liai šviesiomis spalvomis iš
gražinti, gerai vėdinami ir 
juose išvietės turi būt lengvai

pasiekiamos.
Tokiuose vaikų namuose 

dar reikia žiūrėti, ar yra vie
tos judriam žaidimui tiek vi
dui, tiek lauke; žiūrėti, ar yra 
vietos poilsiui ir ar yra patal
pa ramiam žaidimui — ji rei
kalinga tiems vaikams, kurie 
nori būti ramybėje; Žaidi
mams lauke turi būti lipimui 
įtaisai, siupuoklės, didelės ka
ladės ir vežimėliai — visa tai 
tarnauja vaiko dėmesiui suža
dinti. Turi būti vienas vedė
jas aštuonetui ar dešimčiai 
vaikų. Vienas mokytojas pen
kiems trimečiams yra dar ge
resne proporcija. Vaikai turė
tų naudotis žaidimų įrankiais 
taip, kaip jie įdomauja, o ne 
kaip vedėjas jiems nurodinė
ja.

Gaila, kad lietuviai dar ne 
turime taip įrengtų ir pagal 
naująsias mokslo žinias tvar
komų namelių. Juos reikės, 
kaip pavyzdinius, pirmus įsi
gyti. Tai didelis ir daug išlai
dų reikalaujas darbas, kurį 
ALVUD, visuomenės padeda
ma stengias įgyvendinti mums 
dar neišmirus. Tai visi kvie- 
čįami į talką — į gražiausią 
šioj žemėj veiklą!
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y. South Boston, Mass.

Pranas ir Bronė Spūdžiai 
Atostogauja

Bostono Radio Žinios

se-
Brooklinietė Bronė Spudie- 

nė, Susivienijimo ir kitų įvai
rių organizacijų žymi veikėja, 
parvykus iš Susivienijimo Dei
mantinės Sukakties Seimo, 
Pittsburgh, Pa., drauge su sa
vo vyru Pranu išvyko atosto
gų į Pottsville, Pa., iš kur jie 
prisiuntė redaktoriui nuošir
džius linkėjimus.

Linkėjimai iš Atostogų

Žymus Susivienijimo ir ki
tų organizacijų veikėjas Juo
zas Cinkus su šeima atosto
gaudamas Lake George, Tėvy
nės redaktoriui prisiuntė nuo
širdžius linkėjimus.

Juozas Stilsonas,
Susivienijimo centro tarnau- 
notojas, liepos 30 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų. 
Linktina broliui Stilsonui ge
rai pasilsėti ir sustiprėjusiam 
grįžti prie kasdieninių parei
gu-

Brooklyn, N. Y

Stanley Volskis Svečiavosi

Stanley Volskis, kaip SLA 
38 kuopos delegatas, dalyva
vo SLA deimantiniame seime 
Pittsburghe, o po seimui nu
vyko į Crafton, Pa. ir kartu 
su savo žmona Anna Volskie- 
ne svečiavosi pas ponus Wal- 
ter Pikunus. J. Parojus.

Akron, Ohio

Rugpiučio 14 Dieną Bus 
Graži Gegužinė

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius bendrai su 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos 20 kuopa rengia gražią 
ir didelę gegužinę-išvyką, ku
ri įvyks rugpiučio mėn. 14 die
ną pas Trumpickus, 773 Bis- 
son Avenue. Prasidės 1:30 va
landą po pietų.

Rengėjai kviečia visus abie
jų organizacijų narius ir visus 
geros valios vietinius ir iš 
apylinkių dalyvauti šioje ge
gužinėje ir linksmai 
ore praleisti popietį, 
matymo gegužinėje 
čio 14 dieną

tyrame 
Iki pasi- 

rugpiu- 
Koresp.

Lietuvių Radio Korp. 
niausios lietuviškos radio pro
gramos Naujoj Anglijoj, 26 
metų sukaktuvių piknikas į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 7 
dieną, gražiam, lietuviškam, 
maloniam Romuvos Parke, 71 
Claremount Avenue, Montello- 
Brocktone.

notų So. Bostono biznierių 
Kays Fashion Shop, Davis 
Millinery Shop, ir Sullivan’s 
Shoe Store. Vėliau bus su
rengtas linksmas Gražuolės 
Balius, pagerbti išrinktą 
žuolę.

gra-

“Miss
N. E.” Šiam

Charleen Paznauskai-

Kaip ir kas metą, ir šiemet 
bus renkama gražuolė 
Lithuania of 
kontestui jau užsiregistravo
adv. Henry P. Lesberto iš 
Lynn dukrelė, panelė Rosa- 
lind Anne Lesbertaitė, taipgi 
panelės Elaine Marie Mikalo- 
niutė iš Mattapen, Joan1 Ban- 
kiutė ir
tė iš So. Bostono. Neištekėju
sios lietuvaitės nuo 16 metų 
amžiaus kviečiamos užsiregis
truoti DABAR, pas Valentiną 
Minkienę, 502 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass., siųsdar 
damos savo vardą, amžių ir 
adresą laišku ar atvirute. Jei 
patogiau, galite užeiti asme
niškai į Baltic Florists Gėlių 
bei Dovanų krautuvę, tuo pa
čiu adresu, arba galite telefo- 
nuoti savo registraciją nume
riu AN 8-0489.,

Dalyvaus daug svečių

Be rinkimo gražuolės, 
svečių dalyvių, kaip Liet. Tau
tinių Šokių Sambūris, vad. 
Onos Ivaškieniės, neseniai grį
žęs iš Tarptautinių Šokių 
Festivalo Washingtone, kur 
gražiai ir garbingai atstovavo 
lietuvius. Taipgi profesionalė 
“Lorita” šoks ispanų šokį. 
Jaunas magikas MAYOU ro
dys fantaziją su paukščiais. 
Vaikų mėgiamas klousas “Ti
no” žavės vaikučius. Progra
ma prasidės 4:30 vai. po pie
tų.

Suaugusieji turės progą lai
mėti Mass. Generalinio Pro
kuroro žmonelės p. Emilijos 
Rupkutės McCormack, Jr. do
vanas dėl šokių kontestų, pa
šokdami “Mamės ir Papės 
Polkos” kontestą. Taipgi jau
nimas galės pasirodyti daly
vaudamas Jaunimo Polkos 
konteste. Bus ir valso ir tango 
šokių kontestai. Šokiam gros 
populiari Ferdinando Šmito 
orkestrą iš Brocktono.

bus

Gaspadinėmis buvo: Rozalija 
Janušauskienė, Zuzana Tik- 
nienė, Petronėlė Stashis, Mary 
Radę ir Petronėlė Metelis. 
Žmonių buvo privažiavę apie 
penkiasdešimt asmenų.

Suvažiavę svečiai ir viešnios 
linksminosi, šnekučiavo, žaidė. 
P-nia Marcinkus iškepė pyra
gų. Kada vieni linksmai tyra
me ore linksminosi, kiti kor
tomis lošė, nes Yucaipos lie
tuviai labai myli kortomis loš
ti, beveik nėra tos dienos ar 
vakaro, kad nebūtų lošiama, 
nes čia daugiausia gyvena 
pensininkai, tai liuoso laiko- 
praleidimui jie lošia kortomis, 
kad nebūtų nuobodus gyveni
mas.

Gražų darbą atlikot Anta
nai ir Charles.

Roman Stasius.

New Britain, Conn.

Sugauti ir Įkalinti Auto
mobilių Vagys

Turbut dar iki šiol niekas 
nėra girdėjęs, kad surastas 
71 pavogtas automobilis nuo 
1957 metų iki šių dienų. Pir
miau gyvenę New Britain'e, 
Harold Rothostein ir John 
McCurda registruoti automo
bilių bei trokų verterlos, o 
dabar gyvena Vermont valsti
joj ir verčiasi tuom pačiu 
bizniu, yra areštuoti už supir
kinėjimą vogtų automobilų ir 
jų pardavinėjimą, yra po kau-

1 cija $5,000, o vienas Albert 
Delgobo iš Wateburio, Conn. 
taip pat automobilių vagišius 
yra po $3,000 kaucija. Visi 
trys įkalinti, tik užstačius 
minėtas kaucijas galės išeiti 
į laisvę iki teismui. Iš 71 vog
tų automobilių surasta tik 21 
iš New Britain, Conn. Kiti iš 
apylinkės, kaip Bristol, Meri- 
denJ, Berlin, Mliddletown ir 
kitur. Valdžios (agentai jieško 
dar kitų 10 automobilių, kurie 
iki šiam laikui nėra surasti. 
Jeigu dar jie nėra suardyti, 
be abejonės bus surasti. Ką 
pasakys teismas šiuo vagystės 
reikalu, parodys ateitis.

Tai dar ne viskas. Pirmuti
nei automobilių pirkėjai, kurie 
pirko nuo pačių vagių ir kai
po legalizuotų valdžios parda
vėju, reikalauja, kad jiem bu
tų gražinti surasti automobi
liai. Antri pirkėjai, kurie pir
ko vogtus automobilius, irgi 
nuo legalizutų pardavėjų, ir 
tie reikalauja, kad jiem butų 
grąžinti. Bet čia yra įvelta ir 
apdraudos bendrovė, kuri su
mokėjus už apdrauda irgi rei
kalauja, kad jai butų grąžinta 
apdraudos sumokėti pinigai 
už surastus vogtus automobi
lius. Kol kas dar nėra nė vie
nam grąžinta surasti vogti 
automobiliai, nes yra įvelti 
vagys, pirkėjai ir apdraudos 
bendrovė. Šį reikalą tik teis
mas galės išspręsti. Pamaty
sim kas iš to išeis vėliau.

n • v g • • •Paieškojimai

Pranas Naunčikas.

Gražuolės rinkimo teisėjai
Šių metų šokių ir gražuo

lės kontesto rinkėjais “jud- 
ges” apsiėmė būti: adv. Jonas 
J. Grigalius, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo prezideni- 
tas, ir Mass. Generalinio Pro
kuroro asistentas; adv. Juo
zas Tamėnas iš Cambridge, p. 
Julia Arlauskienė iš So. Bos
tono, gerai žinomo veikėjo ir 
biznieriaus Juozo Arlausko 
žmonelė, gerai žinomas veikė
jas Juozas Lekys iš Dorches
terio, Florence Kasperienė, ir 
veikėjas Stanley Kalis iš Nor- 
woodo, ir 
pervisor 
Bostone.

Praeitų 
žuolė “i 
sary Lithuania otf N. E.”, pa
nelė Rita Mickevičiūtė iš Pem- 
broke, asmeniškai dalyvaus 
ir įteiks šių metų išrinktai 
gražuolei grožio pažymėjimą, 
bukietą gėlių, ir Mass. Gene
ralinio Prokuroro Edward J. 
McCormack, Jr. dovanotą pui
kią statulą. Apart šių dovanų 
gražuolė bus apdovanota eile 
gražių, vasariškų rūbų, dova-

• v

Milan Stettin, Su- 
Waldorf restoranų

s

metų išrinkta gra- 
Miss Silver Anniver-

SLA Centro buvusiai bendradarbei

ANGELEI ZUBKUVIENEI MIRUS

jos giminėms ir artimiesiems reiškia gilią 
? užuojautą

SLA Centro bendradarbiai.

Ne tik kad bus įdomi pro
grama ir linksmybės visiems, 
bet dar gausite progą laimėti 
vertingas laimėjimo ir įžangos 
dovanas.

Lietuvon Generalinio Konsulo 
New Tąrke paieškomi asmenys:

Rašytinis Kazys, Juozo sūnūs, iš 
Šilavoto kaimo, Liudvinavo vals., 
Marijampolės apskr.

Samulionis Paulinas, Povilo sū
nūs, iš Girsteikių kaimo, Vabalnin
ko vals., Biržų apskr.

Siauliunas Karolis, Augusto sū
nūs, gyveno Brooklyn, N. Y., Me- 
serole Street.

Špčgienė Elena, kilusi iš Tau
ragės apskr., buvo ištekėjusi už 
Emilio Špėgio, kuris dingo karo 
metu.

Sriubiškis. du broliai, Kazio sū
nus, gimę Sriubiškių kaime, Pan
dėlio vals., Rokiškio apskr.

Šulaitis Aleksandras, Pranas ir 
Vladas, iš Kybartų.

Vasiliunienė-Rudytč Ona, gyveno 
Norvvood, Mass.

Zlatkus Alfonsas.
Damicijonaitė-Burbienė Vilė, ir 

vyras Burba Aleksandras, gyveno 
Bra ilijoje.

Dyglis .Pranas, Prano sūnūs, iš 
Kvėdarnos, gyveno Clevcland, Ohio.

Guobys Klemensas, Silvestro sū
nūs, iš Purvėnų km., Molėnų vals., 
Utenos apskr.

Gydra Pranciškus, Ignaco sūnūs, 
iš Pagudonės-Ukmarkijos kaimo, 
Nevarėnų vals., Telšių apskr.

Jarackas Juo as, Juozo sūnūs.
Karsokas Jokūbas, Jokūbo sūnūs, 

gimęs 1908 m., Pabalių km., Šiau
lių vals.

Runkauskas (Rankovv) Aleksan
dras ir Justina, iš Pakalniškių km., 
Kruopių vals., Šiaulių apskr., gyve
nę Enficld, N. C.

Ileškomleji arba apie Juos žlnan 
t(ejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA, 

tt WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.

ROCKFORD, HJL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

. WO 5-5890
Taip pat patams "<*me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Ėdate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2*5043

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AI.. BALTRUNAS-BALTOT 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne* 

mokamai visose dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

Autobusai išeis iš Cam- 
bridge Lietuvių Piliečių Klu
bo, 823 Main Street 1 valandą 
po pietų, o iš So. Bostono 
nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 
1:30 vai. po pietų, kampas E 
ir Broadway gatvių.

Tarkitės dabar su draugais 
ir draugėm, bei brangiom gi
minėlėm susitikti, linksmai ir 
maloniai praleisti dieną, se
niausios lietuviškos radio pro
gramos Naujoj Anglijoj, 26 
metų sukaktuvių piknike, Ro
muvos Parke, Montello-Brock- 
tone, sekmadienį; rugpiučio 7 
dieną.

Nuoširdžiai kviečia visus 
rengėjai.

• v

Steponas ir Valentina Minkai.

P. S. Prie progos norim pri
minti, kad seniausios lietuviš
kos radio programas vedamas 
Stepono ir Valentinos Minkų, 
galite išgirsti sekmadieniais 
per tą pačią stotį WLYN, 
1360 bangos nauju laiku — 
1:30 iki 2:00 vai. po pietų. 
Kviečiam pasiklausyti vėliau
sių pasaulinių žinių santrau
kas ir komentarus, muzikos, 
dainų ir Magdutės Pasaką.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 30 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS JENKELIUNAS, 85 kuopa, Edwardsvi]lc, 

Pa., gimęs birželio 13, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalio 1, 1933 m., mirė liepos 10, 1960 m. 
Velionio dukterei, Constance Jenkeliunas, pomirtinės 
išmokėta _________________________________ $1,000.00

VINCAS PALTANAVIČIUS, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimęs lapkričio 20, 1893 m., Gudelių vaisė., Mari
jampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 1, 1937 m., mirė gegužės 18, 1960 m. Velionio 
žmonai, Teofilei Paltanavičienei, pomirtinės išmokė
ta ___------ -------------------------------------------------- $600.00

JESE'PHINE KAPUSTAS-VIKSRAITIS, 134 kp., Chica
go, III., gimus vasario 28, 1899 m., Veiveriuose, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 10, 1951 m., mirė 
balandžio 23, 1960 m. Velionės sunui, Vincui Ka- 
pustas, pomirtinės išmokėta _________________ $500.00

JUOZAS RAGAŽINSKAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs lapkričio 7, 1907 m., Mahanoy City, Pa. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 31, 1935 m., mirė liepos 1, 
1960 m. Velionio žmonai, Theresa Ragažinskas, po
mirtinės išmokėta $600.00

Viso 
Nuo

į HITLERIS IR MUSSOLINI |

5 “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
X 1. Rachelės Mussolini jdomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai S
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo
5 eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės S
2 priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- 2
2 kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima £
g sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. S

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
X straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 2
g numerius veltui. Rašyti:
g LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, BĮ. |

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 LIETUVi” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Lž laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ JIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jid gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

! 
i
Į
I 
i 
i
I

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyt* 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifikp; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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 aklų ...

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

____________________     $2,7d0.00 
pradžios šių metų bendrai viso_ _ $103,188.26

Išmokėtos Ilgojo pašalpos
J. SMTGLIUS, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 12 sav.. _______ $56.381
U. BAGDIENE, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 9 s.  ...   36.00
M. GEDRIMIEN®, 74į kp., S. Chicago, III. Sirgo 11 s ir 6 d. .......... 83.25
K. KATKEVIČIENE, 134 kp., Chicago, III. Sirgo 3 s. ir 1 d. _______ 38.001
M. KAZLAUSKAS, 136 kp.. Clevcland, Ohio’. Sirgo 5 s. ir 3 d. _____ 66.00
J. ŠVAGŽDIS, 158 kp., Springfield, III. Sirgo 3 s. ir 4 d.’_________  51.00
V. GIEDRAITIS, 207 kp., Manchester, Conn. Sirgo 2 s. ir 1 d.   16.25
J. LAURINAITIS, 232 kp., Thomas, W. Va. Sirgo 8 s. ir 3 d._____ 54.00

Buvo

Yucaipa, Calif.

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

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.
882 North 7th St 

PHILADELPHIA 28, Pa. 
WAlnut 8-1747

Ant.
Stašiui 
rengtas išvažiavimas į gražią 
vietą tarpe didelių kalnų ir 
žaliuojančių lapuotų medžių.

mokami vietoje, musų Įstaigose. •Prie firmos Įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn 

ŪHapel 7-5164

Viso ------------------------ -------- ----------........................... $400.88
Nuo pradžios šių metų bendrai viso .........   $18,320.79

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOunsend 8-0298

Janušauskui ir Charles 
sumanius, buvo su- 

• v__ _  y • • * — *

BROOKLYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-814 Market Street Tel MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOvvling, Green 9-6992 
•Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap- 

•Siuntiųių pristatymas garan- 
vaL vakaro kasdien, šešta d i e-skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 6 

MUSŲ SKYRIAI: 
107 So. Veimont Avė. 

LOS ANGEIES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6560

Gražus Išvažiavimas

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

SLA
th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Ldcensed by USSR

16 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J.

COUttord 7-8820

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS
turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj? 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europsą 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiau^*) 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemikos* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomMf 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje —
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
114.00 metams, (7.00 — pusei metų. ChlcagoN - 
(18.00 metams, (7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Ordk< fe 
kiu adresu: (.

NAUJIENOS
1731 Sontk Habted Street. Chicate 8, IKo» b

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I <f

r
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SLA DEIMANTINĖS SUKAKTIES SEIMO BANKETAS BUVO SĖKMINGAS
Bankete dalyvavo apie keturi šimtai žmonių. - 
Programai vadovavo Bronė Pivaronienė.-Gra- 
žias kalbas pasakė Mrs. Ruth Crawford Mit- 
chell, SLA prezidentas Povilas P. Dargis ir Lie
tuvos atstovas Juozas Rajeckas. - Meninę pro
gramą išpildė solistė Aldona Stempužienė ir 
muzikas Jonas Švedas

(Tęsinys)

Apžiūrėjimas tautinių kambarių
Kalboms pasibaigus buvo pranešta, kad yra paskirtos ke

turios merginos, kurioms kiekvienai paskirta po 40 asmenų 
parodymui Lietuvių ir kitų tautinių kambarių. Tos gabios mer
ginos, vedžiodamos svečius iš vieno kambario į kitą, aiškino 
kurios tautos kambarys, kokia medžiaga jie išpuošti ir kas 
tuos darbus atliko. Po kitus įvairių tautų kambarius vedžiojo 
ir apie jų išpuošimą bei įrengimą aiškino titatautės, o Lietu
vių Kambary tas pareigas atliko plačiai žinoma patriotinga lie
tuvaitė Ryte Spingytė, to universiteto studentė. Įėjus į Lie
tuvių Kambarį, už stovinčio kuklaus stalelio, gražiai pasipuošus 
stovėjo panelė Ryte Spingytė, o ant stalelio stovėjo lietuviškų 
rūtų puokštė. P-lė Spingytė švelniu balsu paaiškino svečiams 
iš kokios medžiagos išpuoštos kambario sienos ir kiti kamba
rio įrengimai. Ilgiausia teko užtrukti šiam kukliam lietuviš
kam kambary, nes jis lietuviams yra arčiausia prie širdies. 
Ilgesnį laiką pabuvę lietuviškam kambary, kuris buvo paskiau
sia parodytas, skubėjome į autobusus ir geroj nuotaikoj grįžo
me į Roosevelto viešbutį, kad turėtumėm laiko prisiruošti šei
miniam banketui, kuris įvyko tos dienos vakare Roosevelt vieš
butyje. ■

Ruošimasis šeiminiam banketui
Nors šeiminis banketas, kaip iš an'ksto buvo skelbiama, 

prasidėjo apie 6:30 valandą vakare, bet sugrįžusieji iš univer
siteto delegatai, delegatės ir svečiai skubinosi ruoštis banketui, 
kad laiku jame būti. Bet dar prieš šeštą valandą viešbučio 
palaukimo didelis kambarys buvo pilnas pasipuošusių banke
tui svečių ir viešnių, ypač mano dėmesį į save kreipė pasipuo- 
šumas ponių ir panelių, ne tik delegačių, bet nemažai buvo ir 
Pittsburghe gyvenančių jaunesnės kartos lietuvių. Tuo me
tu, kai pilnas palaukimo kambarys buvo prisirinkusių ir pasi
ruošusių benketui, banketo ruošėjos banketui skirtam erdviam 
ir gražiam kambary tvarkė stalus, kad atėjus laikui užimti 
prie stalų vietas, kiekvienas žinotų prie kurio stalo sesti. Už
baigus stalus tvarkyti, visi svečiai ir viešnios buvo pakviesti į 
banketui skirtą erdvę ir gražią salę. Nors salė erdvi ir pilna 
stalų, tačiau jie visi greitai buvo užimti, nes dalyvavo apie kę- 
turi šimtai žmonių, tokio gausaus būrio nei patys banketo ruo
šėjai nesitikėjo.

Banketo programos pradžia
Visiems banketo dalyviams užėmus vietas, Susivienijimo 

Deimantinės Sukakties Seimo ruošimo pirmininkas , Stasys F. 
Bakanas, pradėjo programą. Pirmiausia jis pakvietė plačiai 
žinomą solistę, atvykusią iš Clevelando, Aldoną Stempužienę 
sugiedėti Amerikos ir Lietuvos himnus, pianu jai pritarė irgi 
iš Clevelando atvykęs gabus muzikas Jonas Švedas. Po to p. 
Bakanas tolimesnį programos vedimą perdavė p. Bronei Piva- 
ronienei, plačiai žinomai ir gabiai veikėjai, kuri, kaip teko pa
stebėti, yra gerai prityrusi programoms vadovauti tokiuose 
banketuose, kokiu buvo Susivienijimo šeiminis banketas.

Baigiant užkandžiauti, p. Bronė Pivaronicnė, pradėjo pro
gramą švelniu ir maloniu-balsu, rodos kad ji butų buvusi iš 
jaunų dienų pripratusi prie programų vedimo panašiuose ban
ketuose. Ji tarus keletą žodžių, pirmiausia supažindino ban
keto dalyvius su svečiais prie garbės stalo sėdinčiais. Po to ji 
pakvietė pakalbėti Mrs. 'Ruth Cravvford Mitchell, Pittsburgho 
Universiteto atstovę, nuoširdžią lietuvių draugę, kuri savo dar
du daug prisidėjo prie įrengimo Lietuvių Kambario Pittsburg
ho Uinversitete. Ji pasakė gražią momentui atitinkamą kalbą, 
prisiminė apie lietuvių atliktą gerą darbą įrengiant kambarį 
universitete. Prisiminė ir Lietuvą, kuri ją aplankė prieš antrą^ 
jį pasaulinį karą. Jos kalba visiems patiko ir ji susilaukė šil
tų plojimų. * ,

Pakviesta solistė Aldona Stempužienė. Ji padainavo keb
lias dainas labai vykusiai: “Už stalo sėdau“ — A. Račiūno, 
“Užmigo žemė“ — C. Sasnausko, “Plaukia antelė“ — V. Joku- 
bėno. Jai akompanavo Jonas Švedas, drauge su soliste atvy
kęs iš Clevelando. > •

Po to programos vedėja Bronė Pivaronienė pakvietė pa
kalbėti Susivienijimo prezidentą Povilą P. Dargį. Jis, kaip vi
suomet, taip šį kartą pasakė gražiį* ir momentui atitinkančią 
kalbą, kurią čia paduodame Tėvynės skaitytojams.

SLA prezidento Povilo P. Dargio kalba, pasakyta 
bankete 1960 metais liepos 13 dieną
Didžiai gerbiamas Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstove, Pildomosios Tarybos nariai, seimo delegatai 
ir delegatės, viešnios ir svečiai:

Malonu prabilti į Jus naujoj aplinkoj ir kitokioj nuotai
koj. Vaišiu stalai ir puošnus apsirengimas nuteikia šventadie- 
diškai.

Tačiau ir šioje iškilmių nuotaikoje nutylėti, jog ir čion 
mes atėjome tuo pačiu tikslu: paminėti musų organizacijos 
deimantinę sukaktį, pasidžiaugti jos laimėjimais, širdingai ir 
broliškai pasišnekučiuoti prie vaisių stalo ir sutelkti naujų jė
gų ateičiai. •

Šiandien matome, kad garbingų vyrų įžiebta ugnelė skaid
riai liepsnojo per visus 75 metus ir šildė musų ateivius iš se
nosios tėvynės. Toji SLA ugnis liepsnojo ne tik mums čia 
Amerikoje, bet taip pat skaidriai švietė visai musų tautai, sun
kius laikus gyvenančiai.

O tie sepnyniasdešimt penkeri metai musų tautai buvo 
audringi. Mažai matėme laisvės saulės, o šiandien musų tė
vynėje vėl viešpatauja tamsa ir negirdėta vergija.

Susivienijimas kūrėsi pačiais sunkiausiais laikais. Tada 
vyko kova už lietuvišką raštą, vėliau kilo revoliucinis tautos 
judėjimas prieš caristinę priespaudą. Mes sulaukėme Vilniaus 
seimo, iškėlusiam lietuvių tautos laisvės idėją, pergyvenome 
Pirmojo Pasaulinio karo sunkumus, pagaliau sulaukėme Lie
tuvos Nepriklausomybės — musų valstybės atstatymo. Sykiu 
pergyvenome laisvės kovas ir džiaugėmės laimėjimais.

Visuose tuose musų tautos istoriniuose išgyvenimuose Su
sivienijimas nebuvo nuošalyje, bet aktyviai reiškėsi savo dar
bais ir rėmė medžiaginiai ir dvasiniai. Jis liūdėjo dėl kilusių 
sunkumų ir džiaugėsi laimėjimais. Susivienijimas musų tau
tai buvo lyg rasa jaunam augalui, davusiam gražius vaisius.

Deja, nedaug metų džiaugėsi Lietuva giedrios laisvės die
nomis. Musų tauta ir valstybė tapo auka Rusijos imperializ
mo, pridengta komunistine kauke. Todėl mums, kaip lietu
viams, turintiems pilną laisvę veikti, akivaizdoje tautos vergi
jos, vėl tenka nepaprastos pareigos ir uždaviniai: panašus į 
tuos kaip anais laikais kada gimė' ir kūrėsi Susivienijimas. Da
bar mes esame gausesni, turime daugiau šviesuomenės, talki
ninkų, spaudą, kultūrinių lobynų, prieiname prie valdžios sluok
snių, politikų, tačiau darbas dabar sunkesnis, nes ir priešas 
nuožmesnis. Todėl tokiai kovai yra reikalingos didesnės jė
gos nei an'ais laikais, štai dėlko mes stengiamės telkti ir or
ganizuoti lietuviškas jėgas didžiajam uždaviniui — lietuvybės 
išlaikymui ir valstybės atstatymui.

Susivienijimas yra taja jėga, kuri gali ir turi dalyvauti 
lietuviškame gyvenime kaip ir pirmieji musų organizacijos ug
dytojai ir šulai. Ir mes savo veikime žengiame dviem keliais: 
vienas jų padėti SLA nariams medžiaginiai, aprūpinti juos 
lengviausiomis sąlygomis, geriausiomis apdraudomis, o kitas 
kelias, tai musų aktyvus dalyvavimas visame lietuviškame ju
dėjime. Šie keliai parodyti Susivienijimo steigėjų yra tradici
niai ir nuo jų neturime nukrypti.

Darbai, kuriuos Susivienijimas atlieka yra svarbus ir di
deli. Bet nedera mums patiems vertinti savo darbus. Tą pa
darys busimos kartos, lygiai taip, kaip mes dabar su didele 
meile ir pagarba prisimename SLA steigėjus ir darbuotojus. 
Mums patiems yra sunku įžiūrėti, net negalime numatyti kokį 
vaidmenį turės musų veikla, tačiau drąsiai galime tvirtinti, kad 
musų darbai pasitarnaus lictdvybei ir prisidės prie musų tau
tos laisvės atgavimo.

Visoje veikloje didelę reikšmę teikiu SLA kuopom, lietu
vybės židinėliams svetimoje žemėje, kurią mes laikome savo 
antrąją tėvyne. Todėl yra gyvas reikalas'ir toliau steigti kuo
pas, didinti jų narių skaičių ir stiprinti jų lietuvišką bei visuo
menišką veiklą. Kai pažiūriu į anas pirmąsias SLA kūrimosi 
dienas, tai musų organizaciją galime palyginti su nedidele van
dens tėkmė, kuri tekėdama virsta srove, pagaliau didele upe.

Šiandien lietuvių organizaciniame gyvenime Susivienijimas 
yra tapęs lyg šalies didžiausioji upė Nemunas. Nemuno srovė 
yra galinga. Galingi galime ir turime būti ir mes, tik visi į 
bendrą darbą.

Kaip minėjau, susirinkome čia ne reikalų svarstyti ar niB 
tarimų daryti, bet atėjome atsikvėpti po sunkių darbų, pasisve
čiuoti ir pasišnekučiuoti prie vaišių stalo. Todėl atidarydamas 
Susivienijimo deimantinei sukakčiai paminėti banketą, keliu 
taurę už musų organizacijos gražią ateitį.

Kviečiu prie pirmojo tosto musų senos liaudies dainos žo
džiais:

O kad butų geriau, ’ (
Ir širdelei linksmiau, 
Tai imsim, tai gersim 
Stikliužėlį į dugną...

* Valio Susivienijimas!

(Bus daugiau)

Dr. P. Grigaitis Buvo 
Nuvykęs Cape God, 

Hyannis, Mass.

Senatoriaus J. F. Kennedy, 
demokratų partijos kandidato 
prezidento pareigoms pakvie
stas, dr. P. Grigaitis, vyriau
sias dienraščio Naujienų re
daktorius ir Amerikos Lietu
vių Tarybos generalis sekreto
rius, buvo nuvykęs į Cape 
God, Hyannis, Mass., senato
riaus Kennedy vasarvietę ir 
dalyvavo ten įvykusioj užsie
nio politinėje konferencijoje, 
kuri įvyko praeitos savaitės 
šeštadienį. Grįždamas iš Mas
sachusetts sekmadienį Grigai
tis trumpam laikui buvo su
stojęs New Yorke, o tos die
nos vakare išskrido į Chicagą.

Lietuvos Pasiuntiny
bės Washingtone 

Komunikatas

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo 
JAV, Interview Apie Lietuvą 
Rugpiučio 7 Dieną, Sekmadie
ni, 12 Vai., Per Washingtono 

Radijo Stotį WEAM

Ryšium su “Pavergtųjų Tau
tų Savaite“, Washingtono ra
dijo stotis WEAM, š. m. rug
piučio 7 dieną, sekmadienį, 12 
valandą, transliavo Juozo Ra
jecko, Lietuvos Atstovo JAV, 
interview apie Lietuvą.

Interview užtruko 30 min. 
Ta pačia proga išvardyta ra
dijo stotis perdavė Lietuvos 
himną.

Lietuvoj Mirė Jablon- 
skis ir Vienožinskis
Iš Lietuvos gautas praneši

mas, kad šių metų liepos 29 
dieną po sunkios ligos Vilniu
je mirė prof. Kostas Jablons
kis, sulaukęs apie 57 metus 
amžiaus. Jis gimnaziją baigė 
Panevėžy, o teisės mokslus 
Maskvos universitete. Nepri
klausomos Lietuvos laikais jis 
buvo J<auno apygardos teisė
ju, o 1938 metais buvo paskir
tas į Valstybės Tarybą. Tar
navo ir kitose atsakomingose 
valdžios pareigose..

Dailininkas Vienožinskis

Tą pat mėnesį ir tą pat lie
pos 29 dieną po sunkios ligos 
Vilniuje mirė dailininkas Jus
tinas Vienožinskis, Valstybi
nio dailės instituto profeso
rius. Jis buvo gimęs 1886 me
tais Rokiškio apskrity, Obelių 
valsčiuje. Meną studijavo Ma
skvoje ir Krokuvos dailės 
akademijoje.

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, grįžo į Lietuvą ir 
vadovavo Rokiškio gimnazijai, 
vėliau buvo dailės instituto 
profesorium tapybos skyriu
je*

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

SUSIVIENIJIMO SEIMO DELEGATO 
SVARBIOSIOS PAREIGOS

Kuopos pasitikėjimą turėdamas, delega
tas seime reiškė savo nuomonę ir dalyvavo 
svarbiųjų organizacijos reikalų sprendime.

Dabar jo pareigos nesibaigė: jo rūpestis, kad SLA Seimo 
nutarimai, o taip pat ir nuotaikos pasiektų visus narius ir pa
tarnautų tolimesnei Susivienijimo pažangai ir narių gerovei.

Greitai priartės laikas, kai musų kuopos po vasaros atos
togų pradės dažnesnius susirinkimus kviesti ir tada praeito 
Deimanfinio SLA seimo delegatai turės progos padaryti savo 
pranešimus. Butų labai gerai, kad delegatai rimčiausia priim
dami šias savo pareigas, pasistengtų šiuos pranešimus padary
ti kiek galima pilnesnius ir išsamesnius.

Negalima tenkintis tik trumpais suminėjimais tų pagrin
dinių nutarimų, kuriuos seimas padarė. Jeigu delegatas nori 
pilniai savas pareigas atlikti, jis savo pranešime kuopai privalė
tų nuosakiai viską išdėstyti, ką jis svarbesnio ir labiau įsidė
mėtino praeitame SLA Seime patyrė. Pirmiausia iš delegato 
reikalaujama pilno objektyvumo, kad nebūtų pabrėžiamos as
meninės jo nuotaikos, bet laikomasi pagrindinio ir pozityviai 
pasireiškusio darbo seimo metu.

Suprantama, kad delegato pranešimo kuopai pagrindą tu
ri sudaryti tie nutarimai ir nauji organizacijos veikloje planai, 
kurie juk žinotini kiekvienam nariui, nes jie netarpiškai liečia 
jo interesus ir gali būti jau artimiausioje ateityje jam prak
tiškai naudingi.

Gyvu žodžiu reikia išaiškinti seimo nutarimus

Šiuos svarbiuosius SLA seimo nutarimus reikėtų išdėstyti 
papunkčiai ir artimai prisilaikant seime vartotos terminologijos 
ir išsireiškimų, kad išvengtume neaiškumų, o gal ir klaidingų 
aiškinimų, kurie narių tarpe kartais sukelia nesusipratimus ir 
ginčus.

Delegatas asmeniškai sekęs seimo darbų eigą gerai atsime
na kas buvo nutarta svarbesnio Susivienijimo veiklos patobu
linimui. Bet nepatartina pasikliauti vien asmenine atmintim, 
apdairiau bus gerai peržvelgti Tėvynėje spausdinamą protoko
lą ir juo vadovautis, šioje vietoje jau buvo kalbėta apie tus 
seimo nutorimus, kurie gyvybiniai svaroųs ateities darbuose 
kaip kiekvienoje kuopoje, taip lygiai ir visoje organizacijoje.

Šio Deimantinio seimo delegatai gerai atsimena kaip daug 
rūpintasi, kad šis seimas butų įspūdingas ir atmintinas kiekvie
nam dalyviui. Tai nuopelnai seimo rengimo komisijos, kuri ne 
tik daug darbo įdėjo, bet ir nemaža įėšų skyrė. Ne tik pa
prastas mandugams, bet ir gilesnis savo organizacijos gerovės 
supratimas mus verčia, kad tų gražių ir pagirtinų pastangų 
mes nenutylėtume.

Pagerbkime pittsburgiečių svetingumą

Pirmiausia reikėtų prisiminti sveikinimus ir šioms iškil
mėms pritaikytas kalbas, kurios kilniai nuskambėjo musų sei
mo metu. Tegu nedingsta kurčiai tie žodžiai, kurie buvo pa
sakyti nuoširdžiai ir su tikslu sukelti musų patriotines nuotai
kas. Negalima užmiršti ir tų, kurie seimo metu sudėjo aukas, 
kurie padarė pareiškimus, galinčius būti gražiu pavyzdžiu atei
čiai.

Atskirai paminėtinos rezoliucijos, kurios skirtos visų lie
tuvių troškimus parodyti ir pavaizdavo musų organizacijos sie- 
lojimąsi bendrais lietuvių tautos reikalais.

Išskirtinai tenka pažymėti Pittsburgho lietuvių vaišingu
mą ir jų pastangas, kad delegatai iš šio miesto išsivežtų bran
gius atsiminimus. Delegatų lankymasis Pittsburgho universi
tete, kur daugumą tikrai sužavėjo lietuvių kambarys, vertas 
atskiro priminimo, nes tai surišta su bendru patriotiniu-tauti- 
niu musų darbu ir glaudžiai susiję su paties Susivienijimo sie
kimais. Dauguma SLA narių juk atėjo į šią organizaciją ne
abejotinai aiškiu tikslu — ugdyti lietuviškas organizuotas jė
gas. Tad čia mes randame giminingas nuotaikas, randame lai
mėjimus, kurie mums visiems vienodai brangus.

Kaip kuopa pasireikškė seime

Daugelis kuopų* šiame seime turėjo savo įnešimus bei pa
siūlymus. Jie daugumoje buvo padaryti pilnu nuoširdumu ir 
troškimu padėti organizacijai pasiekti dar didesnio tobulumo 
narių aptarnavime ir bendroje veikloje. Tad suprantama, kad 
delegatas šiuos įnešimus privalo suminėti ir nešališkai išdėsty
ti motyvus kuriais vadovaujantis buvo tie įnešimai priimti ar 
atmesti.

Delegato pareiga, kad jo kuopa susidarytų aiškų vaizdą šį 
svarbų įvykį, labiausia pabrėžiant prisiartinusią Deimantinę su
kaktį, kurią mes visi sutinkame jausdami džiaugsmą jau pa
siektais laimėjimais ir turėdami gražias viltis ateities darbams.

(Eltos praneš mai)

Per 4 Metus Plytų Fabrikas 
“Suėdė“ 1,200,000 rublių

(E) Š. m. “Tiesos“ Nr. yra 
patalpintas feljetonas “Molis 
iš Molio.“ Pasirodo, prieš 4 
metus Švenčionių rajpne, Gai- 
liutiškėsc, buvę pastatytas 
plytų fabrikas, kuris per ke- 
turius metus pereikvojo vieną 
milijoną 200 tūkstančių rublių 
ir kuris iki šiol, nežiūrint visų 
ekspertų, geologų bei pramo-

ANTONINAI GARBALIAUSKAITEI 
MIRUS

gilią užuojautą jos seserei poniai Onai 
Vinikienei ir dr. M. J. Vinikui reiškia

• Povilas ir Gertrūda Dargiai.

nčs ir visuomenės veikėjų pa
stangų, nėra pagaminęs nė 
vienos padorios plytos. Ply

tų vietoje iki šiol konvejeriu 
eina žalios plytos, atseit, mo
lis pagamintas iš molio.

j
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PASIŽVALGIUS
Tarp Nixono ir Kennedy 
nėra jokio skirtumo

Praėjus demokratų ir re- 
publikonų konvencijoms, ku
riose buvo nominuoti kandida
tai prezidento ir vice prezi
dento postams, socialistų ilga- 
gametis veikėjas, šešis kartus 
buvęs kandidatu prezidento 
pareigoms, Norman Thomas, 
kalbėdamas televizijos pro
gramoj, pareiškė, jog jis neat
simena tokių demokratų ir re* 
publikonų kandidatų, kurie 
butų panašus vienas į kitą, 
kokiais dabar yra abiejų par
tijų kandidatai. Abu yra ga
bus, geri kalbėtojai ir talen
tingi teatrų direktoriai — pa
reiškė ilgametis socialistų vei
kėjas Norman Thomas.

0—4.—0
Nori vyriausybių vadų 
konferencijos

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče- 
vas pageidauja, kad Jungtinių 
Tautų sekretorius Dag Ham- 
marskjeida sušauktų vyriau
sybių vadų konferenciją rug
sėjo mėnesį. Chruščevas ma
no, kad tokioje konferencijo
je dalyvautų visų Jungtinėse 
Tautose priklausančių valsty
bių vyriausybių vadai ir ap
svarstytų nusiginklavimo ir 
kitas šių dienų svarbias pro
blemas. Tai nėra naujas Ni
kitos Chruščevo sumanymas, 
panašų pasiūlymą jau pirmiau 
buvo pasiūlęs Jungtinėms 
Tautoms prezidentas Eisenho 
weris. Skirtumas yra tik ta
me, kad prezidentas pasiūlė 
sušaukti nusiginklavimo komi
tetą, o Chruščevas siūlo su
šaukti visų Jungtinėse Tauto
se priklausančių 82 valstybių 
vyriausybių vadus.

Į tokį Chruščevo pasiūlymą 
Amerikos valstybės departa
mentas atsiliepė neprielangiai, 
gal dėl to, kad Amerika dar 
nepamiršo Chruščevo elgesį 
viršūnių konferencijoje Pary
žiuje.

o—4*—o
Vokietijos kancleris 
lankėsi Paryžiuje

Vokietijos kancleris Konrad 
Adenaueris buvo nuvykęs į Pa
ryžių ir tarėsi su prezidentu 
Charles de Gaulle. Sakoma, 
kad jiedu savo pasitarimuose 
nieko svarbaus nenutarė. Iš 
Bonos pranešama, kad jiedu 
sutarė sudaryti Vakarų Eu
ropos federaciją iš Prancūzi
jos, Vokietijos, Italijos, Olan
dijos, Belgijos ir Luksembur- 
go. Taipgi tos pačios žinios 
teigia, kad Vakarų Europos 
federacijos Paryžiuje bus į- 
steigtas sekretoriatas, kuris 
paruoš planus, kaip siekti po
litinės, valstybinės federacijos 
tarp vakarinių Europos vals
tybių. Ar šie dviejų valstybių 
vyriausių vadų padaryti pla-

Susivienijimo Septintoji Apskritis Rengiasi 
Prie Metinio Pikniko

WILK.ES BARBE, PA. — Penktadienį, liepos 29 dieną, 
Povilaitienės užeigoj, buvo susirinkusi 7-tos apskrities valdyba, 
kur buvo padaryti galutini planai apskrities metiniam išvažia
vimui, kuris įvyks RUGPIUČIO 28 DIENĄ, ROCKY GLEN 
PARKE, priprastoj vietoj prie ežero.

Kurie neatsineš savo valgio, tiems nereiks badauti, nes 
115 kuopos narė p. Urbonienė turės prigaminus užtektinai lie
tuviško valdgio: dešrų, sūrio, ausukių ir kitko. O pirm. Ado
mas Miliauskas su iždininku Povilu Urbonu ir kitais darbinin'- 
kais — aprūpins visus gėrimais. Bus ir muzika, tai kurie no
rės, galės pasišokti.

Su svečiais dar nežinome kiek mes ten jų turėsim. Iš Ma- 
hanoy City ir Shenandoah turėtų būti būrys, nes iš tos apylin
kės dabar yra išrinktas naujas SLA vice prezidentas St. Gegu- 
gis, tai jis turėtų susipažinti su 7-tos apskrities nariais. O su 
binghamtoniečiais — nežinia, jau jie mus pradeda apleisti, jie 
priklauso prie apskrities. Vieną hinghamtonietį žinome, kad 
bus, tai Jonas Kavaliauskas. Jis niekuomet musų apskrities 
parengimų neapleidžia.

Apskrities valdyba nuoširdžiai kviečia visus SLA narius ir 
geros valios lietuvius į šį pikniką ir užtikrina gerą aptarnavi
mą.

Šis bus paskutinis metinis SLA 7-tos apskrities išvažiavi
mas. Tik nepamiškit rugpiučio 28 dienos. Pasimatysim Roc- 
ky Glen parke.

Kviečia SLA 7-tos apskrities Valdyba:
ADOM. MILIAUSKAS — prezidentas 
NELE BAJORAS — laikina sekretorė.

Detroit, Michigan

MIK F: POVILAS MOLIS,
ŠIA 352 Kuopos Narys, 

Buvęs Iždininkas

Nelauktoji mirtis musų mie
ste skiria iš gyvųjų tarpo se
nesnės karto žymius veikėjus. 
Visai neseniai mirtis išskyrė 
iš musų tarpo nenuilstantį 
veikėją ir patriotingą lietuvį 
Juozą Ambrazevičių, kurį visi 
vietiniai lietuviai gerbė ir jo 
atliktus darbus negreitai pa
mirš.

Dabar ta negailestingoji 
mirtis išrovė iš musų tarpo 
kitą žymų ir patriotingą lietu
vį pramonininką, ilgametį S. 
A. L. 352 kuopos narį ir bu
vusį kuopos iždininką POVI
LĄ MOLĮ. Jis buvo nuošir
dus SLA veikėjas, eidamas 
iždininko pareigas jas atliko 
nuoširdžiai ir pavyzdingai. 
Jo netekimas yra didelis smū
gis ne tik Susivienijmp 352 
kuopos nariams, bet ir visiem 
musų miesto lietuviams, į taip 
trumpą laiką netekus dviejų 
nuoširdžių ir patriotingų lie
tuvių veikėjų.

Velionis POVILAS MOLIS 
dar nebuvo senas žmogus, jis 
gimė 1889 metais gegužės mė
nesio 16 dieną Mikėnų kaime, 
Vabalninku valsčiuje, Biržų 
apskrityje. Jis į Jungtines A- 
merikos Valstybes atvyko 
1906 metais jaunu būdamas. 
Kaip daugeliui kitų tais lai
kas atvykusių prisiėjo dirbti 
įvairius sunkius darbus kas
dieniniam pragyvenimui pelny
tis duosnos kąsni, taip ir ve
lionis Povilas Molis dirbo sun
kius darbus, o vakarais siekė 
mokslo ir dar surasdavo laiko 

nai įsteigimui Vakarų Euro
pos federaciją bus įgyvendin
ti, reikia abejoti. Greičiausia, 
kad jie pasilks tik pasitari
mais.

dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Jis buvo gabus ir jam moks
las sekėsi, todėl nepasitenki
nęs vietinėmis mokyklomis, 
kur jis gyvendavo, nuvyko į 
Valparaiso universitetą ir ten 
studijavo komerciją ir kartu 

<- ėjo “Jaunosios Lietuvos” ben
drovės sekretoriaus pareigas. 
Tas parodo kokios energijos 
buvo velionis Povilas Molis 
jaunose dienose.

Sugrįžęs iš Valparaiso, jis 
buvo kelių laikraščių adminis
tratorium, Romos Katalikų 
Susivienijimo centriniu sekre
torium ir laikraščio “Garso” 
administratorium. Dirbdamas 
prie “Garso” Brooklyne, 1918 
metais apsivedė su plačiai ži
nomo laikraštininko ir žy
maus veikėjo Juozo Širvydo 
dukrele Eigenija, su kuria 
gražiai gyveno iki mirties. Jis 
dirbo daug ir kitose įvairiose 
organizacijose, bet visas jas 
sunku suminėti, nes reikėtų 
daug vietos užimti laikraštyje 
ir pašvęsti daug laiko jo visų 
darbų aprašymui ir įvertini
mui.

Prieš arti 30 metų velionis 
Povilas Molis persikėlė į Det
roitą ir pradėjo verstis nęju- 
domų nuosavybių pardavinėji
mu, jų apdraudimu ir įvairių 
dokumentų paruošimu, mokes
čių blankų užpildymu ir kitų 
dokumentų prirengimu. Jo pa
stangomis *buvo suorganizuoti 
visi laisvų profesijų lietuviai 
į vieną Prekybos Rūmų vie
netą.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, velionis Molis buvo 
nuvykęs į Lietuvą, aplankė 
Vilnių ir buvo pradėjęs dirbti 
jam pavestą tos bendrovės 
darbą, kuri jį pasiuntė, tačiau 
lenkams užgrobus Vilnių, jo 
pradėtas darbas liko nebaig
tas.

Visur, kur tik velionis Po
vilas Molis gyveno, įsijungda
vo į vietinę lietuvių veiklą ir, 
kiek jam laikas ir aplinkybės 
leido, nuoširdžiai dirbo ir ki
tus ragindavo dirbti savo tau
tos labui.

Asmenyje Povilo Molio Det
roito lietuviai neteko dar vie
no patriotingo lietuvio, gero 
tėvynainio ir patriotinių dar
bų nuoširdaus veikėjo. Jis ne
greitai bus pamirštas tų drau
gijų, kuriose ilgus metus dir
bo.

Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, o nuliudime likusiai šei
mai ir giminėms reiškiu gilią 
užuojautą ir linkiu greito su
siraminimo. Vietinis.

Kenosha, Wis.
Mirė Eugenijus Untulis ir 

Kizimieras Kasparas

Laike vienos savaitės Su
vienijimo 212 kuopa neteko 
dviejų savo gerų narių.

Liepos 15 dieną University 
ligoninėje, Madison, Wis:>, neil
gai sirgęs mirė Eugenijus Un
tulis, sulaukęs 69 metus am
žiaus. Velionis Eugenijus Un
tulis buvo rimto budo, pavyz
dingas lietuvis. Paliko nuliu
dime žmoną Julę ir sūnų 
George1 su šeima, taipgi paliko 
daug kitų giminių ir draugų. 
Palaidotas liepos 19 dieną 
Green Ridge kapinėse.

Liepos 23 dieną mirė Kazi
mieras Kasparas, visai mažai 
sirgęs, sulaukęs 69 metus am
žiaus. Paliko nuliudime žmo
ną Juzę, 2 brolius Juozą ir 
Joną, ir daug kitų giminių ir 
draugų. Kazimieras Kasparas 
buvo duosnus ir nuoširdus 
rėmėjas patriotinių lietuviškų 
reikalų.

Palaidotas liepos 27 dieną 
Green Ridge kapinėse.

Eugenijau ir Kazimierai, il
sėkitės Dėdės Šamo žemelėje, 
o mes jus prisiminsim kol gy
vi busime. - J. K.

Akron, Ohio
Dėkoju SLA Pildomąją! 

Tarybai už Pagalbą

Aš, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 198 kuopos narys, 
nuoširdžiai dėkoju Susivieniji
mo Pildomajai Tarybai už su
teiktą man -pagalbą iš Našlių 
ir Našlaičių Fondo. Aš esu 
įvalidas ir guliu lovoj po dak
taro priežiūra, tik vežimėlį 
galiu pavažinėti bute, tai ir 
viskas. Jau porą metų taip 
vargstu, bet vargas yra leng
vesnis, kaip gauni užuojautą 
ir .pagalbą iš gerbiamos orga
nizacijos ir jos viršininkų.

Taipgi širdingai dėkoju Su
sivienijimo 198 kuopos valdy
bai ir visiems nariams už taip 
didelę užuojautą dėl manęs.

Kuopos pirmininkė Mrs. K. 
Gaška irgi serga, buvo kelias 
savaites ligoninėje, bet dabar 
jau namie gydosi. Linkiu jai 
greitai pasveikti.

Taipgi širdingai dėkoju 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie aplankė mane sergantį. 
Nuoširdi padėka ir geriausi 
linkėjimai dėl visų.

Alex Papeika.

Pittston, Pa.
SLA 7-TOS KUOPOS 

narių susirinkimas įvyks rug
piučio mėn. 14 dieną, 2-rą va
landą po pietų, Lietuvių Pilie
čių svetainėje, Pittstone.

Kviečiame visus narius ir 
nares atsilankyti į šį susirin
kimą ir išgirsti buvusio SLA 
seimo delegatų rapartus. Lie
pos mėnesį neturėjome susi
rinkimo, tai gal dėl tos prie
žastie kai kurių narių yra už
silikę mokesčiai, tad bukite 
susirinkime ir užsimokėkite.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Susivienijimo Kuopę 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegužinė įvyks rugpiučio mė- 
nfesio 27 dieną, šeštadienį, Fo- 
rest Parke, Wjoodhavene. Pra
sidės 2 valandą po pietų, bet 
anksčiau atvykusieji galės pa
sirinkti geresnes vietas ir ge
resnius stalus. Rengėjai kvie
čia SLA 38 kuopos ir kitų 
kuopų narius ir nares daly
vauti šioje išvykoje ir ben
drai jaukioje nuotaikoje tyra
me ore praleisti šeštadienio 
popietį. , \

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” |

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- s 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. į

fiOtKMatlOtHMHlOOOOCHHHjatHMKHlOOnaOOtHHloaOMaoOOaOMOtKKMHMKlOOOOOOOOOOOOOOOCHHHllMj

Mineralai ir Vitaminai deny tirpus vitaminai 1) gali būt suža
loti virimu. 2) jie mažai arba beveik ne- 
sikrau.ua kūne ir 3) gali sunykti įvairiais 
kiekiais išliejant vandenį, kuriame mais
tas virė.

VITAMINAS A randamas gyvuli
niam pasauly, jis yra žuvų tankuos, pie
no riebaluos, kiaušinio tryny ir kepeny
se,- Geltonos daržovės ir vaisiai (mor
kos, saldžios bulvės, abrikosai, melonai) 
ir špinatai turi savy geltoną pigmentą— 
karotiną (provitaminą), kurs gali būt 
absorbuotas (sugertas) žarnose, pavers
tas i vitaminą A žmogaus kepenyse ir 
ten sukrautas į atsargą. Šitie provita- 
minai yra svarbus šaltiniai vitamino A 
žmogui. Dėl šito vitamino stokos nuken
čia vaiko augimas, regėjimo aštrumas, 
epitelinės dangos vientisumas, kaip an
tai akių k onj linkti vos, trachėjos (kvė
puojamos gerklės) ir inkstų geldelių ir 
su tuo yra surištas padidintas jautrumas 
prie pūlingų susirgimų. Pirminė vita
mino A stoka pareina nuo permažo ėmi
mo vitamino ar karotino. Antrinės prie
žastys: 1) įvairus pilvo ruimo susirgi
mai, kaip antai chroniški viduriavimai ir 
kt., kurie trukdo vitamino įsisiurbimą,
2) kepekų ligos, diabetas arba cukralinė 
kliudo karotino pavertimą į vitaminą A,
3) vitamino atsargų sumažėjimas įvyk
sta nėštumo, žindvmo ir karščiavimo me- 
t,u.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
J O D A S yra reikalingas s k y d i- 

nės liaukos tinkamai (‘uncijai. Jodas 
pagreitina medžiagų apykaitą, reikalin
gas hormono hiroksi.no gamybai mano
ma, kad jodas sulėtina arteriosklerozės 
atsiradimą. Jodo stoka išvysto gūžį, 
kurs gali būt endemiškas—išplitęs kal
nuotose. vietose (Alpuose, Pirenėjuos). 
Jeigu nėščios motefs skvdinė liauka ne- 
pakankamai aprūpinta jodu, jos vaikas 
gali būt kretinas, tai yra atsilikęs kliniš
kai ir silpnaprotis. Musų laikais valgo
ma druska dažnai yra jodizuota ir spė
jama, kadi 'tuo bildu patiekiamas jodas 
gali apsaugot nuo gūžio ten, kur jodo 
yra permaža maiste ar vandeny. Daug 
jodo turi juros žuvys, ypač austrės. Tai
pogi jodo turi svogūnai ir česnakai, todėl 
jie valgomi apsaugai nuo sklerozės.

VITAMINAI nėra maistas, o me
džiagos, kurios reikalingos labai mažam 
kieky palaikyt gyvybę, augimą ir sveika
ta. Maistas yra natūralūs vitaminu šal- 
finis. Vitaminai gali sunykti, jeigu mais
tas netinkamai užlaikomas, verdamas 
arba malamas. Yra dvi vitaminų rūšys, 
kurie tirpsta riebaluose A, D, E ir K ir 
kurie tirpsta vandeny C ir B grupė. Vi
taminai tirpus rielaluose 1) nesunaiki- 

,narni virimu, 2) sukraunami kūne į at
sargą, 3) sunyksta nuo apkartimo. Vau-

PAUKŠTELIAI GRĮŽTA
Pasakykit man, paukšteliai,
Kas per juras rodė kelią,

Kas pasakė, kur tėvynė, 
Nuo pavojaus kas jus gynė, 

Ar žemėlapį turėjot, 
Kad pataikyt jus galėjot

{ tą kraštą, į tas vietas, 
Kur gyvenimas pradėtas?

Kur išvydo dangų mielą
Ir paukštelį traukia siela.

Kurioj girioj tas lizdelis, 
Ir tas gimtasis krūmelis,

Jį surasti — tikra bėda,
Ir suradę — meiliai gieda.

Kaip jie lėkė, kaip ten buvo, 
Kiek paukštelių kely žuvo, 

Niekas, niekas to nežino, 
Išrišt mįslę nors mėgino.

Sofija A mbrazevičienė.

Prezidento Žodis Dėl Emigracijos
Kovo mėn 17 dieną prezi

dentas Eisenhoweris nusiuntė 
kongresui specialų raštą, ska- 
tinkamas pravesti legislaturo- 
je paragrafą, pagal kurį pa
grindiniam Emigracijos ir 
Tautybės Akte butų peržiūrė
ta kvotos sistema pagal tauti
nes kilmes ir butų priimta 
daugiau pabėgėlių į JAV-bes. 
Senatorius Everett Dirksen iš 
Illinois valstybės savo ir kitų 
abiejų partijų senatorių var
du įvedė šią legislaturą į se
natą (S. 3225).

Pagal S. 3225 metinė emi
gracijos kvota butų bazuota 
pradžioje ant vieno šeštadalio 
procento vizos JAV-bių popu
liacijos 1950 metais ir vėliaus 
ant vieno šeštadalio procento 
visos , JAV-bių populiacijos 
.1960 metais. Naudojant 1950 
m. bazę, kvotos skaičius tuo
jau pakiltų ligi 256,000. Da
bar jis yra 154,657.

Padalinant naujai pasiūlytą 
kvotos skaičių, kiekviena kvo
tinė sritis pasaulyje iš pra
džių turėtų tą patį skaičių, 
kurį turi ir dabar. Tada visos 

minimalinės kvotos padidėtų 
vienu šimtu. Likusis visos 
kvotos skaičius butų padalin
tas tarp kraštų pasaulyje, 
proporcingai pagal dabartinę 
emigraciją į JAV-bes iš tų 
kraštų nuo 1924 metų iki 
1959 metų liepos 1 d. Tai yra, 
kraštai su naujais pridėtiniais 
kvotų skaičiais gautų propor
cingai tą pačią dalį, kurią jie 
turėjo, palyginus su aukščiau 
minėtu perijodu.

Pavyzdžiui su padidintom 
kvotom butų sekantys: Čeko
slovakija padidintų savo da
bartinę kvotą nuo 2,859 ligi 
6,149, Vokietija nuo 25,814 
ligi 56,201, Italija nuo 5,666 
ligi 19,945, Lenkija nuo 6,488 
ligi 18,267, Jugoslavija nuo 
192 ligi 4,110, Kinija nuo 205 
ligi 2,067 ir Japonija nuo 185 
ligi 1,859.

Neišnaudoti kvotų numeriai 
eitų į kvotų “tvenkinį”, kuris 
butų prieinamas sekančių mo
kestinių metų spalio mėn. 1 
dienai ir butų naudojamas li
gi sekančio rugsėjo mėn. 30 
dienai. Šie neišnaudoti kvotos 

numeriai butų prirašyti toms 
vietovėms, kur jų per maža 
ir kiekviena gautų proporcin
gą sutvenktų kvotų dalį. Be 
to, visos kolonijinės sub-kvo- 
tos butų padidintos ligi 200 
ir butų nuimtas susiaurinimas 
ligi 2,000 iš visų leistinų kvo
tų Azijos-Pacifiko trikampy
je.

Bilius taip pat leidžia emi
gravimą pabėgėliams, kurie 
yra apibudinti kaip asmenys, 
(1) kurie pabėgo nuo komu
nizmo, komunistų dominuoja
mų ar užimtų kraštų dėl per
sekiojimo ar persekiojimo 
baimės, rasės, religijos ar po
litinių opinijų atžvilgiu, arba 
kurie pabėgo iš Vidurio Ry
tų ir negali sugrįžti atgal dėl 
panašių priežasčių; (2) kurie 
yra išvykę “iš savo nuolati
nės gyvenamos vietos” dėl 
natūralių nelaimių, militarinių 
operacijų ar politinių maištų 
ir kurie negali ar nenori su
grįžti; kurie yra dabar ne ko
munistų ar komunistų domi
nuojančiuose kraštuose, ku
riuose jie nėra stipriai įsigy
venę ir kuriems reikia “grei
tos gyvenimui būtiniausių da
lykų pagalbos”.

Kai tik prezidentas randa, 
kad reikia imtis skubių prie
monių tokių pabėgėlių atžvil
giu ir kad jų “greitas emi
gravimas” pasitarnautų jų 
interesams, jis gali proklama
cijos budu nurodyti Genera
liniam Advokatui “įleisti” 
juos be limituoto skaičiaus,— 
t. y. įleisti juos be reguliarės 
emigracijos procedurts, kaip 
tai įvyko su vengrais pabėgė
liais.

Toliau, Generalinis Advoka
tas gali ir be tokios proklar 
macijos įleisti liki 10,000 pa
bėgėlių, Valstybės Sekreto
riaus išrinktų. Į šį skaičių į- 
eina pabėgėlių vyrai, žmonos, 
nevedę vaikai ligi 21 metų 
amžiaus, povaikiai ir adap
tuoti vaikai. Pabėgėliai savo 
statusą gali sutvarkyti Ir pa
sidaryti nuolatiniais gyvento
jais, išgyvenę JAV-se du me
tus. Americaii Councll.

WILK.ES
sikrau.ua
hiroksi.no
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PROTOKOLAS
SLA 51-ffio Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio i 1-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Vice Prezidento Raporto Tęsinys)

Susivienijimas yra visuomeninė organizacija, ku
rioje dirba savo tautą mylintieji lietuviai. Susivieni
jimas iper visą savo gyvavimo laiką veikė, kovojo dėl 
musų tautos gerbūvio ir laisvės, šiandien, musų tau
tai kenčiant priespaudą ir vargą, Susivienijimas dar 
su didesniu pasiryžimu imasi, darbo tautos išlaisvini
mui. Susivienijimas bendrai dirba su Amerikos vi
suomene, prisideda prie musų tautos išlaisvinimo. Tei
sė musų pusėje ir mes tikime, jog teisė ir teisingumas 
nugalės smurtą ir vėl Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma.

Baigdamas savo raportą noriu Susivienijimo nat
riams padėkoti už jų nuoširdų bendradarbiavimą ir 
linkiu šiam Deimantiniam Seimui ir delegatams pada
ryti Susivienijimui naudingų nutarimų.

JUOZAS MACEINA,
SLA Vice-Prezidentas.

Prezidentas P. Dargis apibudino mirusio J. Macei
nos patriotizmą, jo darbus ir nuoširdžią veiklą lietuvių 
tarpe ir ypatingai Susivienijime. Po to Prezidentas 
P. Dargis pakvietė Seimo delegatus atsistojimu pa
gerbti mirusio SLA Vice-Prezidento J. Maceinos atmi
nimą. Seimo dalyviai tylos minutės susikaupimu pa
gerbė velionį J. Maceiną.

14. Prezidentas P. Dargis paprašė Dr. S. Biežį 
perimti Seimo pirmininkavimą. Dr. S. Biežis, perėmęs 
pirmininkavimą, pakvietė SLA Sekretorių Dr. M. J. 
Viniką išduoti savo raportą.

SLA Sekretoriaus Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

PIRMAS SKYRIUS
Įvadas

Gerbiami Seimo Delegatai:
Man tenka garbė patiekti mano raportą šiam 

reikšmingam, SLA 51-mam Seimui, kuris yra skirtas 
musų organizacijos 75 metų Deimantinei Sukakčiai 
paminėti.

Deimantinę sukaktį žmogus gali sulaukti tik vieną 
kartą. Todėl visi gerbiami Seimo delegatai ir visi SLA 
nariai turime nepaprastą progą dalyvauti tokiame 
Seime kuris, musų gyvenime, galėjo įvykti tiktai vieną 
kartą ir todėl yra mums ypatinga proga prideramai 
pagerbti musų organizaciją, kurią bendrofnis jėgomis 
išauginome.

Susivienijimas, t. y., SLA yra visų narių nuosa
vybė, bet kartu, visų narių supratimu, yra nuosavybė 
ir musų tautos bei jos garbė. Musų laikų lietuviu 
tautos ir išeivijos istorija turėjo ir’turi tik vieną SLA, 
kurio tikslai siekia vienyti į brolišką sąjungą visus 
lietuvius, neatsižvelgiant į jų lytį, tikybą, ar politines 
pažiūras. To tikslo vykinimui SLA organizacijos ribos 
siekia n*uo Atlanto iki Pacifiko, su 376 padaliniais, su 
tūkstančiais veiklių, darbščių narių ir su milioniniais 
turtais.

Visą tai sudėjo ir uždirbo musų broliai ir sesės, 
gyvenantieji šiame laisvės krašte, vedami kilnios mei
lės savo tautai, kad palaikyti žmogaus laisvę, garbę, 
tautos gyvybę, stiprybę ir prisidėti prie neatlaidžių 
kovų Lietuvai išlaisvinti.

Minint kurią nors sukaktį, netenka kalbėti vien 
tik apie laiką, bet taipgi apie žmones, kurie tame 
laike veikė ir paliko savo darbo vaisius.

Iš gražiausios lietuvių tautos epochos—Lietuvos 
atgimimo, “Aušros,” “Varpo” laikų—dar beliko SLA, 
ištvėręs visas audras ir pergyvenęs visus sunkiuosius 
mėginimus.

Taigi, SLA pradžia gludi didžiųjų patriotų gi
liuose troškimuose, nes jie be meilės savo tautai ir 
noro apjungti visus lietuvius, daugiau nieko neturėjo.

1886 metų balandžio 17 dieną nemažas būrelis 
rinktų patriotų susirinko “Lietuviško Balso” redakci
joje, kurį redagavo Dr. Jonas šliupas, ir čia, aptart? 
reikalą, nutarė įsteigti Susivienijimą Visų Lietuvių 
Amerikoje.

1886 metų rugpiučio 15 dieną į Shenandoah, Pa., 
suvažiavo šie delegatai: Dr. J. šliupas, Pijus Peseckas, 
Pranas Ramanauskas iš New Yorko, M. Obelaitis iš 
Baltimorės, J. Matulevičius, A. Kapočius, J. Skrituls- 
kas, S. Miliauckas, M. Andriukaitis, V. Juodkojis iš 
Shenandoah, ir Bruožis iš Shamokino, ir atlaiko Pir
mą SLA Seimą.

Šiame pirmame Seime buvo nustatyti tikslai ir 
veiklos gairės. Taigi, šios dvi datos tenka laikyti tais 
pagrindiniais stulpais, arba kertiniais akmenimis, ant 
kurių SLA buvo subudavotas.

SLA steigėjai savo sumanymais, rupestingumu ir 
nenuilstama veikla bei darbais pastatė sau amžiną 
paminklą, įrašė savo vardus į musų istoriją, todėl jų 
kūrinys SLA, kaipo jų paminklas, tampa musų tautos 
šventovė. Jie, atlikę didžiuosius darbus, iškeliavo į 
amžinybę. Jų vietoje stojo dirbti kiti, tokie pat geri 
musų patriotai, kurie1 taip pat dirbo, veikė ir aukojo 
daug laiko ir materialių gerybių, kad stiprinti ir buda- 
voti musų išeivių pilį—SLA. Tą pilį mes šiandien turi
me, džiaugiamės ir didžiuojamės dėl jos.

Minint SLA 75 metų deimantinę sukaktį, su pa
garba ir dėkingomis širdimis mes kilnia dvasia prisi
mename SLA steigėjus ir kūrėjus, kurie, vedami kilnių 
troškimų, tautos meilės ir lietuvio garbė padarė tą, 
ką šiandien turime.

Todėl, pirm negu prieisiu prie materialių dalykų 
ir skaičių, noriu paprašyti Jus, mieli delegatai, padėti 
simbolinį pagarbos vainiką, kaip musų dėkingumo 
ženklą, visiems kovotojams ir tautos veikėjams už 
tuos darbus, kurie buvo atlikti su tokiu didžiu kilnumu 
ir pasiaukojimu.

O musų dabartinei, čia susirinkusiai kartai, linkiu 
sekti jų pėdomis, taip kad SLA broliškos organizaci
jos 100 metų sukaktį butų galima atžymėti dar kil
nesnėje dvasioje.

RAPORTO TVARKA

Parankumo sumetimais raportą padalinau į vie- 
nuoliką skyrių. Jis išsamiai nurodo bendrą musų or
ganizacijos padėtį, finansinį stovį, finansinę dviejų 
metų apyvartą, visas įplaukas, išlaidas, kiekvieno fon
do balansą, suaugusių ir vaikų gyvybės apdraudos 
duomenis, ligoje pašalpos reikalus, narių skaičių, svei
katą, gyvenimo ilgį, mirtingumą, fraternalę, labdarin
gą, patriotinę, kultūrinę, tautinę ir visuomeninę veik
lą, ir tt.

Raporte suteikiu trumpą aprašymą musų organi
zacijos darbų įvairumo ir trumpai nurodau, kaip 
griežtai ir neatlaidžiai Susivienijimo stovis ir veikla 
yra tiesioginiai ir oficialiai patikrinama įvairių vals
tijų apdraudos arba bankų departmentų.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra lietuvių 
fraternalė apdraudos, labdarybės, kultūrinės ir visuo
meninės veiklos organizacija. Susivienijimas yra su
organizuotas 1886 metais ir yra inkorporuotas Penn- 
sylvania valstijoje lapkričio 4 d., 1889 metais. Susi
vienijimas pradeda gyvuoti septyniasdešimts penktuo
sius metus.

Musų .Susivienijimas nuo kitų fraternalės apdrau
dos organizacijų skiriasi tuo, kad jis yra taip pat 
visuomeninės veiklos organizacija, nes šalia fraterna
lės apdraudos Susivienijimas turi skyrius ir fondus, 
kurie atlieka grynai visuomeninius ir tautinius darbus.

SLA dabar veikia dvidešimts dviejų valstijų ir 
Kanados ribose, o legaliai vesti savo darbus per čar- 
teriuotas SLA kuopas, Susivienijimas yra įregistruo
tas šiose valstijose:

Pennsylvania, Illinois, New York, Connecticut, 
Massachusetts, New Jersey, Ohio, Indiana, Michigan, 
ir Maryland. Nuo praeito Seimo jokių pasikeitimų 
Susivienijimo įsiregistravime nebuvo.

Susivienijimo veikla yra padalinta į daugelį skir
tingų skyrių, taip kad šių dienų Susivienijimas suside
da ne tiktai iš skirtingų, autonominių, kuopų, bet dar, 
galima sakyti, Susivienijimas susideda iš daugelio 
skirtingų biznių, kuriuos vadiname fondais, sekamai:

1. Gyvybės Apdrauda |(Apdraudos Fondas);
2. Sveikatos Apdrauda (Ligoje Pašalpos Fondas);
3. Vaikų gyvybės Apdrauda (Vaikų Apdraudos Fon

das) ;
4. Pensijų Apdrauda (Annuities);
5. Labdarybės (Našlių ir Našlaičių Fondas);
6. Tautinė Veikla (Tautiškų Centų Fondas ir SLA

Tautinė Fondacija);
7. Moksleivių Šelpimas (Moksleivių Fondas);
8. Knygų Leidimas 1 (Literatūros Fondas);
9. Emigrantų Reikalai (Emigrantų Fondas);

10. Jaunuolių Veikla (Jaunuolių Švietimo Fondas);
11. Bedarbiams Paskolos (SLA Bedarbių Paskoloms

Fondas); >
12. Administravimas (Lėšų Fondas), ir tt.

Visi fondai, finansiniu atžvilgiu, veikia savistoviai, 
nepriklausomai nuo kitų fondų, ir vienio fondo turtas, 
pelnas ar nuostoliai negali būti perkeliami į kitą 
fondą be valstijų, Šeinio arba Pildomosios Tarybos 
sutikimo. Toks atskiras atskaitomybės vedimas yra 
reikalaujamas įvairių valstijų įstatymais.

FINANSINE ATSKAITOMYBE

Mano finansinės atskaitomybės raportas apima 
dviejų metų laikotarpį pradedant sausio 1 d., 1958 m., 
ir baigiant sausio 1 d., 1960 m.

SLA organe “Tėvynėje” paskelbtos, šio laikotar
pio, bertaininės atskaitos bei raportai patiekti Pildo
mosios Tarybos suvažiavimams, papildo šitą raportą 
detalėmis.

Kiekviename skyriuje paduodu papildomas žinias 
apie įplaukas ir išmokėjimus bėgyje 1960 metų pir
mųjų penkių mėnesių, t. y., nuo sausio 1 d. iki birželio 
1 d., 1960 metų. Tokiu budu pateikiu finansinės apy
vartos stovį iki pat šio Seimo.

Susivienijimas gali veikti atskirose valstijose, ku

riose yra įsiregistravęs ir turi vieniems metams iš
duotą leidimą i(license). Tokiam leidimui gauti visos 
valstijos reikalauja išsamių, nustatytos formos, me
tinių finansinės atskaitomybės raportų, joms patiek - 
tinų iki koVo 1 d. kasmet. Tokie raportai, prieš jų iš
siuntimą, turi būti patikrinti ir pasirašyti registruoto 
ir valstijos pripažinto apdraudos aktuaro. Taip pa
ruošti raportai valstijose nuodugniai ir rūpestingai 
peržiūrimi ir patikrinami. Valstijos duoda metinius 
leidimus veikti tik tuo atveju, jeigu raportas randa
mas tinkamu ir organizacijos stovis yra patenkinamas. 
Be metinių raportų, Pennsylvania ir kitų valstijų ap
draudos departmentai per savo siųstus oficialius eks
pertus padaro kas treji metai plačią reviziją Sekre
toriaus ir Iždininko vedamų knygų, dokumentų ir viso 
Susivienijimo turto, ir pilnai išanalizuoja ir patikrina 
organizacijos finansinį, organizacinį, veiklos, tvarkos 
ir atsakomybės stovį.

Priešpaskutinė tokia revizija Susivienijimo veiklos 
1953, 1954 ir 1955 metų buvo padaryta 1956 metais 
ir užtruko nuo liepos 16 iki rugsėjo 14 d.

Tokią išsamią reviziją padarius, apdraudos de
partmentai paprastai pateikia tokius savo reikalavi
mus bei rekomendacijas, kurios pasirodo reikalingos 
apsaugojimui organizacijos gero stovio, šiuo atveju 
raporte buvo suteikta pastabos, kad visos penkios, 
seniau padarytos, rekomendacijos yra patenkinančiai 
išpildytos ir patelkta tiktai viena opinija, kuri skamba 
šitaip:

“As a result of the finding during this examina- 
tion, your examiners suggest it would be expeditious 
for the Alliance to conduct its affairs on a one fund . 
basis as permitted by Section 15 (40 iP. S. 7065) l(as 
lašt amended by the Act of May 15, 1951, P. L. 403).”

OONCLUSION

“The followinig summary reflects the financial 
conditions of the Lithuanian Alliance of America, as 
of December 31, 1955, as determined by this exami- 
nation:

Admitted assets . .............. $3,166,496.28
Liabilities . .................................   2,088,178.19
Unassigned funds ___________  1,078,318.09

Totai..... ................. .................$3,166,496.28
“Respectfully submitted,

“BERNARD J. KELLY,
“Insurance Commissioner.”

Tai vienatinis valdžios reikalavimas reikale musų 
organizacijos dabartinio gero stovio visais kitais at
žvilgiais.

Vėliausia valstybinė Susivienijimo revizija, paden*- 
gianti veiklą 'bėgy 1956, 1957 ir 1958 metų, tęsėsi nuo 
rugpiučio 20 d. iki lapkričio 7 d., 1959, o revizijos 
raportas buvo Pennsylvania valstijos sutvarkytas ir 
Susivienijimui prisiųstas sausio mėnesio 8 d., 1960 
metais.

Revizijoje, Centro raštinėje, dalyvavo šie valstijos 
egzaminieriai: Daniel J. DeSipio, Benjamin J. Stango 
ir Matthew Copeland. Revizijai vadovavo Daniel J. 
DeSipio. Jam pagelbėdavo, reikalui kilus, ypatingai 
bondsų skaityme, Pittsburghe, Mellon National Banke, 
banko atstovai ir apdraudos departmento atstovai.

Svarbiausias dalis oficialaus valstijos raporto, da
tuoto sausio 8 d., 1960 m., kurios tilpo raporto pusla
piuose 43 ir 44, čia paduodu.

(Bus daugiau)

POVILAS DIRKIS

Skautai ir Jų Džiamborės Fondas

Kas stebi gyvenimą, tas 
negali nepastebėti gyvo ir ak
tualaus fakto—skautų judėji
mo. Šį judėjimą labai kukliai 
1907 metais pradėjo Anglijos 
kariuomenės karininkas H. G. 
Baden-Powels. Dabar jis yra 
paplitęs visame kultūringame 
pasaulyje ir apėmęs milionus 
įvairių tautų, rasių, tikėjimų 
jaunimo. Mat, skautybėje 
kiekvienos tautos jaunimas 
sugeba būti savojo krašto 
patriotais, sugeba ir su kitų 
tautų jaunimu nuoširdžiai ir 
kultūringai bendradarbiauti 
bei bendrauti. Atseit, skau- 
tybė pilnai atitinka jaunuolio 
ar jaunuolės psichikai, sieki
mams bei palinkimams.

Skautybė ir Lietuvos jau
nimui nebuvo ir nėra svetima 
ir jos idėja Lietuvos jaunimui 
yra prie širdies. Skautybė 
Lietuvoje gimė su pačia Lie
tuvos nepriklausomybe 1918 
metais Gedimino pilies papė
dėje, ant kurios kadaise stau
gė mistiškas geležinis vilkas 
senoje sostinėje Vilniuje.

Pradžioje ji buvo labai vie
niša ir ne vieno pašiepiama. 
Tačiau atkaklus pirmųjų stei

gėjų pasiryžimas įstengė ne 
tik simpatijų įgyti, bet ir Lie
tuvos jaunimo, ypač mokslei
vijos, širdis užkariauti. Dvi
dešimt dviejų kūrybinio ir 
laisvo gyvenimo metų laiko
tarpiu skautybė išaugo į di
džiausią Lietuvos jaunimo or
ganizaciją, kuri turėjo ir da
bar turi savo spaudos orga
nus su tūkstančiais prenume
ratorių ir reprezentaciniais 
vienetais. x

Tačiau plėšriojo kaimyno— 
bolševiko-komunisto — egois
tiniai bei imperialistiniai sie
kimai panaikino ne tik Lie
tuvos laisvę, sutrypė nepri
klausomybę, bet ir pačius tau
tiečius su jų visomis organi
zacijomis ėmė persekioti bei 
naikinti, o patį kraštą paver
tė dirvonais, jo gyventojus 
vergais. Tūkstančiai tauriau
siųjų tautiečių su šeimomis 
apleido tėvynę, išsisklaidė po 
platųjį laisvąjį pasaulį. Jųjų 
jaunimas pasijuto laisvas ir 
prasidėjo organizacinis judė
jimas, kuris atkūrė skautų 
egzilus, prie kurių bent šiuo 
metu priklauso daugiau 2,000 
lietuvių jaunimo. Tie tūks

tančiai lietuvių skautų yra 
tikrieji lietuvių tautos amba
sadoriai, kuriems yra progų 
dalyvauti įvairiuose tarptauti
niuose sambūriuose, vadina
muose Džiamboremis, ir rep
rezentuoti Lietuvą.

/

Reprezentuoti, kai kraštas 
yra raudonųjų pavergtas ir 
didelė dalis jo rinktinių vaikų 
yra išblaškyti po įvairius kon
tinentus, ne kiekvienam pri
einama ir skundų dalykas. 
Kad ir šauniausias pavienis 
lietuvis to padaryti neįstengs. 
Iš pavergto krašto tikrai 
nieks neatvyks, nes ten skau
tų vardas iš gyvenimo iš
brauktas. Tą padaryti gali 
tik toks kolektyvas, kuris yra 
tarptautinio būrio narys arba 
jam priklausantis. Tokį ko
lektyvą mes turime—tai mu
sų šaunus skautai bei skau
tės.

Bet tokia reprezentacija, 
dažniausiai, yra surišta su di
delėmis išlaidomis ir dėl to 
sunkiai bei nevisada įgyven
dinama. Kas svarbiausia, kad 
skautų sąjunga jokio atsar
gos kapitalo neturi, jokių me
cenatų, o gyvena iš suteiktų 
skurdžių visuomeninių lėšų. 
Jos padaliniai susideda per
dėm iš savanoriško jaunimo, 
kuris jokių įnašų tam reika
lui daryti negali, nes tai ką 

tėvai ar globėjai duoda tenka 
sunaudoti mokslo ir pragyve
nimo reikalams. Visokie šal
tiniai arba esamieji įvairus 
tautos fondai neprieinami. 
Bediko vienas kelias, nors iš 
karto atrodė beviltiškas— 
įsteigti Džiamborės Fondą ir 
vajų pagalba telkti lėšas. Ir 
štai, 1956 metais toks fondas 
buvo įsteigtas, kuris 1957 me
tais po pirmojo bandomojo 
vajaus davė gerų rezultatų, 
kurių dėka skautai turėjo ga
limybių išvykti ir dalyvauti 
sukaktuviniuose pasauliniuose 
skautų sąskridžiuose, vadina
muose Jamboree, įvairių kraš
tų kontinentuose, šiais me
tais Lietuvių Skautų Sąjun
gos vadovybė irgi yra gavusi 
keletą pakvietimų ir net ke
liuose tarptautiniuose sąskry
džiuose dalyvauti, būtent: 
Šveicarijoje—šveicarų skautų 
bendroje stovykloje; Kanado
je—vengrų skautų 50 metų 
jubiliejinėje stovykloje; Olan
dijoje—skautininkų sąskrydy
je Indoba ir Australijoje—vy
čių skautų sąskridyje.

Tarptautinės skautų organi
zacijos toks pasielgimas yra 
sveikinantis ir labai gražus 
žestas, kas reiškia lietuvių 
skautų organizacijos išeivijoje 
pripažinimą.

Lietuvių skautų padaliniai, 

gyveną įvairiuose kontinen
tuose, tuo yra labai patenkin
ti, nes turi progos pamatyti 
kitų tautų tautines brangeny
bes ir savas parodyti, būtent: 
Lietuvos trispalvę, Geležinį 
Vilką, Vytį, Gedimino stulpus 
ir tt.

Kad įgyvendinti tą visą be 
lėšų neįmanoma, nes kiekvie
na kelionė, ypač į kitus kon
tinentus, yra surišta su nema
žomis išlaidomis. Čia vietoje 
gyveną skautai, ruošdamiesi 
įvairiems paminėjimams bei 
iškyloms telkia lėšas su pa
galba įvairių komitetų, tuntų 
vadovybių ir tt. Gi Džiambo- 
rų Fondas, kaipo toks, neturi 
pagalbinių organų, ir juo rū
pinasi vos keli pasiryžėliai, 
Skautų Užsienio Brolijos na
riai.

Šiais metais 'Džiamborų Fon- 
Fondo vajus jau paskelbtas 
ir pradėtas pareigūnų vykdy
ti. Kad pasiekti teigiamų re
zultatų ir neapvilti musų 
skautukų, tame vajuje teks 
uoliai dalyvauti plačiajai lie
tuviškai visuomenei — pavie
niais ir organizuotai. Supras
kime, kad tai nėra vien musų 
skautų, bet visos išeivijos, vi
sų organizacijų ir visų musų 
reikalas. Tad padėkime mu
sų skautams tą vajų pravesti.

Kai skautai yra kviečiami 

prisidėti prie įvairių tautinių 
bei valstybinių iškilmių ar 
švenčių, jie ne tik kad neat
sisako, bet pirmieji su noru 
prisistato.

Už visus jų kilniuosius dar
bus, pastangas ir broliškus 
patarnavimus turime atsily
ginti, nes tai yra musų šven
ta pareiga. Tad remkime vi- 
somis išgalėmis ne tik šį dar
bą, bet ir visuomet tą skautų 
instituciją—Džiamborų Fondą.

Pittsburgh, Pa.

Čia Įvyko Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Seimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Deimantinės Sukakties 
Seimo proga, čia įvyko ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijos sei
mas tame pat Roosevelt vieš
butyje, kuriame vyko Susivie
nijimo (posėdžiai. Šios kultūri
nės organizacijos posėdžiai į- 
vyko liepos 9 ir 10 dienomis. 
Nors seimas nebuvo gausus 
delegatais, bet jame buvo (gy
vai svarstomi organizacijos 
reikalai. Posėdžiams vadovavo 
pirmininkas M. Vaidyla, sek
retoriavo sekretorius M. Kas
paraitis.

Iš senesnės kartos veikėjų 
teko pastebėti Kanstantą Jur- 
geliuną, Stasį Gegužį, Kasputį 

ir keletą kitų. Ilgoką sveikini
mą seimui prisiuntė buvęs jos 
pirmininkas dabartinis Lietu
vos atstovas Londone Bronius 
Balutis, kuriam pirmininkau
jant buvo išleisti Dr. Vinco 
Kudirkos raštai. Sveikinimus 
prisiuntė ir keletas kitų asme
nų veikėjų, kurie patys asme
niškai negalėjo dalyvauti sei
me.

f

Plačiai buvo svarstyta or
ganizacijos ateities darbai, 
ypač daug laiko buvo pašvęsta 
apkalbėjimui pradėto didelio 
ir gražaus darbo —išleidimui 
knygos Lietuvės žemių apra
šymas. Iš valdybos pareigūnų 
sužinota, kad šios istorinės 
knlygos išleidimui darbas va
romas pirmyn, jau yra pada
ryta sutartis su vienu žymiu 
žurnalistu knygą parašyti ir 
suredaguoti. Jis savo darbą 
jau pradėjo ir yra parašęs ne
mažai apie Lietuvos įvairių 
apylinkių žemes ir gražiuosius 
musų tėvynės vaizdus. Iš val
dybos ir kitų pareikštų nuo
monių sužinota, kad knyga 
greitu laiku bus pradėta spau
sdinti ir nariai bei iš anksto 
ją užsiki’isieji gaus.

Posėdžiai praėjo gražioje ir 
darbingoje nuotaikoje, kaip 
šiai draugijai pridera, kuri 
nėra jokia politinė organizaci
ja, o dirba 
darbą.

1

vien tik kulturinį
Svečias.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Nuoširdus Linkėjimai iš 
Norfolk, Va.

Worcesterietė Ona Morey, 
ilgus metus buvusi Susivieni
jimo 57 kuopos finansų sekrer 
tore, nuvykusi į Norfolk, Va., 
pas ponus J. Galikaičius pra
leisti atostogas, ji rašo, kad 
ten oras* labai gražus ir .pato
gus atostogoms, šilumos kias- 
dien būna daugiau 90 laipsnių. 
Geriausi linkėjimai ir iki pa
simatymo grįžtant į namus, 
rašo Ona Morey.

Brooklyn, N. Y.
Ruoškitės Susivienijimo 38 

Kuopos Išvykai

dėti musų vargstantiems bro
liams Sibiro taigose ir kituose 
kraštuose. Jiems niekas kitas 
nepadės, jeigu mes nepadėsi
me.

Prisiminkime, kad jie ken
čia už musų visų gimtąjį kra
štą Lietuvą. Jau 20 metų pra
bėgo, o jų kančių galo nesima
to, vien badas, vargas ir mir
tis be laiko traukia iš musų 
tarpo tūkstančius musų nekal
tų brolių ir sesių lietuvių. Pa
dėkime tiems, kurie dar gyvi, 
bet jau be sveikatos, kad jiem 
lengviau butų tą sunkią neda
lią nešti.

Nuoširdžiai prašome talkos 
musų kaimyninių Balfo sky
rių, nes tai viena šeima.

Kviečia
A. Andriulionis,

Bostono Balfo Valdyba.

kartas nuo karto susitikti, pa
sikalbėti ir pasidalinti minti
mis apie praeities pergyveni
mus ir šių dienų gyvenimą 
saulėtoje Kalifornijoje.

Geriausios sėkmės broli Juo
zai Švaistai! Draugas.

televizijos akb

Lietuviai Turės Progos Pama
tyti Kilmonytę Operetėje

Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai turės progos pama
tyti filmų ir
torę Rūtą Kilmonytę operetė
je “SHOW BOAT“ svarbioje 
rolėje. Šios operetės spektak
liai bus kasdien, pradedant 
1960 metų rugpiučio 15 die
na, Philhormonic auditorijoje, 
miesto centre, prie

Wilkes Barre, Pa.

Piliečių Klubo Piknikas

Koken, 3127 Bryant Street, 
Palo Alto, California.

Lietuviai Jau Turi 
Savo Namus

Susivienijimo 38 kuopos ir 
penktos apskrities bendrai 
ruošiama šeimyninio pobūdžio 
išvyka-gegužinė bus šeštadie
nį, rugpiučio mėnesio 27 die
ną Forest Parke, VVoodhave- 
ne. Prasidės antrą valandą po 
pietų, bet anksčiau atvykusie
ji galės pasirinkti geresnę vie
tą ir geresnius stalus.

Iki išvykai neperdaugiausia 
laiko beliko, todėl jau dabar 
pradėkite prie šios išvykos 
ruoštis ir joje dalyvaukite. 
Tokios šeimyninio pobūdžio iš
vykos, kokią ruošią Susivieni
jimo 38 kuopa bendrai su pen
ktąją apskritim, musų apylin
kėje ne dažnai įvyksta, tad 
nepraleiskite šios progos ir 
visi Susivienijimo nariai ir ge
ros valios lietuviai ir lietuvai
tės joje dalyvaukite, po ža
liuojančiais medžiais pavėsyje 
broliškoje nuotaikoje praleis
kite rugpiučio 27 dienos popie
tį.

Privažiavimas labai pato
gus, neturintiems 
lių, reikia važiuoti “L“ B. M. 
T. linija virštiniu 
iki Woodhaven Blvd. 
reikia eiti į kairę pusę 
ręst Parko.

Tai bus tikrai graži 
į tyrą orą, todėl aš, niekeno 
neprašomas, kviečiu dalyvauti 
šioje išvykoje, o busite paten
kinti.

SLA 38 Kuopos Narys.

v •

automobi-

traukiniu 
Išlipus 
iki Fo-

išvyka

Santa Monica, Calif.

Čia Įsikūrė Rašytojas 
Juozas švaistas

Sekmadienį, rugpiučio 14 
dieną Wilkes Barre Lietuvių 
Piliečių Klubas rengia pikąiką 
Sans Souci parke, už šokių pa- 
vilijono ant gražios pievos.

Visų pažiūrų lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Bus skanių 
lietuviškų valgių ir gero šalto 
alaus. Taipgi bus išleista graži 
namų darbo kaldra.

Tad, kurie norit smagiai 
sekmadienio popietį praleisti 
ir laimėti dovaną — nepamirš
kit atvažiuoti į šį pikniką.

Klubo Valdyba.

Los Angeles, Calif

Rodys Jasiukonio Filmus

iš tremties atvyko j 
pirmiausia apsigyveno 
metropolyje Chicago- 
gyvendamas tūlą lai-

kur galė- 
netrukdo- 
rruo kar- 
pažvejoti,

minčių savo

Lietuvos Vyčių Los Ange
les kuopos (133 kuopa ir sen
draugiai) susitarė su Povilu 
Jasiukoniu dėl jo filmų prp- 
mjeros Los Angeles mieste. 
Abu Povilo Jasiukonio filmai 
bus rodomi Los Angeles ir 
apylinkės lietuviams 1960 me
tų spalio mėnesį. Tiksli data 
ir vieta bus paskelbta vėliau. 
Vyčiai yra sudarę tam tikslui 
specialų komitetą, kuriam va
dovauja 133-čios kuopos sek
retorė Alice Doits. Šiais me- 
tais 133-čiai kuopai pirminin
kauja Ann Laurinaitis, gi sen
draugiams Jonas Puikėnas.

miesto centre, prie Biltmore 
viešbučio. Operetės spektak
liai vyks šešiatą savaičių. Be 
abejo, visi Los Angeles lietu
viai stengsis pamatyti Rūtą 
Kilmonytę scenoje.
Nauja Knyga Apie Tostus 

Įvairiomis Kalbomis
Amerikietis John M. Kokeni, 

gyvenąs Palo Alto mieste, Ka
lifornijoje, paruošė knygą, su
rinkdamas į ją įvairiomis kal
bomis linkėjimus išgeriant 
tostus. Ši knyga 
To It“ — pasiradys spaudos 
rinkoje šį rudenį. Šioje kny
goje tilps eilė linkėjimų lietu
viškai. Koken rašo, kad lietu
viškas skyrelis leidėjo (A. S. 
Barnes & Company of New 
York) nebuvęs apkarpytas 
(The Lithuanian section was 
allowed to remain intact, with 
no dcletions at all — for 
which I am grateful). Auto
riaus adresas Mr. John M.

Neseniai suorganizuota ben
drovė (Lithuanian Communi
ty Center, Inn.) jau užpirko 
namus. Ši nuosavybė yra prie 
gero susisiekimo (Santa Mo
nica Blvd.) ir rajono, kur gy
vena daugiau lietuvių. Ši nuo
savybė susideda iš keturių bu
tų namo, poros įstaigų ir kie
mo salės ir virš salės kelių 
kambarių. Direktorių Taryba, 
kuriai pirmininkauja Jonas 
Uždavinys, tikrai pagirtina už 
visą triūsą ir darbą. Pradžia 
padaryta tikrai gera!

C. C.

P. v - • • •aieskojimai

“Here’s
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

Norkūnas Petras, Antano sūnūs.
Rimšaitė-Jurkevičienė Elena, Ksa

vero duktė, gyvenusi Anglijoje.
Sabaliauskaitė-Adamavičienė Ele

na. vyras Adamavičius Petras, ir 
sūnūs Vaclovas, gyveno Port Hen
ry, N. Y.

Sakalauskas Baimundas, gimg.s 
Onuškyje, Trakų apskr.

Sketraitė-Varnavičienė Julija, iš 
.Purvių II kaimo, Šiaulių apskr.

Turčinskis Izidorius, Juozo sū
nūs, Turčinskienė Agota ir Turčin- 
skaitčs Barbora ir Zofija, iš Šiau-

SLA Pagalbos Ranka

lių m., gyveno Brazilijoej. 
Vaiciukevičius Jonas , iš Karei

vonių km., Žiežmarių vals.
Valaitis Jonas, gim. Kazlų Ru

doje, buvęs Vokietijoje ir Belgi
joje.

Valteris ar Volteris Juozas, Sta
sio sūnūs, gim. 1927 m. vasario 11 
dienų. Kaune — Naujoje Marvelė
je, 1945 m. gyvenęs Vokietijoje, 
anglų zonoje.

Vičius Stasys, Leono sūnūs, iš
Notėnų km., Kretingos apskr.

žilinskaitė-žilinskienė Ona, iš 
Ivantiškių km., Raudenio vals., Ma
rijampolės apskr., Amerikoje ište
kėjo už Mykolo Žilinsko.

Arlauskas Jonas ir Juozas, iš 
Oškavilių kaimo.

Belis Konstantinas, iš Sangrūdos 
kaimo.

Benderis Zdzislovas, Aleksandro 
sūnūs, Benderienė-Karbačaitė Te- . 
resė, ir Bendaris Aleksandras.

Duplytė-Umbutienė Bronislava, 
Povilo d., iš Antkončių. Adriejavo 
vals., Kretingos apskr.

G-raičiunas Vincentas, iš Kikonių 
km., Kupiškio vals., gyveno Detroit, 
Mich.

Janavičius Antanas, nuo Rudami
nos.

Jašinskaitė Jadvyga, Petro duk
tė, gim. 1922 m., Jokūbavo kaime, 
Kretingos apskr.

Masiokaitė Elzbieta, Juozo duk
tė, ištekėjusi, bet vyro pavardė ne
žinoma, turėjo 4 vaikus.

Matulionienė Ona, Povilo duktė, 
ir jos vaikai Augustina, Pilomena, 
ir Jonas.

Rudis Jonas, ir jo sūnūs Ričar
das, gyveno Pittston, Pa.

Sircikis Vincas, ir Sireikytė So
fija.

Iiežkomlejl arba apie Juos ilnan 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

«1 W1DST 82-ND STREET, 
N®W YORK 24, N. Y.

ROCKFORD, ILiL. '
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti narna bei kitokių nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnan<*me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBIJC

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

Ali. BALTRUNAS-BALTOI
Reikalu vedėju

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

i
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Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Rugpiučio 6 Dieną, 1960 Metų

išmokėtos pomirtinės
ONA ČEPUKAITIENE, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimus 

liepos 17, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalio 29, 1909 m., mirė liepos 19, 1960 m. Velionės 
dukterei, Uršulei Nelubavičienei, pomirtinės išmo
kėta _____ -________________________________  $150.00

ANTANAS LUKAUSKAS, 43 kp., So. Boston, Mass., gi
męs gegužės 15, 1884 m., Pikteikių kaime, Garždų 
valsč., Telšių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 6, 1921 m., mirė liepos 20, 1960 m. Velionio 
žmonai Anna Lukauskas ir dukterei Anna Lukaus- 
kas-Blanchette, pomirtinės išmokėta___________ $429.00

ANTANAS TVARANAVIČIUS, 135 kp., Philadelphia, 
Pa., gimęs vasario 24, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalio 7, 1923 m., mirė gegužės 16, 1960 
m. Velionio žmonai, Zofijai Tvaranavičienjei, pomir
tinės išmokėta _____...........    $150.00

ANTANAS KAMINSKAS, 252 kp., Muskegon, Mich., gi
męs birželio 7, 1875 m., Igliaukoje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 1, 1922 m., mirė birželio 7, 
1960 m. Velionio žmonai, Elizabeth Kaminsky, po
mirtinės išmokėta________________________ __  $72.00

JONAS ŠIMAITIS, 260 kp., Chicago, III., gimęs liepos 
26, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 15, 
1936 m., mirė kovo 27, 1960 m. Velionio sesers su
nui, John Daugenui, pomirtinės išmokėta_____ $712.00

JURGIS RIMKUS, 301 kp., Cicero, III., gimęs liepos 15, 
1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 26, 
1910 m., mirė birželio 7, 1960 m. Velionio dukterei, 
Alfinai Rjmkus-Gruska, .pomirtinės išmokėta __ __$300.00

1 HITLERIS IR MUSSOLINI | 
g “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai X 
S apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo S g eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės S
o priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- xg kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima įg sugrąžinti j tikrųjų lietuvių tarpą. 5

Prisiuntė $t gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 5
n straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos X
S numerius veltui. Rašyti:

J LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, fll. į
Lietuviai Respublikonai Pa

gerbs Porą Kongresmanų
Abu lietuvių respublikonų 

vienetai planuoja pagerbti 
kongresmaną Glenard P. Lip- 
scornb ir kongresmaną Gor- 
don L. McDonough, kurie ir 
vienas ir kitas yra daug pa
dėję lietuviams ir Lietuvos 
reikalui. Tas pagerbimas bus 
suruoštas susitarus su tais 
kongresmanais, kai jie, pasi
baigus šių metų JAV-bių kon
greso sesijai, sugrįž iš 
shingtono į Los Algeles, 
pagerbimas įvyks spalio 
nesį. Tiksli data ir vieta
pranešta vėliau. Šiais metais 
Kalifornijos Lietuvių Respub
likonų vienetui pirmininkauja 
dr. Petras Pamataitis, o Re- 
publican Assambly vienetui 
vadovauja Antanas Skirius.

Kaip daugelis kitų po ant
ram pasauliniam karui musų 
brolių lietuvių, bolševikams 
jsibriovus į Lietuvą, atsidūrė 
tremtyje įvairiose zonose, o 
vėliau vieni atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes, kiti 
išvyko į kitus kraštus, taip ir 
rašytojas Juozas Švaistas-Bal- 

I čiunas, 
: JAV ir

lietuvių 
je. Ten
ką dirbo prie dienraščio Nau
jienų, o atliekamu laiku nuo 
kasdieninių pareigų rašė kny
gas ir bendradarbiavo kituose 
laikraščiuose. Chicagoje buvo 
įsigijęs ir nuosavus namus, 
tačiau jis vis galvodavo apie 
patogesnę vietą gyvenimui, 
kad galėtų, kur nors prie eže
ro ar juros įsikurti, 
tiį ramiai, niekeno 
mas, rašyti, kartas 
to pasimaudyti ir 
įsigijant naujų
numylėtam rašymo darbui.

Po ilgo galvojimo jis nu
sprendė apleisti didmiestį Chi
cagą, atvyko į Los Angeles, 
California, pats nežinodamas 
kur butų patogiau įsikurti. 
Los Angeles jam irgi nepati
ko, nes jis norėjo ramesnės 
vietos, kur nors arčiau prie 
vandenyno ir tyro oro apsigy
venti. Ne po ilgo galvojimo 
nusprendė, kad patogiausia 
vieta jam bus Santa Monica, 
ir atvykęs čia pasirinko gyve
nimui vietą tik du bloku nuo 
vandenyno, ant Pacifico gat
vės. Čia labai gražus vaizdai, 
oras sveikas, tai nėra abejo
nės, kad čionaitiniu gyvenimu 
gerbiamas rašytojas ir jo ma
loni žmonelė bus patenkinti.

Čia jau gyvena keletas lie
tuvių rašytojų, pono Švaisto 
kolegų, tai čia gyvenant ne
bus nuobodu, nes su jais galės

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

. NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių Ii lletuviikosics 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerį!u»o— 
6JJ0, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtlmls ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i

Licensed by Inturist

Avenue

firmoje — 
and Associ- 
Arbai daly- 
frontininkų

South Boston, Mass.
Wa- 
Tas 
mė- 
bus

Viso .....................  -................... $287.64
Nuo pradžios šių metų bondrai viso __........... $18,608.43

M. J. VINIKAS,
>, SLA Sekretorius.

Avenue 
N. Y. 
2674 

Chicago

Balfo 17 Skyrius Rengia 
Didelę Gegužinę

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 1 SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., 1NC
135 WEST 14th STREET

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. OHelsea 8-2583

i

X

*

Į

t.. -
? .....

!;....... ... .....'..................... :

Vietinio Balfo 17 skyriaus 
rengiama gegužinė-piknikas į- 
vyks rugpiučio mėnesio 21 
dieną, 2 valandą po pietų, 
Romuvos Parke Brocktone.

Visus vietinius ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius ir lietu
vaites kviečiame dalyvauti 
šiame Balfo skyriaus rengia
mam piknike-gegužinėje, nes 
musų visų šventa pareiga pa-

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

SLA
NEW YORK 1, N. Y

Arbai Jau Įsikūrė Los
. Angeles Mieste

Architektas Edmundas Ar- 
bas, jo žmona rašytoja Alė 
Ruta-Arbienė ir jų šeima jau 
persikėlė iš Sacramento į Los 
Angeles ir čia įsikūrė. Arch. 
inž. E. Arbas gavo darbą žy
mioje architektų 
Charles Luckman 
ates Architects. 
vau ja ateitininkų,
ir Respublikonų veikloje.

Viso —.........  -............... $1,813.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $105,001.26

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. REPŠISi, 16 kp., Harrisburg, Pa. Sirgo 8 sav. ir 1 d. ...............
P. MAJAUSKAS, 105 kp., Dayton, Ohio. Sirgo 6 s.......... —............... .
V. JONAITIS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 2 d. . ......... ...........
B. PETKEVIČIUS, 236 kp„ Toronto: Canada. Sirgo 10 s................
S. MIŠKINIENĖS, 272 kp., Amsterdam, N. Y. Sirgo 8 s. ir 4 d. _
V. LOBIKIS, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 11 s. ir 6 d. ...........—

$49.00
22.50
12.00
96.00
44.00
64.14

Paradytą & MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną dąro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; YeJlovzstone 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 aklų . . .

Ir daug, daug idtų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Dšelaakiuaiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
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BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

>e
Atdara kasdien nuo 9-6 

tuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel.

Avė.

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-8980

217
MINNIAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

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

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 6-8878

East Hennepin Avė.
ANdrev 8-5040

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887 , 

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoją pristatymą. Kiek

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmore 
BUFFALO 6, 
TeL MOhawk

2134 W.
CHICAGO 22, JLL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama ..  _ .
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vąl. ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paltu laika
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose eaMte Informacijų apie naujas muitų normas ir patamsi mus.

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir |domiatMM> 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemitos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuonratl 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/1 
- metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse -

$14jOO mAteims, $7.00 — pusei metų. ChlcagojS - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIDNAU gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Ordfr b 
kių adresu:

NAUJIENOS
1731 Srath Halited Street, Chlcare 8, HKb i»

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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SLA DEIMANTINĖS SUKAKTIES SEIMO BANKETAS IR ŠOKIAI

Lietuvos Atstovo Juozo Rajecko padėkos žo
dis. - Susivienijimo vice prezidento rinkimas. - 
Pildomosios Tarybos užtvirtinimas ir prisaig- 
dinimas. - Susivienijimo organo Tėvynės re
daktoriaus rinkimas

(Tęsinys)
Po Susivienijimo prezidento Povilo P. Dargio kalbos, pa

kviestas Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas, specialiai iš Wa- 
shingtono atvykęs į Susivienijimo Deimantinės Sukakties ban
ketą. Jis pasakė gražią ir turiningą kalbą. Ji jau tilpo pir
miau Tėvynėje, tai jos Čia nekartosime. Jam baigus kalbėti, 
banketo dalyviai padėkojo jam už gražią kalbą šiltais ir gau
siais delnų plojimais. *

Po to solistė Aldona Stempužienė padainavo: “Godelės”— 
Vanagaičio, “Laužas liepsnoja iš operos ‘II Trovatora’ — G. 
Verdi, “Habanera iš operos ‘Carmen’ — G. Bizet ir, publikai 
reikalaujant, bisui pridėjo “Kur bakūžė samanoma” — Šim
kaus. Jai apompanavo muzikas Jonas Švedas.

Banketui pasibaigus, Joey Sims orkestrui grojant viso
kius šokius, gausiai susirinkusieji dalyviai šoko, tarp savęs ške- 
kučiavosi ir linksmai laiką leido iki vidurnakčio. Kaip banke
tas, taip ir po banketo buvusieši šokiai praėjo tikrai gražioje 
ir broliškoje dvasioje, už ką didelė padėka priklauso banketo 
ruošėjoms, kuriam vadovavo gabioji ir patriotingoji lietuvaitė 
p. Bronė Pivaronienė. Dar rytojaus dieną delegatai tarp sa
vęs kalbėjosi apie gražiai praėjusį banketą, kuris jame daly
vaujančių ne greitai bus pamirštas.

Ketvirtadienio rytas, šeštoji sesija
Po įvykusio šeiminio banketo trečiadienio vakare, liepos 

13 dieną, ketvirtadienio ryte delegatai ir delegatės gerai nusi
teikę renkasi šeštąjai sesijai. Pirm sesijos pradėjimo viešbu
čio palaukimo kambary sustoję tarp savęs kalbasi, kaip jie 
praleido banketą ir visą trečiadienio vakarą šokdami ir links
mindamiesi iki ankstyvo ryto,
jant, pribuvo posėdžių salėn seimo vadovai 
rybos nariai, ir prezidentas Povilas P. Dargis pakvietė visus 
užimti vietas, pareikšdamas, kad pradėsime posėdžius, kad ga
lėtumėm seimą greičiau užbaigti.

ta ir M. L. Vasil vienbalsiai išrinktas redaktorium septintai ka
dencijai.

Po to priimtos kelios rezoliucijos, kurios jau tilpo pirmiau 
šioje vietoje.

Laiškų ir sveikinimų komisijos narė Jean Gegužytė glau
stai sutvirkius perskaitė prisiųstus seimui sveikinimus. Jos pra- 
nešimas-perskaitymas vienbalsiai priimtas.

Tautiškų Centų paskirstymo komisijos narys F. Matuzas 
pranešė, kad komisija apsvarsčius nutarė tautiškus centus pa
likti Pildomosios Tarybos nuožiūrai, nes ji geriausia žino kam 
ir kur labiausia pagalba reikalinga.

” (Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMO SEIMUI PRAĖJUS

Per 50 metų lankiausi visuose organizacijos sei- 
Prezidentu, tarnavau įvairio- 

komisijose, pirmsėdžiavau 
dalyvavau apskrities ir kuo- 

Rašau šiuos žodžius nepasi- 
aš niekuomet nebuvau nuto-

Ta veikla visuomet man buvo

Jiems besikalbant ir juokau- 
Pildomosios Tar

Daugumos delegatų balsais, tapau išrinktas SLA Vice 
'Prezidentu. Šia proga ačiuoju visiems, kurie už mane balsavo 
ir tuo pačiu reiškė man pasitikėjimo. Ačiū mieli broliai ir se
serys.

Užimdamas organizacijoj tą garbingą vietą, ištikro net 
nežinau kaip aš galėčiau SLA nariams save perstatyti, kadan
gi aš Jums nesvetimas. Šimtai, o gal net tūkstančiai SLA na
rių pažįsta mane asmeniškai, o aš taipgi daugelį Jūsų asmeniš
kai pažįstu,
muose, per 18 metų išbuvau SLA 
se kaip seimų taip ir pastoviose 
12-koje seimų, visuomet aktyviai 
pos veikloje, ką ir šiandien darau, 
gyrimui, o tik parodymui to, kad 
lęs nuo SLA veiklos ir reikalų,
miela ir tie reikalai ma.. buvo brangus ir arti prie širdies.

Seime girdėjau delegatus kalbant, kad reikėtų jaunesnį 
žmogų, naujesnių jėgų ir tt. Su tuom aš sutinku ir apie tai 
nesiginčinu, bet, brangieji, kartu privalom prisiminti, kad ne 
visi jauni žmonės organizacijos veikloje yra gyvi, o taip pat 
ne visi senesni žmonės rodosi, jog tai jau butų nyrę...

Man bus smagu kartu su prezidentu p. Povilu Dargiu ir 
visais Jkitais SLA Pildomosios Tarybos nariais organizacijai pa
dirbėti. Tai lietuvių organizacijai, kuri visą savo gyvavimo 
laiką dirbo naudai savo narių, dirbo abelniems lietuvių reika
lams ir me mažiau musų senai močiutei Lietuvai.

padarytas delegatų 
dalyvauja sesijoje, 
reikalinga žinoti, ar

Gerbia- 
ir atsto-

rinkimas

Atidarius šeštąją sesiją, pirmiausia 
varšokautis, kad sužinojus kiek delegatų 
nes bus svarstomi svarbus reikalai, tai 
dalyvaujantieji sesijoje sudaro kvorumą.

Lietuvos atstovui Juozui Rajeckui pribuvus į posėdį, prezi
dentas Dargis pakvietė jį tarti žodį. Gerbiamas Svečias savo 
kalboje pareiškė nuoširdžią padėką Susivienijimo pareigūnams 
už jo pakvietimą atvykti į šeiminį bąnketą, kuriuo jis esąs pa
tenkintas. Jam baigus kalbėti, jis buvo apdovanotas tokia pat 
dovana, kokią gavo delegatai Susivienijimo Deimantines Su
kakties proga. Taipgi jam įteiktos dvi dovan'os, vieną parvež
ti savo žmonai, o kitą — visam atstovybės personalui, 
mas Atstovas nuoširdžiai padėkojo už jam, jo žmonai 
vybės personalui įteiktas dovanas.

Susivienijimo vice prezidento rinkimas
Prezidentas Povilas P. Dargis pareiškė, kad bus

Susivienijimo vice prezidento vieton referendumu išrinkto mi
rusio Juozo Maceinos. Jis paaiškino, kad nominacijos bus vie
šos, o rinkimai slapti. Kandidatais vice prezidento vietai buvo 
pasiūlyti: Stasys Gegužis iš Mahan'oy City, Pa., adv. Jonas 
Verbalis iš W*ilkes Barre, Pa., Aleksandras Čaplikas iš Boston, 
Mass., ir Albinas S. Trečiokas iš Newark, N. J. Paskutiniams 
dviems atsisakius kandidatuoti, rinkimams pasiliko Stasys Ge
gužis ir adv. Jonas Verbalis.

Prezidentas Dargis paprašė balsų skaitymo komisiijos na
rius padalinti delegatams korteles, o kai jie jas išpildys, su
rinkti ir suskaičiuoti, taipgi dar priminė, kad kandidatais vice 
prezidento pareigoms yra Stasys Gegužis ir adv. Jonas Ver- 
balis. Komisijai surinkus korteles-balotus, juos skaičiuojant 
garsiai, kad kiekvienas delegatas girdėtų ir galėtų skaičiuoti. 
Baigus balsus skaičiuoti pranešta, kad už Stasį Gegužį paduo
ta 73 balsai, o už adv. Joną Verbalį 45 balsai. Prezidentas 
Dargis pranešė, kad Stasys Gegužis išrinktas Susivienijimo vi
ce prezidentu sekantiems dviems metams.

Pildomosios Tarybos užtvirtinimas
Išrinkus vice prezidentą, eita prie Susivienijimo Pildomo

sios Tarybos užtvirtinimo. Pasiūlyta ir vienbalsiai užtvirtinta 
referendumu išrinkta (seimui darenkant vice prezidentą), Su
sivienijimo Pildomoji Taryba sekantiems dviems metams. Pa
kviestas dr. A. Montvidas prisaikdino tarybos narius. Po prie
saikai dr. Montvidas pasveikino kiekvieną tarybos narį ir pa
linkėjo geriausios sėkmės išrinktose pareigose. ,

Prezidentas Dargis, taręs kelis žodžius, pakvietė Švietimo 
Komisijos narius pasiūlyti kandidatus organo Tėvynės redak
toriaus pareigoms. Švietimo Komisija pasiūlė tą patį M. L. 
Vasil redaktoriaus pareigoms, Komisijos rekomendacija priim-

Dalyvaudamas SLA Seime, Pittsburgh, Pa., prisiminiau, 
kad Pittsburghe dalyvauju jau net ketvirtame musų organiza
cijos seime. Tam pačiam Pittsburghe 1916 metais buvau iš
rinktas prezidentu, o šiam seime 1960 metais išrinktas vice 
prezidentu. Pittsburghas man yra mielas, arti prie širdies ir 
aš balsuoju už Pittsburghą.

Baigdamas savo žodį kviečiu visus SLA narius stoti dar
ban. Lankykit kuopų susirinkimus, žiūrėkit, kad jūsų kuopa 
butų atstovaujama apskrities suvažiavimuose, dalyvaukit kuo
pų ir apskričių įvairiuose parengimuose, prirašykit savo šei
mos narius prie Susivienijimo ir kalbinki! visus dorus lietuvius 
prisirašyti. Šitaip darydami laikui bėgant savo darbų vaisiais 
džiaugsimės. Aš irgi dirbsiu.

Su gilia pagarba,
S. GEGUŽIS,

SLA Vice Prezidentas.
i

Baisiojo Birželio Atgarsiai Kongrese
Washington (LAIC)— Kon

greso Rekordų knygose, bir
želio 14 d. laidoje paskelbta 
Kongresmano Edward D. Der- 
winski (iš Illionis) kalba, ku
rioje jis prisimena Baisiojo 
Birželio 20 metų sukaktį. Sa
vo kalboje Kongresmanas 
Derwinski sako, kad dabarties 
reikalus svarstant reikia prisi
minti praeities įvykius, tada 
bus lengviau suprasti dabartį 
ir planuoti ateitį.

Birželio 14 dieną, sako kon- 
gresdamas Werwinski, reikia. 
pavadinti “Genocido Diena”. 
1940 metais birželio mėnesį 
Sovietų Sąjungos jėgos masi
niai deportavo lietuvius, lat
vius ir estus į tolimus Rusijos 
kraštus Sibirą, iš kur maža, 
dalis tesugrįžo. Deportavimas

vestas tikslu įgyvendinti ko
munistinę kontrolę anksčiau 
buvusiuose laisvuose kraštuos 
se. Visos trys Pabaltijos val
stybės seniai priešinosi rusini
mui, kartu turi didelės įtakos 
ir jų religingumas, kuris pa
dėjo ir padeda priešintis pa
vergimui. Nuo 1918 iki 1940 
metų tos trys tautos gyven
damos laisvos darė didelią pa
žangą.

Baigdamas kongresm anas 
Derwinski pabrėžė, kad Ame
rika, šiomis sunkiomis dieno
mis, planuodama savo užsie
nio politiką turi pasižadėti 
tiems drąsiems žmonėms at
gauti savo laisvę.

Tą pačią dieną Kongrese 
padarė pareiškimą ir New 
Yorko konfgresmanas Abra-

ham J. Multer. Jis priminė, 
kad šimtmečiais Pabaltijo tau
tos nešė vergiją ir po pirmo 
pasaulinio karo išsikovojo ne
priklausomybės. Po 1919 metų 
tos trys valstybės paskelbė 
savo nepriklausomybes, buvo 
pripažintos viso pasaulio val
stybių ir tapo jų visuomeni
niais nariais.

Kilus antrąjam pasauliniam 
karui tos trys Pabaltijos val
stybės atsidūrė tarp dviejų 
diktatūrų — Vokietijos ir So
vietų Rusijos. Paskutinioji pa
sielgė su toms trims valsty
bėms kaip jai patiko. Tai įvy
ko tada, kada tų trijų valsty
bių draugai Vakaruose buvo 
įsivėlę į karą. Tada Sovietų 
diktatorius pasijuto laisvas 
pasielgti su tomis trimis Pa
baltijo valstybėmis, kaip jis 
norėjo. Ir tos valstybės buvo 
okupuotos pavergti ir jos gy
ventojai.

1940 metais birželio mėne
sio pradžioje tos valstybės bu
vo rusų okupuotos, o to mėne
sio viduryje Sovietų pareigū
nai suėmė visus tuos, kuriuos 
įtarė esančiais komunizmo 
opozicijoje. Suimti šimtai tūk
stančių ir jie buvo ištremti į 
tolimus Sovietų Rusijos už
kampius. Nuo tos iki šios die
nos, 20 metų po to tragingo 
įvykio, mes ir dabar nežinome 
likimo nelaimingų ir bejėgių 
žmonių, kurie buvo areštuoti, 
sugrusti į prekinius vagonus 
ir ištremti į nežinomybę var
gui ir mirčiai.

Šiandien gal, kai kurie iš
kentėję didžiulį vargą grįžo į 
savo kraštą, bet greičiausia, 
kad jų dauguma mirė tremty
je ir varge, toli nuo savo tė
vynės.

Minint dvidešimtmetį tų tra
giškų įvykių, Sovietų deporta
vimą šimtus tūkstančių mote
rų, vaikų ir vyrų, mes mel
džiamės už sielas tų garbingų, 
bet be pagalbos žmonių, pridū
rė kongresmanas Multer.

Birželio 15 d. senatorius 
William Proxmire iš Wiscon- 
sin, pasakė kalbą Senate, ku
rioje prisiminė trijų Pabaltijo 
valstybių istoriją ir sustojo 
prie didžiosios tų trijų tautų 
tragedijos
jų trėmimų. Senatorius pabrė
žė, kad kaip tik prasidėjo An
trasis Pasaulinis karas, Stali
no raudonoji armija okupavo 
tris mažas Pabaltijo valstybes 
ir deportavo šimtus tūkstan
čių gyventojų. Tai yra liūdna 
sukaktis, kuri šiandien mini
ma. Senatorius Proxmire pa
reiškė, kad jis jungiasi su tais 
narsiais žmonėmis minint tą 
tragišką sukaktį, Sovietų de
portavimą Pabaltijo žmonių iš 
jų istorinių namų.

Kongresmanas John D. Bin
geli iš Michigan taip pat bir
želio 15 d. padarė kongrese 
pareiškimą, kuriame suminė
jęs ankstybesnę Carinės Rusi
jos okupaciją, prisiminė Sovie
tų Sąjungos Lietuvos okupa
vimą 1940 metais. Lietuvos 
laisvės laikus, kurie trukę 
tik dvidešimt du metus, kon
gresmanas 
vyzdingos 
stybe toje 
je. Tačiau
silpni priešintis Sovietų Są
jungai ir buvo pavergti. Rau
donąja! armijai okupavus Lie
tuvą, Sovietai ištrėmė visus 
pajėgius žmones, kurie buvo 
įtariami, kad nepritaria ko
munizmui, o kartu pavergė 
IJetuvoje likusius gyventojus.

Net ir dabar, sako kongres- 
man/as Dingell, negalima suži
noti kiek šimtų tūkstančių gy
ventojų buvo ištremti į toli-

Birželio baisių-

Dingell vadina pa- 
demokratijos val- 
geografinėje srity- 
lietuviai buvo per

SUSIVIENIJIMO REIKŠMINGAS 
DARBAS RANDA PLATŲ ATGARSI 

LIETUVIŲ VISUOMENĖJE
Susivienijimas Jaučia Artimą Paramą iš Lietuvių Organizacijų 

ir Spaudos; Kuo Skiriasi Susivienijimas nuo kitų 
Fratemalių Organizacijų

minis, jos broliui M. Leo Vasil, Tėvynes 
Redaktoriui gilią užuojautą reiškia

Dr. M. J. Vinilais, SLA Sekretorius 
ir Tarnautojai.

MARY A N KATES

i

Kas turėjo galimumą asmeniškai sekti praeito SLA Seimo 
darbus, galėjo įsitikinti musų organizacijos visuotinu pobūdžiu, 
tuo plačiausia pasireiškusiu iš visų pusių, neskiriant asmenų, 
partijų ir įsitikinimų bei viešų įstaigų, šiltu ir artimu dėmesiu 
Susivienijimo darbams ir jo paskelbtoms iškilmėms. Tai liu
dija gausus sveikinimai ir autoritetingų asmenų pareiškimai, 
kuriuose iškeliami Susivienijimo nuopelnai.

<

Jau SLA Prezidentas Povilas Dargis savo raporte rado 
reikalinga atskirai pažymėti, jog “Susivienijimas šiuo metu 
turi labai daug draugų ir talkininkų.” Dar jis prideda, kad 
“palankus laikraščiai skyrė daug dėmesio Susivien'ijimui, rašė 
ir spausdino SLA vertingus straipsnius ir tuo budu prisidėjo 
prie musų svarbių žygių ir darbų populiarinimo.”

Lygiai ir lietuvių veikėjų vedamos radio programos pasto
viai Susivienijimu domėjosi, skirdamos laiko savo pranešimuose 
Susivienijimo aktualiems reikalams.

SUSIVIENIJIMAS TURI PLATŲ PALANKUMU
Šioji palanki aplinka daug pagelbėjo SLA ir paskutinio 

vajaus sėkmingam pravedimui, kai plačioji lietuvių visuomenė 
buvo pakviesta pagerbti besiartinančią deimantinę stambiau
sios lietuvių organizacijos sukaktį ir praktiškai dalyvauti jos 
vykdyme. Daugelis šeimų laikė savo pareiga jaunąją kartą 
įjungti į Susivienijimą ir padaryti sau tradiciniu glaudų vei
kimą Susivienijimo eilėse. Kokios didelės reikšmės šiandien 
turi ir tolimoje ateityje neabejotinai turės šis sąjūdis, kai vis 
didesnis lietuvių skaičius sujungiamas ties garbinga Susivieni
jimo vėliava, musų veikėjai privalo sau gerai įsidėmėti.

Galime džiaugtis, kad musų organizacija sugebėjo užimti 
tokias svarbias pozicijas visame lietuviškame darbe. Šioji 
aplinkybė greičiausia paskatins dar daugiau veikėjų imtis po
zityvaus ir visuotinai naudingo Susivienijimo darbo. O juk 
naujų jėgų ugdymas yra vienas svarbiausių uždavinių šiandien 
ir ateityje. '

SUSIVIENIJIMO UŽSIMOJIMAI TURI PRITARIMU

Dar primintina, jog iš SLA Centro išeinanti kvietimai ir 
paskatinimai dabar, kaip ir visada, sulaukia gero supratimo ir 
pritarimo. Jeigu to nebūtų, tai Deimantinės Sukakties garbei 
paskelbto vajaus pasisekimas nebūtų toks didelis. Juk jokia 
kita lietuvių organizacija negali nė svajoti, kad sugebėtų tokiu 
trumpu laiku padidėti net pusantro tūkstančio naujų narių, 
kas pavyko padaryti musų Susivienijimui. Šisai laimėjimas 
ne tik stambus musų organizacijos sustiprinimas, bet ir paska
tinimas tolimesniam darbui, kuris prie gerų norų galės būti 
lygiai sėkmingas ir našus.

SLA YPATINGI SIEKIMAI
SLA Sekretoriufs Dr. M. J. Vinikas savo raporte atkreipė 

Seimo delegatų ir visų organizacijos narių dėmesį į tai, kad 
”... musų Susivienijimas nuo kitų fraternalių organizacijų 
skiriasi tuo, kad jis taip pat yra greta to ir visuomeninės veik
los organizacija. Nes šalia pagrindinės fraternalės apdraudos 
Susivienijimas turi skyrius ir fondus, kurių pagalba atliekami 
grynai visuomeniniai ir tautiniai darbai.”

Iš to seka, kad Susvienijimas jaučia atsakomybę dėl lietu
viškos veiklos1 pastovumo ir sėkmingumo. Tarpe daugelio kitų 
lietuviškų organizacijų, kurios atlieka svarbius mums visiems 
darbus, Susivienijimas, kaipo pajėgiausias, pagal savo padėtį, 
jaučia privalumą arti priimti pagrindines lietuviškos būklės 
šiame krašte problemas. Ir todėl Susivienijimui teko pagrin
dinai susirūpinti musų jaunuomenės organizavimu ir jos 
įjungiau į lietuvišką veiklą, šioje srityje pirmieji žingsniai 
buvo sėkmingi. Šiandien SLA turi gal daugiausia jaunų jėgų, 
iš kurių ateityje galima daug tikėtis ir daug sulaukti.

Mes visi tvirtai žinome ir suprantame, kad visuomeninio 
darbo kryptis paimta tikra ir neatidėliotinai vykdytina. Dabar 
mums visiems tenka palinkėti tik ištvermės, ar kaip sakoma, 
lietuviško užsispyrimo, būtinai laimėti, ir užmanymus įvykdyti 
iki galo.

PAREMKIME SLA SVARBIUS SUMANYMUS
Musų veikėjai gerai žino, kad tik išmokslinta ir pagrin

dinai pasirengusi ateities darbams jaunuomenė mums reika
linga. štai kodėl Susivienijimas telkia lėšas Moksleivių Fondui 
ir pagal išgalės skiria paramą bei stipendijas aukštojo mokslo 
siekiantiems jaunuoliams. Bet plačiausia turi būti suprasta, 
kad šis išimtinos svarbos darbas galimas tik musų visuomenės 
parama pasinaudojant. Tirmiausia tenka susirūpinti reikalingų 
lėšų telkimu. Tad musų kuopos ir pirmaujantieji lietuvių ko
lonijose veikėjai jau artimiausiu laiku privalėtų pagalvoti, kaip 
organizuoti pinigų rinkimą Moksleivių Fondui, kad galima 
butų įvykdyti šį svarbų planą. Tai uždavinys naujam sezonui, 
kuris jau visai arti.

mus Rusijos kampus. Tie trė
mimai neturi pavyzdžio mo
dernioje istorijoje, šiandien 
mes minime tų baisių įvykių 
dvidešimtmetį ir meldžiamės
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už tuos, kurie žuvo tolimuose 
Sovietų Rusijos dalyse.

Kongresmanas Frank Ko- 
walski iš Connecticut, įrašy- 

(Nukelta į 3 pusi.)
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MUSŲ REIKALAI

LIETUVIU APDRAUDOS 
SUSIVIENIJIME

Tenka išgirsti vieno kito as
mens išsireiškimus, buk tai 
kai kurių gyvybės apdraudų 
mokesčiai amerikiečių komer
cinėse apdraudos kompanijo
se yra keliais centais mėnesy
je mažesni, negu Susivieniji
me. Tokius išsireiškimus da
rantieji, matomai, nėra įsigili
nę ir rimtai pastudijavę, apie 
ką jie kalba.

Buvo ir yra pastebėta, kad 
kai kurių komercinių apdrau
dos kompanijų agentai, norė
dami apdrausti lietuvius, pa
siūlo jiems apdraudų sumas 
už mažus mokesčius, bet ne
duoda užtikrinantį pareiški
mą, kad apsidraudusio tokie 
mokesčiai bus pastovus visam 
laikui. Metų kitų laikui pra
ėjus, kuomet apdraustasis jau 
būna įmokėjęs sumas pinigų, 
kompanijos agentas atėjęs pa
reiškia, kad jo esama apdrau- 
da kompanijoje yra pakeičia
ma kita apdrauda ir jis pri
valo tokį pakeitimą savanoriai 
priimti. Priešingu atveju, ap
draustasis toje apdraudoje to
limesniam laikui negali pasi
likti. Pakeičiamos apdraudos 
mokesčiai jau nurodomi dides
ni, o nesutinkantis juos mo
kėti, gali atsiimti tik mažus 
rezervus, už iki tam laikui 
įmokėtus mokesčius.

Tai kokią išeitį apdrausta
sis gali pasirinkti? Jis pri
verstas konversijos budu likti 
perkeltas į didesniais mokes
čiais apdraudą. Atsiėmęs ma
žus rezervus ir jau būdamas 
savo amžiuje keliais metais 
senesnis, bile kur iš naujo ap
sidrausdamas turės mokėti di
desnius mokesčius, kad ir už 
tokią pat apdraudos sumą. 
Tokiuose atsitikimuose, ar tai 
galima vadinti bent kokiu pa
sinaudojimu, kad ir keliais 
centais, turėtą pigesnę ap
draudą ?

Kiekvienas lietuvis, imantis 
apdraudą sau ir savo šeimos 
nariams, privalo rimtai susi
pažinti su imamos apdraudos 
taisyklėmis ir ją liečiančiais 
valstijų apdraudos įstatymais.

Dabartinės Susivienijimo ap
draudos yra valstijų apdrau
dos departmentų patvirtintos 
ir už jas imami jų nustatyti 
mokesčiai. Susivienijimo va
dovybė savanoriai jokių pa
keitimų padaryti negali. Su
sivienijime apsidraudęs yra 
skaitlingos lietuvių šeimos na
riu. Bet kokiam reikale ar 
nelaimingam atsitikime, jis 
gali sulaukti pačios organiza
cijos ir jos narių reikalingą 
pagalbą. Jis yra organizaci
jos turto dalininkas. Jis yra 
organizuotas lietuvių kultūros 
ir labdaros veikloje. Jis yra 
aktyvus Lietuvos laisvintojas 
ir lietuvybės palaikytojas iš
eivijoje. Tas yra svarbiau
siu ir naudingiausiu kiekvie-

T F V Y N F Rugpiučio 19, 1960

SLA Reikalai ir Veikla
SLA DEIMANTINIO SEIMO ĮSPŪDŽIAI
(N. Gugienės kalba pasakyta per Sophie Barčus radio valandą 

rugpiučio 1, 1960)

Prieš 75 metus Amerikoje 
rodos buvo tik saujelė lietu
vių, neseniai iš savo tėvynės 
Lietuvos atvykusių. Jie buvo 
išblaškyti daugiausia po ryti
nes valstijas. Atsidūrę sveti
moje šalyje tarp svetimųjų, 

.jie ilgėjosi savo to ryšio, kuris 
sudarė jų gražiąją šeimą Lie
tuvoje. Čia kaip tik gimė 
mintis įsteigti tokią organiza
ciją, kuri jungtų visus lietu
vius krūvon, ne tik lietuvybės 
išlaikymui, bet ir jų pagalbai 
bei apsaugai, nelaimei ištikus. 
Ir taip gimė Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje su pirmą
ja kuopa Kingston, Pa.

Ir buvo labai gražu ir reikš
minga Pennsylvanijos valsti
joj minėti šios garbingos or
ganizacijos Deimantinę Su
kaktį. Čia kaip tik noriu pa
sidalinti keliais įspūdžiais iš 
SLA 51-mojo Seimo, kuris 
įvyko Pittsburghe pradedant 
šių metų liepos 11 diena.

Seimą rengė SLA Trečias 
Apskritis, o rengimo komisija 
susidėjo iš tokių pasižymėju
sių veikėjų kaip S. Bakanas— 
pirmininkas, Bronė Pivaronie- 
nė—iždininkė ir J. Žilinskas— 
sekretorius. Įvairių parengi
mų komisija susidėjo iš 21 na
rio.

Sekmadienį Seimo išvakarė
se besisveikinant su musų ma
loniais pittsburghiečiais šeimi
ninkais ir atvykstančiais de
legatais visai nepajutom ar
tėjantį vidurnaktį.

Lygiai dešimtą valandą pir- 
rnadionio ryto brolis Bakanas, 
Trečios Apskrities pirminin
kas, pradėjo Deimantinės Su
kakties Seimo atidarymo iš
kilmes. Amerikos Legiono 
uniformuoti nariai ir Ameri
kos ir Lietuvos jaunuoliai pa
sipuošę tautiniais rūbais įne
šė Amerikos ir Lietuvos vė
liavas, kurias susirinkusieji 
pagerbė atsistojimu. Chica- 
gos mylima dainininkė ir SLA 
134 (moterų) kuopos finansų 
sekretorė Christine Austin su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus; jai akompanavo bu
vęs Lietuvos konsulas Chica
goje Antanas Kalvaitis, irgi 
SLA narys.

Stasys Bakanas pasakė 
nuoširdžią ir atitinkamą kal
bą ir pakvietė ponią Pivaro- 
nienę vadovauti tolimesnėms 
Seimo iškilmėms. Savo kal
boje ji paprašė, kad delegatai 
jaustųsi kaip namie, pareiškė, 
kad pittsburghiečiai visas sa
vo simpatijas ir širdį skiria 
istorinio Seimo delegatams. 
Toliau ponia Pivaronienė pri
statė Pittsburgho miesto at
stovą p. Olbum kalbėti. Jis 
sveikino Seimą varde Pennsyl
vanijos gubernatoriaus p. Da- 
vid Lawrence ir Pittsburgho 
miesto majoro p. Joseph Bar- 
nard, kurie abu tuo pačiu lai
ku buvo išvykę į konvenciją 
Kalifornijoje. Kalbėtojas lin
kėjo sėkmingo darbo Seimui, 
pripažindamas, kad “kiekvie
nos tautos žmogus gali pasi
likti savo kilmės kraštui ir 
tautybei ištikimas, vienkart 
dirbant Amerikoje kuriamąjį 
ir statomąjį darbą.”

Pennsylvanijos Allegheny 
apskrities šerifo atstovas p. 
James Butler šerifo vardu pa
sveikino Seimą ir apdovanojo 
garbės auksiniu ženklu SLA 
Sekretorių Dr. M. J. Viniką. 
Dr. Vinikas, tardamas padė
kos žodį, pareiškė, kad tai 
nėra vien jo pagerbimas, bet 
yra pagerbimas Saimo ir vi
sos SLA organizacijos.

nam geros valios lietuviui. 
Būdamas SLA nariu turi už
tikrintas naudas sau ir yra 
naudingas lietuvių tautai.

Šioms ceremonijoms pasi
baigus, ponia Pivaronienė per
davė tolimesnį pirmininkavi
mą SLA Prezidentui Povilui 
Dargiui. Nuoširdžiais ir jaut
riais žodžiais pasveikinęs at
vykusius delegatus ir svečius, 
p. Dargis priminė SLA reikš
mę lietuvių išeivijos gyvenime 
ir SLA darbus netoli 75 metų 
laikotarpyje. Jis pagerbė SLA 
steigėjų ir ugdytojų pasišven
timą, pareikšdamas džiaugs
mą, kad lietuvių išeivijos isto
rijoj turime vienintelį SLA, 
kuris visomis jėgomis dirbo 
lietuvių ir Lietuvos labui. Bai
gęs savo kalbą Prezidentas 
Dargis paskelbė SLA 51-mą 
Deimantinės Sukakties Seimą 
atidarytu.

Seime dalyvavo 130 delega
tų. Daugiau kaip trečia da
lis, galima sakyti beveik pusė 
jų buvo moterys. Iš tikro 
malonu, kad musų moterys 
taip aktyviai ir pavyzdingai 
dalyvauja visoje SLA veikloje.

Čia paduosu tiktai kelias iš
traukas iš SLA Pildomosios 
Tarybos raportų. 1959 metų 
gruodžio 31 d. bendras SLA 
turtas siekė viso $3,444,883.- 
66. Suaugusių narių buvo 
11,578 (per 1959 metus priau
go 547 nariais). Jaunuolių 
skyriuje buvo 1,530 (per 1959 
metus priaugo 769 nariais). 
Reiškia, iš viso per 1959 me
tus SLA gavo 1,316 naujų na
rių. Tai džiuginantis reiški
nys. Tikimės, kad ši skaitli
ne bus (Įaug kartų didesnė iki 
sekamojo SLA Seimo Newark, 
N. J., 1962 metais.

Po pirmadienio sesijų įvyko 
susipažinimo ir vaišių vaka
ras, tame pačiame viešbutyje. 
Vaišes suruošė pats Susivieni
jimas, Deimantinės Sukakties 
proga, kad delegatai ir svečiai 
ilgiau atsimintų istorinę Susi
vienijimo sukaktį. Dalyvavo, 
virš 200 žmonių.

Antradienio sesijose buvo 
atlikta daug naudingo darbo 
ir vakaras buvo laisvas ki
tiems reikalams — susipažinti 
su pačiu Pittsburghu, kuriame 
yra daug naujų, įdomių pasta
tų ir kuris, su savo gražiais 
aukštais kalnais aplink, atro
do labai įspūdingas miestas.

Po trečiadienio pirmos sesi
jos turėjom tikrai retą popie
tį. Pirmą valandą popiet 
trims specialiais busais dele
gatai vyko į Pittsburgho Uni
versitetą pamatyti Lietuvių 
Kambarį. Pittsburgho Uni
versitetas savo didumu ir ap
linkuma yra žavingas ir tur
būt pats gražiausia^ visoje 
Amerikoje. čia, vadinamoj 
Cathedral of Learning, randa
si Commons Room ir Nation- 
ality Rooms, 18 iš viso, tarp 
jų ir musų Lietuvių Kamba
rys—Stephen Foster Mėmo- 
rial sparne. šio kambario 
įsteigimui ir palaikymui SLA 
yra aukojęs nemažas sumas 
pinigų.

Pamačius šį universitetą ne
begalima žodžiais apipiešti jo 
didydę ir svarbą, o pamačiusi 
tokį puikiai įrengtą Lietuvių 
Kambarį Stephen Foster Me- 
morial pastate aš taip susi
jaudinau, kad net ašarok nu
riedėjo mano veidais. Stephen 
Foster—vienas iš Amerikos 
žymiausių kompozitorių ir 
Lietuva—žinoma kaip dainos 
šalis—argi galėjo būti gražes
nis supuolimas, tinkamesnė 
globa musų kambariui? Uni
versiteto studentės, tam tyčia 
išlavintos, vedžiojo musų gru
pes po tautų kambarius ir aiš
kino jų sudėties reikšmę. Lie
tuvių Kambario hostesa buvo 
Ryta Spingytė, naujakurė lie
tuvaitė, gerai pasižymėjusi 
moksle ir SLA narė. Nieka
dos nepamiršiu šio popiečio.

Beje, prieš lankant kamba
rius, pittsburghietės SLA na
rės paruošė skanius užkan
džius ir kavutę. Kalbėjo uni
versiteto atstovas ir pittąbur- 
ghietis lietuvis advokatas 
Schultz, kuris pasižymėjo 
sporte lankydamas šį univer
sitetą ir daug prisideda prie 
Lietuvių Kambario reikalų.

Tą pat vakarą įvyko šeimi
nis banketas. Dalyvavo virš 
300 žmonių. Muzikalę pro
gramos dalį puikiai išpildė 
musų žymioji dainininkė iš 
Clevelando Aldona Stempužie- 
nė. Akompanavo muzikas Jo
nas Švedas. Principalis kal
bėtojas buvo Lietuvos atsto
vas, atvykęs iš Washingtono, 
p. J. Rajeckas. Jo kalba bu
vo turininga ir inspiruojanti. 
Malonu buvo klausyti kalbos 
ponios Ruth Crawforth Mit
chell, Pittsburgho Universite
to atstovės ir lietuvių didelės 
draugės. Ponia Mitchell taip 
seniai ir rūpestingai veikia su 
Pittsburgho lietuviais, Lietu
vių Kambario darbuose, kad 
ji pasidarius tikra lietuvė. Ji 
praleido daug laiko Lietuvoje 
ir turi nemažai pažįstamų 
tarp lietuvių inteligentijos. 
Ponas Dargis, SLA Preziden
tas, buvo trečias kalbėtojas. 
Jis, kaip visuomet, kalbėjo 
patriotingai, jautriai ir jo žo
džiai giliai įsmigo į kiekvieno 
širdį.

Programai pasibaigus prasi
dėjo šokiai tęsėsi grupinės 
kalbos, dalinimasi įspūdžiais. 
Vėlai, labai vėlai baigėm šį 
nepapratą vakarą, už kurio 
pasisekimą tenka nuoširdžiai 
dėkoti poniai Pivaronienei ir 
visoms jos mieloms pagelbi- 
ninkėms, SLA narėms.

Ketvirtadienį buvo baigti 
Seimo reikalai, išrinktas Vice
prezidentas, p. Stasys Gegu
žis, vieton mirusio Juozo Ma
ceinos, kurio atmintį, kaip ir 
visų kitų mirusių narių, Seimo 
dalyviai pagerbė susikaupimo 
valandėlės tyloje. Buvo vien
balsiai užtvirtintą ir prisaig- 
dyta naujai išrinkta Pildomoji 
Taryba: Povilas Dargis—Pre
zidentas, Stasys Gegužis—Vi
ce Prezidentas, Dr. M. J. Vi
nikas—Sekretorius, Nora Gu- 
gienė—Iždininkė, Euphrosine 
Mikužiutė ir adv. S. Bredes 
Jr.—Iždo Globėjai ir Dr. S. 
Biežis—Daktaras-Kvotėjas.

Seimas baigėsi chicagietei 
dainininkei, šios radio valan
dos solistei Juzei Mileriutei 
giedant ir Antanui Kalvaičiui 
akompanuojant, Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Gal tai buvo vienas iš 
trumpiausių Seimų, bet jame 
buvo atlikta daug SLA ir vi
siems lietuviams naudingų 
darbų. Dabar palieka tik tuos 
Seimo nutarimus pildyti, įgy-z 

I vendinti. Tikiuosi, kad visi 
| nariai mielai prisidės prie sėk

mingo jų pravedimo ir kad se
kamas Seimas Newarke gėrė
sis ir džiaugsis nuveiktais 
darbais.

Prieš baigiant noriu pasa
kyti apie vieną nuotykį bū
nant Pittsburghe, kuris mane 
tikrai sužavėjo. Mes, keli lie
tuviai viešbutyje, leidomės 
eleveiteriu žemyn ir aiškei 
kalbėjomės lietuviškai. Vie
nas svetimas pasažierius aty- 

' džiai klausėsi ir lipant laukan 
paklausė manęs, “Atsiprašau, 
kokia kalba jus kalbate?”

“Lietuvių,” atsakiau jam, 
“kuri yra viena iš seniausių 
egzistuojančių kalbų.” O jis 
atsakė man: “Labai įdomi, 
graži kalba. Jus turite jaus
tis tikrai laimingi ją mokėda
mi.” Tokių išsireiškimų iš
girstu jau nebepirmą kartą iš 
kitataučių.

Taip, lietuviais esame gimę, 
lietuviais ir turime būti. Ir 
musų SLA tarnauja tam, kad 
lietuvių kalba niekuomet ne
žūtų, ir kad Lietuva vėl laisva 
butų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” |

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 

f katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
j SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
Į D. ir ALBINO GRJGALČIO.M. D. g
! Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. |

Mineralai ir Vitaminai

(Tęsinys)
Vilt aminas A sulaiko epitelinį audi

nį nuo raukšlėjiino, sukietėjimo ir išsi
gimimo. Kuomet gleivinės plėvelės yra 
sveikos tai galima išvengti kai kurių in
fekcijų (užkrečiamų ligų). Vitaminas A 
negydo infekcijos, kuri jau yra žmogaus 
kūne. Normalus kaulų augimas ir dantų 
emalio formavimas priklauso nuo vita
mino A. Tas vitaminas yra sudėtinė da
lis regėjimo purpuro akių tinklainėj. Re
gėjimo purpuras svyra (žlunga) nuo 
ryškios šviesos ir atstatomas blankioj 
šviesoj A vitamino pagelba. Sunkumas 
priprasti prie tamsos ar neaiškios, silp
nos šviesos arba prie akinamai spindin
čios automobilio šviesos priklauso nuo 
lėto atstatymo regėjimo purpuro. Šitų 
reiškinį vadina vištakių arba naktiniu 
žlibumu. Yra dar kiltas akių susirgimas 
dėl daugiau pažengusios vitamino A sto
kos, tai kseroftalmia', bet jo pasitaiko 
rečiau; akies obuolys tampa nenormaliai 
sausas ir be blizgėjimo. Per didelės do
zės vitamino A gali būt žalingos sveika
tai, todėl jo ilgas vartojimas be gydyto
jo kontrolės nepatartinas. Vitamino A 
šaltiniai: žuvų taukai, kepenys, kiauši
niai (trinys), pienas, sviestas, daržovės 
žaliais lapais įr geltonos (morkos), gel
toni vaisiai (persikai, abrikosai), nuno
kę pomidorai (tomatai).

VITAMINAS D — priešrachitinis 
faktorius (veiksnys), yra žinomos jo dvi 
rūšys: ergo^terolis ir crolesterolis kaip 
provitaminai (pirmtakai). Ergosterolis, 
kurs yra augaluose, švitinant ultraviole
tiniais spinduliais aktivuojasi ir virsta 
vitaminu D 2 (vioserolis ar kalciferolis). 
Kitas produktas gaunamas aktivuojant

cholesterolį, vadinamas vitaminu D 3, 
randamas žuvų taukuose, švitintam pie
ne ir maiste. Jis taipogi gaminamas 
odoj laikinoj atidengfta saulės šviesoj 
(uUravioletiniuos spinduliuos). Daugu
mas maisto produktų turi mažai šito vi
tamino, nedidelius jo kiekius turi kiau
šinio trynys, kepenys ir žuvys. Gausus 
šaltinis yra žuvų tiaukai, pagausintas pie
nas turi 400 vienetų litre arba kvostojo. 
Vitaminas D turi įtakos kalcio ir fosfo
ro absorbcijai (įsiurbimui) iš maisto ir 
jo atidėjimui kūne ir padeda reguli.uot 
kraujo kalcį. Suaugusiem, gal būt, pa
kanka vitamino I) iš maišto, neimant jo 
lašų ar tablečių formoj. Vaikam, mote
rim nėštumo ir žindymo metu vitamino 
D kiekis turi būt padidintas. Ultravio
letiniai saulės spinduliai, veikdami cho
lesterolį odoj, paverčia jį vitaminu D. 
Miglos, durnai, langų s'tildai .sulaiko sau
lės ultravioletinius spindulius, todėl mes 
negaunam vitamino D tom dienom, kada 
yra rūkas ir miglos arba jei esam namo 
viduj. Dėl gero kaulų ir dantų augimo 
yra butini kalcis, fosforas ir vilam D. 
Tik nedaug vaikų gali sunaudoti kalcį ir 
fosforų kaulų statybai be vitamino D, 
bet vaikui auganti; /tas jo gebėjimas didė
ja. Pas vaikus vitamino D stoka yra 
priežastim kaulų ligos RACIIITO, pas 
suaugusius OSTEOMALIACIJOS. Vai
kai su ankstyvu rachitu esti .neramus ir 
blogai miega, nuo galvos judinimo ir try
nimo į pagalvę pakaušis nuplinka. Toki 
vaikai pradeda vėlai sėdėti, ropoti ir 
vaikščioti, jų luomus (viršugalvis) vėlai 
sukaulėja, pakaušio kaulai esti minkšti, 
šonkauliai turi rožinius sustorėjiinus, 
krutinės ląstą deformuoti a,. kojų kaulai 
iškreipti ir sutrumpėję, blogi dantys, 
žemas sunykęs ūgis, bloga kūno laikyse
na (poza).

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y.
SLA 50 Kuopos Metinis

Piknikas

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo (September) 4 d., 
Antano Lėpos vasarvietėje, 
ant gražios upes kranto, 
Conklin, N. Y. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Visi Binghamtono ir apylin
kės lietuviai kviečiami atvykti 
į šį SLA 50 kuopos tradicinį 
pikniką.

Čia susitiksite su savo se
nais pažįstamais ir padarysite 
naujų pažinčių, nes švenčių 
proga tikimasi daug svečių iš 
artimų ir tolimų miestų.

Taipgi pasivaišinsite ska
niais valgiais ir gėrimais.

Rengimo komisija deda pas- 
.tangas visus patenkinti, kad 
ilgai atsimintumėte šią linksi
mą sueigą.

Kviečia SLA 50 kuopos
Pikniko Rengijo Komisija.
Pastaba: Jeigu tą dieną ly

tų, tai piknikas įvyko ryto
jaus dieną (Labor Day), rug
sėjo 5 d.

Aiiųuippa, Pa.
X——..............

Pranešimas Susivienijimo 
247 Kuopos Nariams

Pranešu visiems Susivienini- 
jimo 247 kuopos nariams, kad 
kuopos sekantis susirinkimas 
šaukiamas rugpįu$įp mėn'. 28 
dieną, 1:30 valandą po pietų, 
pas draugus Einikius, 1501 
Green Street, Ąliąuippa, Pa.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir užsimokėti mėne

sines mokestis. Taipgi prašau 
SLA 247 kuopos narius padir
bėti šiais 1960 metais ir pri
rašyti prie kuopos nors po vie
ną naują narį.

I
J. Plečkaitis,

SLA 247 kuopos sekr.

Providence, R. I.
SLA 347 kuopos susirinki

mas įvyks rugpiučio 28 d., 2 
vai. po pietų, A. L. -P. P. Klu
bo name, 475 Smith St.

Malonėkite visi nariai ir na
rės pribūti ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėt sus
penduotais. Ateidami atsives
kite savo draugus prirašyti 
prie SLA 347 kuopos.

V. J. Bankauskas, Sekr.

Easton, Pa.
Visi SLA 342 kuopos na

riai prašomi atsilankyti į kuo
pos susirinkimą, kuris įvyks 
rugpiučio 28 d., 2:30 vai. po 
pietų, American Lithuanian C. 
CIub, 631 Walnut St.

Yra keletas klausimų reika- 
kalingų išspręsti, o be narių 
tas atlikti negalima. Pirmo 
Apskričio suvažiavimas rugsė
jo mėnesį Eastone. Turime 
išrinkti delegatus į suvažiavi
mą.

Alfred Kariūnas.

Akron, Ohio
Rugpiučio 28 Dieną Bus 

Graži Gegužinė

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius bendrai su 
Lietuvių Socialdemokratų Są

jungos 20 kuopa rengia gražią 
ir didelę išvyką—gegužinę— 
rugpiučio 28 d. pas Trumpic- 
kus, 773 Bisson' Avė. Prasi
dės 1:30 vai. po pietų.

Rengėjai kviečia visus abie
jų organizacijų narius ir visus 
geros valios vietinius ir iš 
apylinkių lietuvius dalyvauti 
sįoje gegužinėje ir linksmai 
tyrame ore praleisti popietį.

Iki pasimatymo gegužinėje 
rugpiučio 28 dieną.

Rep.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuviu Ame

rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegužinė įvyks rugpiučio mė
nesio 27 dieną, šeštadienį, Fo- 
rest Parke, Woodhavene. Pra
sidės 2 valandą po pietų, bet 
anksčiau atvykusieji galės pa
sirinkti geresnes vietas ir ge
resnius stalus. Rengėjai kvie
čia SLA 38 kuopos ir kitų 
kuopų narius ir nares daly
vauti šioje išvykoje ir ben
drai jaukioje nuotaikoje tyra
me ore praleisti šeštadienio 
popietį.

—o—
Susivienijimo Lietuviu Ame

rikoje septintosios apskrities 
rengiama metinė gegužinč-pik- 
nikas įvyks rugpiučio 28 die
ną iRocky Glen parke prie eže
ro. Apskrities valdyba kviečia 
visus apskrities ribose gyvuo
jančių kuopų narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti šiame pikni- 
ke-gegužinėj ir linksmai su se
niai matytais draugais praleis
ti sekmadienio popietį. Bus 
skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų troškulio numalšini
mui.

i
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PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, Įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

SLA TURTAS IR ATSAKOMYBE

(ŠIA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

valuation enhybit

The ratio of assetts to liabilities, actual to ex- 
pected mortality or gross amount of risk, and net rate 
of interest eamed on benefit funds during the periodą 
under review, as sėt forth in the valuation report 
prepared by the Alliance’s actuary is as foolows:

Ratio of Assets to Liabilities

December 
December 
December

31, 1956—149%
31, 1957—148%
31, 1958—145%

to Expected MortalityRatio of Actual
on Gross Amount of Risk

December 31, 1956—86.54%
December 31, 1957—92.32%
December 31, 1958—80.41%

Susivienijimo turtas susideda iš pinigų, bondsų, 
morgičių, pirktų,* pervestų bei forklozavimo budu per
imtų nuosavybių, Susivienijimui skolų, dar nesumokė
tų, bet jau priklausančių nuomų ir nuošimčių, knygų 

1 ir raštinės bei spaustuvės inventoriaus.
I

. Susivienijipio atsakomybė susideda iš apskaičiuo
tų rezervų, kurie yra reikalingi išmokėjimui pažadėtų 
pomirtinių, iš rezervų paskirtų padengimui netikėtų 
atsakomybių, iš priklausomų 'bet dar neišmokėtų po
mirtinių, pašalpų, algų ir iš įvairių kitų padarytų bet 
dar neišmokėtų išlaidų.

Dalis turto, kaip bondsai, Šerai, nuosavybės, lygiai 
kaip didelė dalis atsakomybės, kaip pomirtinių rezer
vai, nuolatos keičiasi savo vertybėje, todėl apdraudos 
matematikai turi padarę tam tikras taisykles, pagal 
kurias kaip turtas, taip ir atsakomybė apskaičiuojama 
ne dienos rinkos pagrindu, bet tam tikro laikotarpio 
pagrindu. Tokios formulės įtrauktos į visų valstijų 
įstatymus, parėdymus ir patvarkymus ir visos frater- 
nalės organizacijos bei jų aktuarai turi tuos įstatymus 
sekti, apskaičiuojant fratemalių organizacijų atskai
tomybę ir jų turto vertę. Tuo atžvilgiu fraternalių 
organizacijų atskaitomybė skiriasi nuo paprastų ko
mercinių bei finansinių organizacijų atskaitomybių.

Net Rate of Interest Earued on Benefit Funds

December 31, 1956—2.72%
December 31, 1957—2.86%
December 31, 1958—2.95%

Conclusion

ANTRAS SKYRIUS
• V ♦. * v. » 1 ■ «■ « * ,

Finansinė Atskaita 1959 Metų
PAGRINDINIS TUBTAS—ASSETS

(NET ADMITTED ASSETS)

ko-

The following summary reflects the financial con- 
dition of the Lithuanian Alliance of America, as of 
December 31, 1958, as determined by this examina- 
tion:

Assets ________
Liabilities _____
Unassigned funds

$3,376,310.46
2,321,127.29
1,055,183.17

1. Bondsai ir Šerai (bonds and stocks).-$2,974,340.00
Valstybės ir įvairių valstijų, miestų,
"Utilities.” pramones ir visokie kiti 
bondsai bei žėrai, gauti vietoje bond- 
sų perorganizuojant korporacijas.

2. Paskolos ant nejudomų nuosavybių, __
30 paskolų ant nekilnojamų nuosavybių.

240,705.21

Totai $3,376,310.46

Acknowiedgement is made of the courtesy and 
cooperation extended by the officers and employees 
of the Alliance during the progress df this examina- 
tion.

3. Nejudamos nuosavybės (real estate)
Centralinė Susivienijimo nuosavybė ir 
namai perimti už morgičius.

47,000.00

4.

5.

Paskolos ant Narystes Paliudijimų __ 5,027.82

The following examiners of the Pennsylvania In- 
surance Department participated in this esxamination): 
M. Matthew Copeland, Benjamin J. Stango, and Dan- 
iel J. DiSipio, with the latter in charge.

Respectfully submitted, 
THEOiDORE S. GUTOWICZ,
Deputy Insurance Commissioner.

Tokios revizijos yra labai naudingos, nes

Pinigai bankuose _________________ _
Pinigai įvairiuose bankuose čekiais ir 
depozitais.

6. Išrinktos bet dar neįkasuotos duoklės
7. Neišrinkti nuošimčiai ir rendos__

. Viso...........
Praeitais 1958 metais buvo

127,049.50

21,387.38
— 29,373.75
„$3,444,883.66
„ 3,376,310.46

BENDRAS TURTAS—-4JROSS ASSETS
Bendras turtas dalinasi į įskaitomą ir neįskaitomą 

turtą. Skaičiuojant organizacijos išteklių (solvency), 
tiktai įskaitomas turtas yra naudojamas. Neįskaito
mo turto dalį sudaro bondsų nupigimas, morgičių 
nuošimčiai užvilkti daugiau kaip vienus metus, dalis 
pinigų uždarytuose bankuose, moksleivių paskolos, in
ventorius, skirtumas tarpe įkainuotos ir pinigines nuo
savybių vertės ir tt.

Sąrašas Paskolų Sausio 1 d., 1960 Metų
Kada 
paskola 

padaryta Kur yra morgičf uotas namas 
MASSACHUSETTS:

Kiek yra 
paskolos

Neįskaitomas Turtas

Bondsų kaina virš amortizuotos vertės. _ 
Sekuracijų kaina virš rinkos vertės___
Nuosavybės virš įkainuotos vertės_____
Inventorius _________________________
Paskolos moksleiviams _______________
Paskolos SLA nariams_______________

$32,326.81
14,850,00
12,453.28
7,184.78
9,085.00
1,178.45

Viso

(Praeitais 1958 metais buvo $75,905.72)
Viso įskaitomo turto 

(Bendrai viso __

Įskaitomo Turto Paskirstymas Fondais
Apdraudos -----
Ligoje Pašalpos
Mišrus ----------
Vaikų _______
Lėšų Fondas_

Viso

TREČIAS SKYRIUS
SLA TURTO SUDĖTIS

NEJUDAMOS NUOSAVYBĖS

Buvęs 
morgičius

5. 1. 307 W. 30th St.,
New York, N. Y.

5. 128 S. Maine Avė.,
Atlantic City, N. J. $15,000.00

New
New

Viso

S—28—36
8— • 1—36
4— 1—39

12 2030
9— 21—35
5— 10—43
2-27—69

Center, Cambridge _______________
722 E. 8th St., So. Boston_________
57-9 Lavvrence, Ijovvell ___________
373-375 W. Broadway, So. Boston .
231 Portland, Cambridge __________
16 Burney, Roxbury ____________ _.
1174-78 Cambridge St., Cambridge

Viso $37,475.00

ILLINOIS:
5—26—58 2815 N. Neenah Avė., Chicago

NEW YĮORK:
123-25 Grand St., Brooklyn __
193-97 Grand St., Brooklyn__
192 Arlington Avė., Brooklyn
294 Eighth Avė., New York __
1820 Irving Avė., Brooklyn __
58 Jerome St., Brooklyn ____

7—1 25—
6— 4—56
2—18—57 

12—29—45
7— 19-445

12—-31—68

Viso

PENNSYLVANIA

$3,444,883.66 I 19-15-52 R. D., Huntsville ........................
Km nu-, no 9—15—52 191 Willow St.. Wilkes-Barre$3,521,961.98 | 12—ie—53

4—22—53
3— 1—54
8—15—53 183 Carverton Rd., Trucksville __________
6—15—55 1434 Sheffield & Stedman, Pittsburgh__

10— 23—58 216 Gatės Dr., Munhall . ...............................
11— 21—5,8 1644 VVestmont Avė., Pittsburgh ________
10—8 58 441 Sunbury St., Minersville ______________

191 Willow St.. Wllkes-Barre
438 Bead St., Plymouth ____
151-153% Willow, Plymouth — 
Oliver St., Skoyersvile _____

$8,550.00

$4,000.00
17,520.00
7,500.00

23,250.00
8,800.00

15,000.00

-$76,070.00

$3,050,788.97
240,108.39

69,152.89
76,910.18
7,923.23

$3,444,883.66

1059 METAIS

Knyginė 
vertė

Įkainuota 
vertė

$34,453.28 $22,000.00

22,152.83 25,000.00

$15,000.00 $56,606.11 $47,000.00
Nejudomos Nuosavybės Pagal Valstijas
(Nurodoma 1957 metų įkainuota vertė)

Kiek namų

Viso

NEW JERSEY:

3— 17—55 426-30 Lafayette, Newark —
4— 6 —48 421 Adams, Hoboken _______

Viso

MARYLAND

10—28—48 518 Old Orchard Rd., Baltimore 
7— 7—49 3418 Rockvvood, Baltimore ____

i
Viso r—_....................................................

MICHIGAN:

6-30-58 17555 Stanbury St., Detroit
11— 14—58 14808 Ward St., Detroit
12— 1—58 1415 Midland Avė.. Detroit

Viso

INDIANA:

3— 5—59 Beverly Shores . ...........

OHIO
5—12—58 10908 Magnolia__ Avė., Cleveland

- $5,400.00
.. 2,520.21
- 5,000.00
- 1,100.00
- 2,700.00
- 3,600.00
- 2,200.00
- 14,260.00
_ 8.400.00
- 8,500.00

$53,680.21

„ $7,300.00
- 1,550.00

$8,850.00

— $1,200.00
— 1,750.00

$2,950.00

$4,500.00
6,900.00
6,900.00

$18,300.00

$11,500.00

$23,330.00

jos 
oficialiai rodo, kad Susivienijimo turtas ir administra
vimas yra tokis, kokis yra perstatomas mano rapor
tuose. Tikrenybėje, šios komisijos nesurado nei cento 
skirtumo tarp raportuojamo ir knygose įrašyto turto.

Šią reviziją skaitau nepaprastai vykusia ir svar
bia, nes gavau netiktai pilną sutikimą, bet patarimus 
ir net aktualią pagalbą išvystyti ir musų organizacijai 
pritaikinti pavidale deimantinės sukakties dovanų vai
kams, jaunuoliams ir suaugusiems negirdėtai žemomis 
duoklėmis naujus, term pagrindu, apdraudos planus, 
kurie tik per porą mėnesių davė mums suviršum tūks
tantį naujų narių ir kurie planai, mano įsitikinimu, 
atneš Susivienijimui neapskaičiuojamą naudą ateičiai.

Todėl noriu per šį Seimą tarti gilią padėką valstijų 
egzaminieriams, kurie kantriai ištyrinėjo siūlomą pla
ną ir net suteikė darbo pagalbos mano apskaičiavi
muose ir planų aiškinimuose. Žinoma, ačiū ir Pildo
mąją! Tarybai už jos nepaprastai kantrų išstudijavimą 
šių nepaprastų, bet naudingų planų.

Prieauglis nuo praeito Seimo

ATSAKOMYBE—LIABILITIES

1. Pomirtinių ir pašalpų rezervai
Įstatymais reikalaujamas užtikrini
mas išmokėjimui pomirtinių ir pa
šalpų.

2. Išmokėtinos pomirtinės ir lig. pašalpos
Dėl įvairių priežasčių neišmokėtos 
pomirtinės.

Iš anksto sumokėtos duoklės_______
Duoklės užmokėtos už dali sekamų metų.

3.

4. Neišmokėtos algos, taksai ir tt.__
Uždirbtos, bet neižmokėtos algos, at
lyginimai, taksai ir tt.

$150,184.48

$2,350,189.94

33,237.91

5. Rezervai padengimui vertybių svyra
vimo ___________ _______ __________

6. Perviršis nepaskirstytas fondams__
Bendrai viso____________________

Praeitais 1958 metais buvo___________

York
Jersey

/

Viso __

1
1

2

Nejudamų Nuosavybių Paskolos
(MjORTGAGES)

1955 vertė
Įkainuota 

$22,000.00 
25,000.00

Bendrai viso ____________
Praeitais 1958 metais buvo

BONDSAI

$47,000.00 Bondsai Gruodžio 31, 1959

$240,705.21
$237,000.21

Paskolos Gruodžio 31 d., 1959 Metų

Susivienijimas yra išdavęs 34 nejudamos nuosa
vybės paskolas (mortgages), sumoje $240,705.21. Pa
skolos yra išdalintos šiose valstijose:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Par Value
$8,000

165,000
20.000
5,000 

200,000

118,000

USA 
USA 
USA 
USA 
USA

Invest.
USA

2%%—61
2%%—69
2%%—69
2%%—-69

Kiek Amortizuo- 
mokėta
$8,000.00

165,000.00
20,000.00
5,000.00

ta verte
$8,000 

165,000
20,000

5,000

200,000.00 200,000

2,439.43

13,257.86
1,026,569.65

$3,444,883.66
$3,376,310.46

-19,188.87

Skai- Balansas Skai- Balansas

Connecticut

čius
' 1958

1

gruod. 81 d.
1958

$16,500.00

čius 
1959 

0

gruod. 81 d. 
1959

Indiana — — 1 $11,500.00
Massachusetts . 8 32,025.00 7 37,475.00
New York 5 63,400.00 7 76,070.00
Illinois 1 9,000.00 1 8,550.00
New Jersey 2 9,750.00 2 8,850.00
Pennsylvania 10 58,370.21 10 53,680.21
Maryland 2 4,125.00 2 2,950.00
Ohio 1 23,330.00 1 23,330.00

Viso 30 $237,000.21 31 $240,705.21
a

7,
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

50,000
15,000 

5,000
25,000
15,000

Bondsai
Treasuiry
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury 

“B”
Treasury
Invest. “B” 2%—80
Treasury 2%%—71
Treasury 3%%—83

118,000.00
50,000.00
15,000.00
5,000.00

25,000.00

118,000
50,000
15.000

5,000
25,000

USA
USA
USA Treasury 3%--83 

USA Treas Notės 5.0—64 
Eastern Municipal

Watęr Dist. Cal. 4%%—79 
10.000 Eastern Municipal

Water Dist. Cal. 4%%—79 
25,000 Erie Housing

Authority, Pa. 3%%—75 
25,000 Grand River Dam

Authority, Okla. 3%%—75 
15,000 Miami Incinerator

Re v. 3%%—'72 
10,000 Miami Incinerator 

3%%—79 
25.000 Puerto Rico Aiųueduct

Sewer Authority 3%%—79

(Bus daugiau)

15,705.77

10,470.51

26,185.28

25,000.00

15,313.54

10,083.97

25,000.00

15,598

10,400

25,877

25,000

15,225

10,057

25,000

Lietuvos Konsulo Petro Daužvardžio Kalba, 
Pasakyta Sohpie Barčus Radio Programoje, 

W. 0. P. A., Chicagoje, Liepos 18 Dieną

1959 metais Jungt. Ameri
kos Valstybių Kongresas vien
balsiai pasmerkė sovietų gro
buoniškus veiksmus ir priėmė 
rezoliuciją, kuria įpareigojo 
Prezidentą proklamuoti trečią 
liepos mėnesio savaitę PA
VERGTŲ TAUTŲ SAVAITE. 
Prezidentas Eisemhovveris tą 
padarė. Ši savaitė Amerikoje 
yra pavergtųjų tautų savaitė 
— PAVERGTOS LIETUVOS 
SAVAITE. Ji itin tinka Lietu
vai. Lietuva trečioj liepos mė
nesio savaitėje, liepos 21 die
ną 1940 metais buvo Krem
liaus pasmerkta valstybinei 
mirčiai — inkorporavimui į 
Sovietų Sąjungos valstybę. 
Liepos 22 dieną Lietuvos di
plomatai visose sostinėse pa
reiškė protestą prieš tą mir
ties dekretą. Liepos 23 dieną 
J. A. Valstybės Deparftamen- 
tas pasmerkė tą sovietų dek
retą ir pasižadėjo jo nelegazi- 

zuoti. To nusistatymo Ameri
kos valdžia laikosi ir, nėra 
abejonės, laikysis. To dekreto 
ir kitų panašių sovietų aktų 
bei veiksmų pasmerkimui ji 
įstatymu nustatė ir proklema- 
vo Pavergtųjų Tautų Savaitę.

Šios savaitės proga, yra 
pravartu lietuviams įsiregis
truoti keletą faktų, kurie nu
sako Lietuvos pavergimą ir 
atsako į pavergėjo bei jo 
agentų melus Lietuvos paver
gimo reikalu.

Lietuvos pavergėjas ir jo 
agentai mėgina sudaryti įspū
dį, kad Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma valstybė sovie
tinių respublikų sąjungoje, 
kad lietuviai patys į tą sąjun
gą įstojo ir jos santvarką pa
sirinko.

Tai melas ir šmeižtas.
Lietuvių tauta niekuomet 

Sovietų Sąjungon neįstojo ir 
jos santvarkos nepasirinko.

Lietuvą bolševikai užgrobė ir 
savo santvarką jai primetė.

Lietuvos užgrobimo ir pa
vergimo šaknys yra Sovietų 
Sąjungos komunistiniam im
perializme ir kriminališkam 
su naciais susitarime. Sovietų 
ir nacių vyriausybės susitarė 
1939 m. rugsėjo 28 dieną Lie
tuvą užgrobti ir pasidalyti. 
Susitarimą pasirašė Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ko
misaras (Molotovas ir nacių 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Ribbentropas. Po to 
begėdiško ir smurtiško pasi
rašymo, Sovietų Sąjunga pri
vertė Lietuvos vyriausybę pa
sirašyti spalių mėn. 10 dieną 
taip vadinamą Savitarpinės 
Pagalbos sutartį, kuria einant, 
buvo įsteigtos Lietuvoje so
vietų militarinės bazės su 
20,000 kareivių. Jos buvo į- 
steigtos neva tam, kad ap
saugoti Lietuvą nuo Vokieti
jos, nors tik prieš 12 dienų 
Sovietų Sąjunga buvo pasira
šius su Vokietija sutartį Lie
tuvą pasidalyti.

Įvedus Lietuvon/ savo ka

riuomenę Sovietų Sąjunga ar
ba jos diktatoriai ieškojo prie
monių, kaip Lietuvą užsmaug
ti ir pasisavinti. Priemonias 
ir pretekstą surado. Apkalti
no Lietuvą, be jokio pagrin
do, vogimu kareivių iš bazių. 
Pastatė Lietuvai 10 valandų 
ultimatumą. Pareikalavo iš 
Lietuvos pakeisti vyriausybę, 
areštuoti ir nubausti Vidaus 
Reikalų Ministerį ir Saugumo 
departamento direktorių ir į- 
leisti (Lietuvon 2—3 šimtus 
tūkstančių sovietų kariuome
nės. Visi Lietuvos vyriausybės 
aiškinimai ir siūlymai buvo 
atmesti. iMUlžiniška sovietų ka
riuomenė su tankais ir kitais 
ginklais įmaršavo Lietuvon 
1940 m. birželio mėniesio 15 
dieną. Tą pačią dieną atskri
do Kaunan sovietų užsienio 
reikalų ministerio pavaduoto
jas Dekanozovas. Jis ir minis- 
terįs Pozdniakovas, esant so
vietų kariuomenei Kaune ir 
kitur, paėmė Lietuvos vyriau
sybę savo areštan. žodžiu, po 
1940 metų birželio 15 d., lais
vos Lietuvos vyriausybės Lie
tuvoje nębebuvo — jos vietą 

užėmė okupacinis Sovietų Są- 
sovietų veiksmai buvo ir tebė
ra neteisėti. Jokia padori ir 
laisva valstybė jų nepripažino 
ir nepripažįsta. Amerika ir ki
tos valstybes juos pasmerkė 
ir smerkia. Lietuvą laiko so
vietų jėga <bei smurtų okupuo
ta ir valdoma, žodžiu, pavog
ta ir pavergta — išlaisvinimo 
reikalinga.

Sovietų plėšikiškas žygis 
prieš Lietuvą yra žiaurus, im- 
perializtiškas ir barbariškas. 
Nesuderinamas su šio šimtme
čio antros pusės politika bei 
tautų laisvinimu. Amerika ir 
Europos valstybės kolonijas 
laisvina, o Rusija laisvas val
stybes kolonijomis verčia. 
Azijoje ir Afrikoje nepriklau
somos valstybės dygsta, o Eu
ropoje Rusija smaugia senas 
jungos rėžimas, vadovauja
mas Kremliaus komisaro De
kanozovo.

Dekanozovas sudarė oku
puotai Lietuvai marionečių 
administraciją, dirigavo sovie
tiško seimo sudarymą, Lietu

vos susovietinimą bei Sovietų 
Sąjungon įjungimą. Tie visi 
valstybes, atima iš jų laisvę 
ir nepriklausomybę, paverčia 
jas kolonijomis.

Jeigu kolonijinis vežimas 
netinka Kongo, Somalijos ir 
kitų Afrikos valstybių žmo
nėms, tai jis netinka ir Lie
tuvos žmonėms. Lietuvos žmo
nės tą jau seniai įrodė. Tą jie 
padarė apsisprendimu ir krau
ju. Vergais jie nebus.

Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis visuomet buvo, dabar 
yra ir ateityje bus priešu Lie
tuvos okupantui ir pavergėjui. 
Jis kovojo dėl Lietuvos lais
vės praeityje, kovoja dabar, 
kovos ir ateityje. Lietuva vi
suomet pavergta nebus. Ji sa
vo laisvę atgaus. Ir tą pada
rys, anot Prezidento Roosevel- 
to greičiau negu manoma.

Baisiojo Birželio At
garsiai Kongrese

•(Atkelta iš 1 pusi.) 
damas į Kongreso Knygas 

Lietuvių Bendruomenės Stam- 
forde, Conn'. suruoštame bir
želio baisiųjų trėmimų minėji
me priimtą rezoliuciją, padarė 
dar savo pareiškimą, kuriame 
prisimena tuos tragingus Lie
tuvai įvykius.

Birželio 16 dienos Kongreso 
Knygose kongresmanas John 
Lindsay paskelbė New Yorko 
Town Hali priimtą rezoliuciją 
ir Baltijos Tautų Manifestą.

Birželio 21 d. senatorius 
Alexander Wiley iš Wisconsin 
Kongreso Knygose paskelbė 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Racine, Wis., suruošto Birželio 
minėjimų priimtą rezoliuciją.

Birželio 28 d. kongresmanas 
Thomas Lane iš Massachu- 
setts paskelbė pareiškimą, ku
rį pavadino “Commemoration 
of Baltic Genocido Day by 
American Estonians, Latvians 
and Lithuanians”.

Birželio 29 d. kongresmanas 
John McCormack (Mass.) 
daugumos lyderis, Kongreso 
Knygose paskelbė jam atsiųs
tą rezoliuciją “Soviet Subju- 
gation of (Latvia, Lithuania 
and Estonia”.
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Amerikos Lietuviu Veikla vedęs

Kuršė-kilęs iš

Chicago, Illinois
jos sesuoSėja Rengia Gražią Gegužinę

jos
Bus Gražus Skautų Vakaras Ciceroje sesuo

I

, Antano sūnūs.

JACK SHARKEY

dar-

pra-

atrodo kaip Lietuvos

į

Irons, Michigan

Netekome Jauno Lietuvio

Paieškojimai

Mass.

jo žmonelei

duktė, 
sūnūs, 
Kostg

Gražus Buvo Moterų 
Klubo Banketas

Worcester, Mass.

Tėvynes Redaktorius Buvo 
Išvykęs į Clevelandą

New York, N. Y.

LAKŪNO POWERS TĖVAI 
IŠSKRIDO RUSIJON

buvo 
troš-

Stasys, Leono
Amerikoje, gy-

HELP WANTED—MALĖ
Men—factory work $50.00 
per week. 11 New York
Avė., BroOklyn 16, N. Y.'

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

KANADOS GYVENTOJI 
PRIEAUGLIS

Šv. Antano parapijos 
1500 $o. 49th Court, 
vakarą. Kadangi iš- 

Angelų Sargų šventės

sūnūs, iš

yra
BU- 
po- 
ne-

I

IŠF,IO NAUJA KNYGA

M. Leo Vasil, Tėvynės re
daktorius, praeitą savaitę bu
vo išvykęs į Cleveland, Ohio, 
dalyvauti savo sesers Marijo
nos Ankates (Askaitienės) lai
dotuvėse, kurios įvyko rugpiu
čio 11 dieną. Prie savo parei
gų sugrįžo šeštadienio ryte, 
rugpiučio 13 dieną.

RuKpfuMo 19, iSfflJ

Sharkey 36 Mėty Vedy
binio Gyvenimo Sukaktis

Kazys J. Paulauskas ir 
L. Sperauskienė, 

Susivienijimo centro tarnauto
jai, rugpiučio 13 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų. 
Linkėtina jiems gerai saule į- 
degti ir pasilsėjus grįžti 
ban.

Chicagietis R. Virkau, 
leidęs atostogas Atlantic City, 
N. J., grįždamas į namus sus
tojo New Yorke ir ta proga 
aplankė Susivienijimo Centrą 
jr Tėvynės Redakciją.

Worcesterio lietuvių jauni
mo “Drum Corps” bubnų ir 
trimitų orkestras rugpiučio 7 
dieną, Holyoke, Mass., gavo 
Massachusetts valstijos čam- 
pionato laipsnį.

Šiame orkestre priklauso 
daug gražių ir gabių lietuviš
kų mergaičių ir berniukų. 
Kuomet jie maršuoja kokiam 
nors parade, svetimtaučiai 
kreipia daug dėmesio į šiuos 
gražius lietuviukus.

• **
Į Massachusetts valstijos 

seimelio atstovus kandidatuo
jantis antram terminui iš 
Worcesterio 6-to wardo neturi 
oponento nei iš demokratų nei 
iš republikonų pusės.

Vadinasi, visi pabijojo kon
kuruoti su Vytautu. Vytautas 
Duikiai kalba lietuviškai. Jo .<■ 
tėvas, Ignas Pigaga, ir jo sū
nus yra musų geri bičiuliai. 
Geros sėkmės jiems.

•
Lietuvos Vyčių seimas 

vyksta rugpiučio 17-21 dieno
mis, Bancroft viešbutyje. 
Laukiama 300 delegatų.

Worcesteryje vyčiai gerai 
gyvuoja, dvi kuopos skaitlin
gos nariais. Vietos gabiausias 
jaunimas priklauso vyčiams. 
Nors visi Amerikoje gimę ir 
augę, tačiau susirinkimų pro
tokolai rašomi lietuviškai.

Po mano ranka guli proto
kolų knyga. Niekur nei žo
delio angliškai. Valio jums, 
vyčiai, už tai.

Sandaros Pirmojo Apskričio 
išvažiavimas (gegužinė) įvyks 
rugsėjo 4 dieną, Woodland 
(Vytauto) Parke, Aubum, 

Tai bus sekmadienį
prieš Labor Day.

Jau ne kartą rašiau apie 
šią vietą “Tėvynėje”: apie ge
rus pavėsius, erdvę svetainę 
ir tt. Todėl laukiama malo
nios lietuviškos publikos ir iš 
tolimesnių kolonijų. Worces- 
teriečiai tikrai jūsų laukia.

•
SLA Antrojo Apskričio iš

važiavimas (piknikas) įvyks 
rugsėjo 25 dieną, Vytauto 
Parke. Taigi, bus Worceste- 
ryje kaip ir dvi šventės: du 
didesnio masto išvažiavimai. 
Apie šią Antrojo Apskričio iš
vyką teks vėliau daugiau pa
kalbėti.

Prisiminus Pittsburgh, Pa., 
įvykusius seimus, noriu viešai 
pareikšti padėką Vincui Ta- 
mulaičiui iš Wilkes-Barre, Pa., 
atvežtus man linkėjimus nuo 
Adomo Miliausko, mano jau
nų dienų draugo, kuomet jis 
gyveno Worcesteryje, rodosi, 
1915-1916 metais. Geros sėk
mės Adomui ir

<

I
>

Kartu su žmona, vaikais ir 
anūkais Jack Sharkey minės 
savo 36 metų vedybinę sukak
tį rugpiučio 16 dieną. Jis pri
simena, kaip 1924 metais Jo
seph Žukauskas susipažino su 
Dorothy Sugden ir, nors abu 
buvo jauni, jis 22 metų, ji 
apie 3 metus jaunesne, ir su
manė apsivesti Bostone.

Sharkey, pagarsėjęs ir už
dirbęs pinigų, nupirko namą 
šalia Bostono Kolegijos. Na
mas 14 kambarių, ant didelio 
pioto žemės, aptvertas murinę 
tvora, 
dvaras.

1932 
laimėjo

metais Jack Sharkey 
pasaulinių kumštynių 

čempionatą. Staiga Amerikos 
spauda dėjo pirmam puslapy 
Sharkey paveikslus ir kasdien 
rašė po kelias špaltas apie jo 
šeimą ir lietuvius. Vienas re
daktorius tuomet rašė: “Da
bar lietuviai nekalba apie savo 
reikalus, bet apie kumštynes 
(Right Hook Left Hook).” 
Tuo metu Juozas Žukauskas 
teisėtai pakeitė savo pavardę 
į Jack Sharkey ir ją tebevar
toja. Per daugelį metų Bos
tone jis turėjo pasauly ilgiau
si barą su valgykla vardu 
Jack Sharkey Ringside, kur 
dirbo 8 bartenderiai, o žmo
nės galėjo įeiti iš vienos gat
vės, o išeiti į kitą, nes baras 
buvo viso bloko ilgumo. Bet 
jau bus suvirs 10 metų kaip 
tą garsią įstaigą pardavė. Da
bar Sharkey su žmona gyve
na New Hampshire valstijoj 
kur turi didelį namą ir daug 
žemės. Jų dvi dukterys turi 
po 4 vaikus, sūnūs 5 vaikus, 
viso Sharkey turi 13 anūkų. 
Viena duktė gyvena New Yor
ko valstijoj, kita netoli Bosto
no, o sūnūs, Jack Sharkey Jr., 
turi valdžios darbą netoli 
Worcester, Mass.

Jei kurie skaitytojai norėtų 
Sharkey šeimą pasveikinti jos 
36 metų vedybų sukakties 
proga, gali rašyti taip: Jock 
Sharkey, Ępping, N. H. Jie 
gaus jūsų laišką.

žmona Ona ir šeši dar maži 
vaikai, taipgi daug kitų arti
mų ir tolimesnių giminių ir 
draugų. Pašarvotas buvo pas 
Wayward, uošvės namuose. Į 
kapus palydėjo didelis būrys 
draugų ir pažįstamų.

Jis priklausė prie Lietuvių 
Draugijos Klubo, kurio nariai 
dalyvavo laidotuvėse ir pri-

siuntė gėlių vainiką prie jo 
karsto. >

Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, už kurią jis kovoje tar
naudamas kariuomenėje, o nu
liudime likusiems žmonai, gi
minėms ir draugams reiškiu 
gilią užuojautą.

Kaimynas.
Mėnesinis žurnalas “SĖJA” 

rengia tradicinę gegužinę rug
piučio 28 dieną, Maywood 
Grove parke, First Avenue ir 
Lake Street. Pradžia 12 valan
dą dieną.

Visi gyvenanti Chicagoje ir 
apylinkėse “Sėjos” draugai ir 
rėmėjai prašomi gerai įsitė- 
myti gegužinės dieną ir joje 
dalyvauti su savo šeimomis ir 
draugais.

Gegužinės pelnas skiriamas 
“SĖJOS” leidimui. Todėl sa
vo dalyvavimu gegužinėje pa- 
remsite šio mėnesinio žurnalo 
leidimą, kuriam, kaip ir kiek
vienam laikraščiui parama rei
kalinga. Nepraleiskite šios ge
gužinės, o busite patenkinti 
su draugais tyrame ore pra
leidę pusdienį. Aš Busiu.

}i ROCKFORD, DUL.

r Jei galvojate parduoti ar 
|w pirkti namą bei kitokią nuo

savybę, sąžiningam Ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

wO 5-5890
Taip pat patarnavime pinigų 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.
p

Miami, Florida
i

Vietinis Lietuvių Moterų 
Klubas Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybės 
dienos proga surengė kuklių 
banketą. Jis nebuvo toks gau
sus dalyviais, kaip kad rengė
jos tikėjosi, bet atsilankiusieji 
gražiai praleido laiką. Mat 
diena pasitaikė libai šilta, tai 
kai kurie išvažinėjo į vėses
nes vietas, kad juos nepasiek
tų karšti saulės spinduliai. 
Valgiai buvo pagaminti ska
niai, nes klubo moterys gerai 
žino kokius valgius vietiniai 
lietuviai mėgsta. Taipgi 
alučio ir kitokių gėrimų 
kulio numalšinimui.

Moterų Klubo narės 
veiklios, jos labai dažnai 
ruošia vienokio ar kitokio 
budžio parengimėlį. Jos
praleido nei Amerikos nepri
klausomybės dienos tylėmis.

Motery Draugas.

Liepos mėnesio pradžioje 
mes netekome jauno Ameriko
je gimusio ir augusio Stanley 
Masiuno, kurį staiga užpuolė 
širdies smūgis ir išskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Jis buvo sulau
kęs vos 51 metus amžiaus, gi
męs Pennsylvanijos valstijo
je, į čia su tėvais atvyko ma
žas būdamas, paaugęs tūlam 
laiku buvo išvykęs į Chicagą, 
bet teni kiek pagyvenęs sugrį
žo atgal. Antrojo pasaulinio 
karo metu tarnavo kariuome
nėje ir buvo sužeistas karo 
fronte.

Dideliame nuliudime liko

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CUTY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

SLA
th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Neperseniai Ciceroje vei
kiančios organizacijos turėjo 
gražią tradiciją: kai viena ką 
nors rengdavo, kitos skirdavo 
iš kasos 5-10 dolerių ir įga
liodavo atstovą juos, nuėjus į 
parengimą, praleisti. Tuo pa
rengimų rengėjai kaip ir bū
davo apdrausti nuo nuostolių. 
Bet šis gražus paprotys baigia 
išnykti, o vienkart ir labai re
tėja parengimai, ypač senųjų 
organizacijų. SLA 301 kuo
pos valdyba jau kelinti metai 
nebedrįsta rengti jokio paren
gimo. Vietoje jų, šiemet kuo
pos reikalams pakeltas 5c mė
nesiui nario mokestis. Bet ki
tos organizacijos, kaip sena ir 
garbinga Lietuvos Kareivių 
Draugija, nenusileidžia: nepa
sisekė vienas parengimas, ren
gia kitą.

Viena jauniausia lietuvių 
organizacija, skautai, nestovi 
vietoje rankas nuleidę. Vasa
ros karščiams buvo išvažiavę 
trim savaitėm stovyklauti į 
Rako farmą prie Custer, Mi
chigan. Gautas iš birželio 
mėnesį įvykusio skautų laužo 
pelnas įgalino vadovybę vi
siems Cicero skautams suma
žinti, o kai kuriems ir visai 
panaikinti mokestį už stovyk
lavimą. Grįžę iš stovyklos 
skautai, kitą rytą, skaitlingo
se gretose dalyvavo Dariaus- 
Girėno ir Žalgirio mūšio mi
nėjimuose.

Spalių 1 d., 7 vai. vakaro, 
Cicero skautai, vadovaujami 
,paskz. Jurgio Prapuolenio, 
Mindaugo drąugovės draugi
ninko, 
salėje, 
rengia 
puola
išvakarėse, tai sutarta su bu
vusia Lietuvos policijos klu
bo “Krivūlės” Chicagos valdy
ba, kurios pirmininku yra 
SLA 301 kuopos sekretorius 
Jonas Juodvalkis, rengti bend- 
r a i. Programoje bus vy
riausio skautininko Broniaus 
Kviklio paskaita, pagerbimas 
š. m. Aušros Vartų Lituani
kos tuntų skautų vasaros sto
vyklos vadovybės, tautiniai 
šokiai “Žilvitis,” vienas jaunų
jų SLA 301 kuopos n’arių Ra
mūnas Bigelis paskambins pi
anu, skautai parodys ką iš-

moko stovykloje, o nuo 9 vai. 
vakaro iki 12 vai. vyks šokiai, 
prie puikaus Antano Markaus
ko vedamo orkestro. Įeinant 
į salę reikės skautams aukoti 
vienas doleris. Šokių metu 
veiks, SLA 301 kuopos glo
bėjo Stepo Paulausko tvarko
mas, baras ir SLA 301 kuopos 
narės Liudos Bigelienės veda
mas laimės šulinys.

Kadangi rengėjai daugumo
je yra SLA nariai, o skautų 
organizacija yra broliška SLA 
ir jos eilėse yra busimieji SLA 
veikėjai, tai maloniai yra pra
šomi visi Cicero ir apylinkių 
SLA nariai savo atsilankymu 
paremti šį skautų naudai ruo
šiamą parengimą.

Stepas Paulauskas.

Kanados gyventojų regis
travimo biuras praneša, kad 
liepos 1 d., 1960 metais, Ka
nados gyventojų skaičius sie
kia 17,852,000. Per šių metų 
pirmus šešis mėnesius gyven
tojų prieauglis padidėjo 174,- 
000, o nuo liepos 1 dienos 
1959 metų iki šių metų lie
pos 1 dienai prieauglis padi
dėjo 370,000.

Amerikietis lakūnas Francis 
Povvers, iš skrendant rusų pa
šauto lėktuvo parašiutu, nu
sileido Uralo kalnuose ir tapo 
rusų suimtas ir kaltinamas 
kaipo Amerikos špiegas. Jo 
teismui nuskirta rugpiučio 17 
diena. Amerikiečius neleidžia 
su įkalintu lakunu pasimatyti 
ir neleidžia amerikiečius advo
katus jį ginti teisme. Povvers 
tėvai išskrido į Rusiją tikslu 
su Chruščevu asmeniškai pa- 
simatyti ir prašyti jų sūnų iš
laisvinti.

Uetevom Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Žygelis Tadeušas, Petro sūnūs, 
gyveno Baltimore, Md.

Brazauskas Justinas ir Vladas, 
iš Drutuny km., Kaltinėnų vals., 
Švenčionių apskr.

i

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugpiučio 13, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS VALUTKEVKIUS, 52 kp., Mt. Carmel, 

Pa., gimęs kovo 14, 1889 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugsėjo 7, 1920 m. Mirė rugpiučio 
2, 1960 m. Velionio žmonai Julijonai Valutkevi- 
čienei pomirtinės išmokėta_______ -__________

ROMiUALD YUREWICZ, 335 kp., Greenpoint, N.
Y., gimęs gruodžio 10, 1886 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių 2, 1954 m. Mirė birželio 
30, 1960 m. Velionio žmonai Teodozijai Yurevvicz 
pomirtinės išmokėta ________________________ 250.00

Viso_____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. DULINSKAS, 39 kp., Gilberton, Pa., sirgo 7 savaites 4 dienas $63.75
A. E. DIMTTROF’F’, 126-pav. kp., New York,, N. Y., sirgo 15 sav. 6 d.
B. MAZILIAUSKAS, 141 kp., So. Fork, Pa., sirgo 4 savaites _____
T. DANILEVIČIUS, 155 kp., Benld, III., sirgo 2 sav. 5 d. .........___
I. DILIS, 245 kp., Newark, N. J., sirgo 4 sav. 3 d. ..... ......................
J. LAUIUKENAS. 284 kp., Gary, Ind., sirgo 6 sav. 5 d.________ ____

__ $850.00
$105,851.26

38.25
36.00
14.00
42.02
32.50

Nuo
Viso 

pradžios šių
’*■*’*•

bendrai viso
...................................... 4226.52
——.................-i----- $18,834.95
M. J. VINIKAS, 

SLA Sekretorius.

Domeikalte Ona, Lauryno 
Drungila Stasys, Augusto 

iš Kartenos vals.. 
Vaitkaltę.

Galkus Viktoras,
nų, išvežtas darbams į Vokietiją.

Idamkienė Agota.
Jocius Vincas, Vinco 

Šaukėnų.
Kilmickienė Tekle, ir 

Miglinienė Emilija.
Maksimavičius Pranas. 
Marcinkevičius Kazys.
Miglinienė Emilija, ir 

Kilmickienė Teklė.
Norkus Adolfas ir Alfonsas, Juo

zo sūnus, gimę Telšiuose.
Norvilas Zenonas, Motiejaus sū

nūs, 1944 m. išvežtas Vokietijon iš 
Kretingos kalėjimo.

Paukštys Augustinas, iš Zygėnų 
km., Gelgaudiškio vals., Šakių ap
skričio, buvęs Belgijoje.

Riskevičius Jurgis ir Veronika. 
Sirius Faustas, kilęs iš Telšių. 
Sirius Leonas ir 

sūnus, nuo seniau 
veng Čikagoje.

Vievesys Mateušas
Lukavičius Henrikas.
Massel S. J., gyvenęs Lake Ron- 

konkoma, L. I., N. Y.
Meškerevičius, trys broliai (buvo 

vadinami Ramonais), iš Medilių k., 
Šešuolių vals., Ukmergės apskr.

Micevičienė Juzefą.
Paulauskas Stasys, sun. Stasio, 

gimęs 1926 m.

Heškomiejl arba, apie juos žinau 
tteji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

<L WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

Tel. STagg 2-5O43
Matthev P. Railas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AI*. BALTRUNAS-BALTOI 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. Virginia 7-4499

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti: '

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, ūl.

C

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI' i” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose AmerJUos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Dž laikraštį galima mokėti dalimia— 
pusmečiais, ketvirtimjs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George StM Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiajs 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. 
Užsisaldusienis knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

Kaina tik 75 centai 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
t

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondęntua kiekvienoje didesnėj 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir jvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir IdomiauOB? 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemUsoe* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuom-Mfl 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111/i
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 matoma, $7.00 — pusei metų. Chicagoje 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Ordk 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Soetb Halsted Street, Cbicajro 8, IXū» if

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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Išrinktos pastoviosios komisijos. — Sekamam 
seimui parinktas Newark, N. J. - Moterų veik
la Deimantinės Sukakties Seimo metu. - Vyrai 
domėjosi organizacijos reikalais ir pareiškė 
savo nuomones. - Delegtų pareiga pateikti ra
portus kuopų susirinkimuose
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(Tęsinys)

Pastoviųjų komisijų rinkimas
Seimui einant prie pabaigos, prezidentas Povilas P. Dargis 

pakvietė pastoviosioms komisijoms nominuoti paskirtus komi
sijos narius: Kazį Mačiuką, Miką Vaidylą ir Vincą Velžį, pa
siūlyti kandidatus pastoviosioms komisijoms. Komisija pasiū
lė sekamus asmenis ,į pastoviąsias komisijas:

KONTROLES KOMISIJON: A. Chapliką, S. Michęlsoną ir 
A. S. Trečioką.

ĮSTATŲ KOMISIJON: Dr. A. Montvidą, Dr. K. Drangelį ir 
C. K- Mačiuką.

SKUNDŲ IR APELIACIJŲ KOMISIJON: Adv. T. Mack, 
S. Bakaną ir S. Budvidį.

ŠVIETIMO KOMISIJON: Dr. P. Grigaitį, M. Vaidylą ir A. 
Kalvaitį.

LABDARYBĖS KOMISIJON: K. Katkevičienę, B. Spu- 
dienę, B. Pivaronienę, J. Tumavičienę ir dr. M. J. Viniką.

SVEIKATOS KOMISIJON: Dr. M. Nasvytį, Dr. V. Ter- 
cijoną jir Dr. A. Grigaitį.

JAUNUOLIŲ KOMISIJON: P. Dagį, A. Valatkienę, J. 
Gustų, V. Virbicką, J. Maldutį G. Avižonytę, J. Audėnaitę, A. 
Vaičiūnaitę, J. Trečiokienę, N. Bajorienę, Ruth Budvidaitę, Bi
rutę Anskolytę. 
A. Austin ir E.

KANADOS
Preikšaitis ir I.
dapildyti palikta Toronte gyvuojančios jaunuolių kuopos na
riais.

Visi komisijoms nominuoti komisijos pasiūlyti asmenys vi
soms aukščiau paminėtoms pastoviosioms komisijoms išrinkti 
vienbalsiai.

Prie komisijos rekomenduotų dar pasiūlyta 
Mileriutė, abi iš Ohicagos.
JAUNUOLIŲ KOMISIJA: J. Strazdas , J. 
Sajauka. Šios komisijos sąstatas nepilnas, ją

i

Sekamam seimui vietos parinkimas
Išrinkus pastoviąsias komisijas, prezidentas Dargis pa

prašė pasiūlyti sekamam seimui vietą. Buvo pasiūlytos dvi 
vietos, Newark, N. J. ir Detroit, Michigan. Balsuojant beveik 
vienbalsiai parinkta sekamam seimui vieta Nevvark, N. J. To
dėl sekamas seimas bus laikomas Newarke.

Po to vadovaujant C. Austin ir E. Milieriutei, pianu pri
tariant A. Kalvaičiui, sugiedėta Amerikos ir Lietuvos himnai, 
ir tuo baigėsi Susivienijimo 51-mas Deimantinės sukakties gra
žiai praėjęs seimas.

Prezidentas Povilas P. Dargis, gražiai vadovavęs seimui, 
pasakė gražią kalbą, padėkojo visiems delegatams ir delega
tėms už ramų užsilaikymą ir rimtą svarstymą savo broliškos 
organizacijos reikalų, užbaigė 51mą seimą.

nuoširdų darbą seimo ruošimo metu p. Pivaronienei ir visoms 
kitoms moterims, kurios pašventė daug laiko beruošdamos sei
mą ir šeiminius pobūvius, aš reiškiu nuoširdžią padėką.

Vyry domėjimasis Susivienijimo reikalais
Šiame seime, kaip ir praeituose keliuose seimuose, dalyva

vo nemažai musų organizacijos vyrų veikėjų-veteranų, kurie 
atydžiai sekė seimo eigą ir kartas nuo karto, gavę žodį, pa
reikšdavo savo nuomones vienu ar kitų klausimu. Tais orga
nizacijos reikalais susidomėjusiais vyrais, kiek man teko pas
tebėti, yra šie nenuilstanti veikėjai: p. Amsie, A. M. Praškevi
čius, J. Krasinskas, J. Stanislovaitis, adv. L. Šmulkštys, dr. K. 
Drangelis, S. Michelsonas, dr. P. Grigaitis, J. Strazdas, A. An
driulionis, M. Vaidyla, J. Aymanas, adv. J. Verbalis, A. S. Tre
čiokas, p. Gudas, S. Budvitis, T. Matas, p. Anesta, F. Motuzas, 
V. Sidzikauskas, p. Jogas, K. Mačiukas, J. Varkala, J. M. Bu
činskas, A. Lėpa, A. Čaplikas, S. Gegužis ir kt. Visi čia suminė
ti musų broliškos organizacijos veikėjai ir kiti, reikalui esant 
pasiprašė balso ir pareiškė savo nuomones. Labai gerai, kad 
seime pareiškiama nuomonės organizacijos pagerinimui, kon
stitucijos pataisymams ar papildymams. Jog seimai tam ir 
yra, kad nuoširdžiai išdiskutuoti 01‘ganizacijos reikalus ir ją, 
kiek galima, gerinti. Delegatai gerai suprasdami savo broliš
kos organizacijos reikalus, kurie tik kalbėjo, jų kalbos buvo 
nuoširdžios ir viso seimo eigoje nepareikšta nei vienas šiurkš
tesnis žodis prieš organizacijos pareigūnus ar kitais klausimais. 
Už tokį delegatų nuoširdumą ir supratimą broliškumo, reikia 
tik pagirti.

Seimui buvo pasiūlyta narių ir kuopų įvairus pasiūlymai, 
tai tuos pasiūlymus svarstant tų kuopų delegatai juos gynė, 
nes jie tam ir atsiųsti seiman, kad apginti ir pravesti kuopų 
pasiūlymus, bet kadangi kai kurių kuopų pasiūlymai nebuvo 
naudingi organizacijai ir neatitiko valstijų apdraudų departa
mentams, tai seimo nebuvo priimti, bet tų kuopų delegatai, ku
rių buvo pasiūlymai, sutiko su seimo nutarimu. Tas reiškia, 
kad delegatai, nors kai kurie buvo naujakuriai, tačiau supranta 
demokratiškumą ir sutiko su daugumos delegatų pareikštomis 
nuomonėmis.

Dabar, seimui praėjus, delegatų pareiga savo kuopų susi
rinkimuose, kurie, reikia manyti, rugsėjo mėnesio susirinkimuo
se bus skatilingi, pareiga pateikti išsamius ir teisingus rapor
tus, neiškraipant seimo eigos ir jame padarytus nutarimus. 
To reikalauja broliškumas ir organizacijos gerovė. Jei visi sei
me buvę kuopų delegatai susirinkimuose pateiks teisingus ra
portus apie seimo padarytus nutarimus ir jo eigą, tai musų or
ganizacija sparčiai augs nariais, kuopų pareigūnai ir visi nariai 
privalo stoti darban, verbuoti nepriklausančius lietuvius ir lie
tuvaites į organizaciją, kad 1962 metais įvykstančiam seime 
mes galėtume pasidžiaugti daug didesniu skaičium narių.

Lai gyvuoja musų Susivienijimas ilgus metus! Lai visi lie
tuviai, nežiūrint jų politinių ar religinių įsitikinimų, per seka
mus du metus tampa šios broliškos organizacijos nariais!

Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos Atstovu JAV Memoran 
durnai Valstybės Departa 

mentui

Š. m. liepos 23 dieną suka
ko 20 metų, kai 1940 m. lie
pos 23 dieną, Summer Welles, 
ėjęs tuo laiku Valstybės Sek
retoriaus pareigas, pasmerkė 
Sovietų Rusijos veiksmus, nu
kreiptus prieš Pabaltijo Val
stybes ir pareiškė, kad JAV 
nepripažins Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijos.

Liepos 28 dieną taip pat bu
vo istorinė data, nes tą dieną 
1922 metais JAV pripažino 
Lietuvą DE JURE.

Ryšium su šiomis sukakti
mis, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Atstovai įteikė Valsty
bės Departamentui atitinka
mus memorandumus, nurodė 
Sovietų Rusijos agresijos veik
smus ir pareiškė JAV Vyriau
sybei ir Tautai padėką už 
Amerikos paramą Pabaltijo 
tautoms, kovojančioms dėl 
Laisvės ir Nepriklausomybės.

Lakūnas Powers Nuteistas 
10 Metų, Bet Gal bus Išlai

svintas po 3 Metų

Į BROLIŠKA ORGANIZACIJA KVIE 
ČIAMAS KIEKVIENAS LIETUVIS

Laukiama Gausesnio Naujyjy 
Ateivių Įsirašymo j SLA

Turime džiaugtis, kad po Antrojo Pasaulinio Ka- 
daugeliui musų tautiečių pasisekė iš karo suardytų 

Jie

Abelnos seimo eigos išvados
Gražiai praėjus Susivienijimo Deimantinės sukakties sei

mui, norime pažvelgti į saimo eigą, kad Susivienijimo nariams 
butų aiškiau suprasti savo organizacijos veiklą ir kas jame da
lyvavo. Reikia aiškiai pabrėžti, kad šiame seime, kaip ir pir- 
mesniuose seimuose svarbią rolę vaidino seime dalyvaujančios 
moterys, jos beveik kiekvienu iškeltu svarbesniu klausimu kal
bėjo ir pareiškė savo nuomones. Tomis moterimis yra, kiek 
man teko pastebėti, šios musų organizacijos ilgametės veikėjos- 
veteranės: J. TumaviČienė, K. Katkevičienė, C. Namaksienė, B. 
Keblaitienė, N. Bajorienė, p. Banelienė, M. Stanislovaitienė, E. 
Mikužiutė, A. Gegužienė, O. Biežienė ir kt., kurių vardus šiuos 
žodžius rašančiam neteko sužinoti. Taipgi įvairiose šeiminėse 
komisijose veikė nemažai moterų, kaip tai balsų skaitymo ko
misijoje buvo C. Austin, B. Spudienė ir M. Misęikienė, Tautiš
kų Centų paskirstymo komisijoje — B. Keblaitienė, Skundų ir 
Apeliacijų komisijoje — J. TumaviČienė, Rezoliucijų komisijo
je
Matienė, Jean Gegužytė-žalonienė, Zuzana Januškevičienė, Elz
bieta Satkoff.

Taigi, kaip matome iš šio kad ir nepilno dalyvaujančių mo
terų seimę ir įvairiose šeiminėse komisijose, jos neatsilieka nuo 
vyrų, o kai kur dar ir pralenkia vyrus. Daugelis jų nuoširdžiai 
dirba organizacijai ir rūpinasi jos ugdymu. Negalima praleis
ti nepaminėjus ir veikliąją Bronę Pivaronienę. Ši moteris yra 
neišsemiamos energijos. Ji buvo šeiminio banketo ruošimo pir
mininkė, autobusų surengimo važiuoti į Pittsburgho Universi
tetą vadovė, Universiteto vaišių metu pirmininkavo programai, 
šeiminio banketo programos pirmininkė, ir visuose kituose dar
buose, susijusiuose su seimo ruošimu, be jos neapsieinama. Su
sivienijimui yra didelė garbė turėti savo tarpe tokią gabią ir 
energingą moterį, kokia yra Bronė Pavaronienė ir kitos pitts- 
burghietės, kurios nuoširdžiai kooperavo su p. Pivaronienę vi- 

ug. Už tokį

M. Michelsonienė, Laiškų skaitymo komisijoje — Aldona

Delegatų įvairios nuomonės
Kadangi seimas pasibaigė ketvirtadienį, tai jam pasibai

gus, delegatai nesiskubino vykti į namus, jie sustoję tarp savęs 
kalbėjosi ir dalinosi seimo metu įgytais įspūdžiais. Vieni jų 
reiškė pasitenkinimą seimu, kiti bandė nurodinėti kas jiems ne
labai patiko, tačiau po ilgesnių pasikalbėjimų ir minčių pasi
dalino priėjo prie vienos nuomonės, kad seimas, prezidentui P. 
Dargiui vadovaujant, buvo vedamas tvarkingai ir kad jis pra
ėjo jaukiose nuotaikoje, delegatai kiekvieną iškeltą klausimą 
svarstė šaltai, nes jie tam ir suvažiavo, kad apsvarstyti savo 
broliškos organišacijos reikalus ir nustatyti gaires ateities dar
bams.

Viena viduramžė moteris, besiklausydama sustojusių de
legatų pašnekėsio, pareiškė, kad man šis seimas tikrai patiko. 
Aš Susivienijimo seimuose dalyvauju jau daugelį metų, bet to
kio ramaus ir rimtai svarstančio organizacijos reikalus, nešiu 
mačiusi. Kituose praeityje buvusiuose seimuose būdavo ir to
kių delegatų, kurie dėl neapgalvojimo ar kitokių priežasčių ga
vę žodį kalbėdavo ne į iškeltus klausimus, dažnai net užsikarš- 
čiuodavo ir savo kalbose pareikšdavo šiurkščius žodžius prieš 
kitaip kalbančius delegatus, tačiau šiame seime aš negirdėjau 
nei vieno delegato pareiškiant nešvarų žodį prieš kitų delegatų 
pareikštas nuomones ar organizacijos pareigūnus. Todėl aš ir 
esu patenkinta šiuo seimu, nes jis praėjo tikrai broliškoje nuo
taikoje — pareiškė viduramžė moteris.

Klausantieji tokio moters pasakojimo, kurie pirmiau buvo 
kitokios nuomonės dėl seimo eigos ir padarytų nutarimų, suti
ko su ilgametės organizacijos veikėjos nuomone, pripažino, kad 
seimas buvo vedamas tvarkingai ir kad jis praėjo pavyzdingai. 
Kai kurie pasiklausę įvairių nuomonių, pridėjo: “Dabar į sei
mus suvažiuoja kitokie žmonės, negu suvažiuodavo prieš keletą 
metų, už tad ir seimai darosi ramesni, visi reikalai svarstomi 
rimtai, nes dabartiniai delegatai kitaip supranta organizacijos 
reikalus, negu suprasdavo prieš keliolika metų”.

Praeitą savaitę Maskvoje 
buvo teisiamas Amerikos la
kūnas Francis Gary Powers, 
31 metų amžiaus, kurio lėktu
vas Lockheed U-2 buvo nu
muštas gegužės 1 dieną Uralo 
srityje netoli Sverdlovsko mie
sto. Lakūnas prisipažino, kad 
jis skrido į Sovietų Sąjungą 
šnipinėjimo tikslu ir už tai 
gaudavęs $30,000 per metus 
algos, nuteistas 10 metų, bet 
tik 3 pirmus metus kalėjimo, 
po to gali būti išlaisvintas. 
Prokuroras reikalavo lakūną 
nubausti 15 metų.

Teisėjas leitenantas genero
las Victor Borisoglebsky, per
skaitė kaltinimo aktą ir parei
škė, kad tai galutinas nuo
sprendis. Lakūnas Powers tu
ri tik vieną išeitį, tai kreiptis 
į Aukščiausią Sovietų Parla
mentą ir prašyti pasigailėji
mo.

Spauda rašo, kad dalis bau
smės gali būti panaikinta ir 
po trijų metų lakūnas gali bū
ti išsiųstas į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Teismo metu buvo susirinkę 
daugiau 1,200 asmenų
sų, užsienio diplomatų ir laik
raščių korespondentų. Kada 
buvo perskaitytas apkaltini
mo aktas, rusai plojo, bet 
spauda labai mažai rašė ir per 
radio mažai buvo garsinta pa
darytas nuosprendis.

ru-

Senatoriaus J. Kennedy 
Pasitarimas su Tautiniu 

Gruply žmonėmis

suose
■4-A

mm

i
Y - ’■ •'

■ ' ■

Tuomi baigėsi delegatų pasikalbėjimas seimui pasibaigus, 
ir jie atsisveikindami vienas su kitu, palinkėjo geriausios kelio
nės ir sėkmės organizacijos darbuose ir pasižadėjo pasimatyti 
po dvieju metų Mwarke.
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Senatorius John Kennedy, 
demokratų partijos kandida
tas į prezidentus, rugpiučio 7 
dieną savo vasarnamyje Hy- 
anns, Mass., buvo sukvietęs 
apie 50 tautinių grupių žmonių 
pasitarimui. Iš lietuvių buvo 
pakviesti ir dalyvavo: Dr. P. 
Grigaitis, vyriausias dienraš
čio Naujienų redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
generalinis sekretorius, Ame
rikos Lietuvių Informacijų 
Centro vedėja M. Kižytė, A. 
’TV'smas ir adv. J. Grigalius. 
Dalyvavo ir Mjchigan valsti
jos gubernatorius M. Wil- 
Jiams.

Išsiuntinėtame spaudos sky
riaus pranešime laikraščiams, 
sakoma, kad senatorius ir de
mokratų partijos kandidatas į 
prezidentus susirinkusiems pa-

ro 
kraštų atvykti j Ameriką ir čia pastoviai įsikurti, 
savo ■aitvykiimi padidino lietuvių visuomenę ir sustipri
no jos padėtį svetimame krašte.

Daugelis naujųjų ateivių greitai įsijungė į Ameri
kos lietuvių anksčiau sukurtas organizacijas ir tapo tų 
organizacijų gerais talkininkais. Alums ypač malonu 
pasakyti, kad naujieji ateiviai greitai susidomėjo Susi
vienijimu ir daugelis jų įstojo į jo eiles. Savo atėjimu 
į Susivienijimą jie tartum į velkino organizacijos dar
bus ir pastangas, kurias SLA padarė rūpindamasis iš
kovoti teises išblaškytiems tautiečiams atvykti ir įsi
kurti Amerikoje.

Atėjusieji į Susivienijimą .ne tik padidino organi
zaciją, o kaikurie’ jų 'tapo SLA žymiais talkininkais ir 
svarbiais darbų rėmėjais. Daugelis jų prisidėjo prie 
vajaus talkos ir davė organizacijai naujų jėgų. Trum
pame rašinyje sunku, pilnai įvertinti naujųjų ateivių 
gražų įnašą musų organizacijai, tačiau galime pasaky
ti, kad jų atėjimas turi Susivienijimui nemažų reikš
mę.

Jau antra dešimt,mėltį musų naujiesiems tautiečiams 
gyvenanti Amerikoje, atrodo, kad nėra tikslu skirstyti 
lietuvių visuomenę į senuosius ir naujuosius ateivius. 
SLA prezidentas P. P. Dargis savo raporte 1960 m. 
Seimui visai teisingai pastebi: “Jei prieš keletą metų 
dar kam buvo klausimas apie senųjų ir naujųjų ateivių 
santykius, tai tokio klausinio Susigienijime nėra, jo gal 
ir visai niekad nebuvo. Senieji ir naujieji ateiviai su
darome Susivienijime vieną šernų,» visi esame 'tos pačios 
tautos vaikai ir įeiname į Amerikos lietuvių visuome
nės sudėtį”.

Taigi, galime suprasti, dėl ko Susivienijimas, vyk
dydamas naujų narių prirašymo talką, nesikreipia at
skirai į (Senuosius ar naujuosius ateivius, o visus lygiai 
kviečia būti broliškosios organizacijos nariais. Bet ne
žiūrint to yra laukiama dar gausesnio naujųjų ateivių 
įsirašymo į Susivienijimą. Organizacijos uždaviniai 
didėja ir darbas plečiamas. Veikimo dirva yra plati ir 
joje laukiama pasirodant kiekvieno lietuvio, kuriam 
tik rupi musų tautos reikalai ir laisvė.
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Susivienijimo Pirmos Apskrities Ribose 
Gyvuojančioms Kuopoms Pranešimas

Šiomis dienomis tapo išsiuntinėtas prie SLA pirmos ap
skrities priklausančioms kuopoms pranešimas, kad apskrities 
metinis suvažiavimas įvyks 1960 metų Rugsėjo-September mė
nesio 18 dieną, Lietuvių Piliečių Klubo patalpose, 631 Walnut 
Street, Easton, Pa. Suvažiavimas prasidės pirmą valandą po 
pietų.

Tame pranešime kuopos buvo prašomos ir raginamos iš
rinkti atitinkamą skaičių delegatų ir prisiųsti juos į suvažia- 
mą. Bet jei dėl kokių nors priežasčių bent kuri kuopa tokio 
pranešimo negavo, tai prašau šį viešą pranešimą laikyti ofi- 
cijaliu pranešimu, rinkti delegatus ir dalyvauti suvažiavime.

Šiame suvažiavime bus renkama apskrities valdyba se- 
kenčiam terminui, o taipgi rasis ir daugiau svarbių reikalų, 
kuriuos reikės apsvarstyti ir išspręsti. Oras jau pradės at
vėsti ir vasaros karščiams praėjus jausimės smagiau, o taip 
jausdamiesi surasim budus kaip daugiau ir geriau organizaci
jai padirbėti. Todėl, stokim darban.

Su gilia pagarba,
k J. Gegužyte-Zalonienė,

z , SLA pirmos apskrities sekretorė.

reiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės demokratams 
valdant nepripažino okupaci
jos Lietuvoje. Demokratams 
esant valdžioje, jie atsisakė 
pripažinti jėga įvykdytą oku
paciją 1940 metais, pabrėžė 
senatorius Kennedy ir kartu 
užtikrino, kad demokratams j- 
ėjus į vyriausybę nebus pripa
žintas Lietuvoj užgrobimas. 
Taipgi jis atkreipė dalyvių dė
mesį į 1960 metų demokratų 
partijos platformą, kurioje

pabrėžiama, kad mes neišsiža
dame tautų esančių už geleži
nės uždangos.

Toliau senatorius Kennedy
pareiškė, kad musų platfor
moj pasižadėta pagreitinti vi
somis priemonėmis tą dieną, 
kad Lietuvos vyrai ir mote
rys, kartu su kitomis laisvę 
mylinčiomis tautomis vėl gy
ventų laisvėje ir teisėtume. 
Jis dar nurodė, kad Lietuvos,
Latvijos ir Estijos valstybės 
yra įtrauktos į 1960 metų di
plomatinį sąrašą.
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MUSŲ REIKALAI

Vasarai einant prie 
pabaigos

Vasara, kaip įprasta saky
ti, yra atostogų ir poilsio me
tas. Vasaros metu visi darbai, 
nors jie butų svarbus, atide
dami tolimesniam laikui, kai 
praeis atostogos ir šiltas va
saros oras. Tačiau šiemet, 
nors vasaros sezonas jau eina 
prie pabaigos, šilto oro mažai 
turėjome — visa vasara buvo 
vėsoka ir patogi ne tik atosto
goms, bet ir visuomeniniams 
bei organizaciniams darbams. 
Bet kadangi yra įprasta vasa
ros metu, nežiūrint kokis oras 
bebūtų, nutraukti visus dar
bus ir po žiemos bei pavasario 
turėti ilgesnį ar trumpesnį po
ilsį, kad atėjus rudens ir žie
mos sezonams turėti daugiau 
energijos visuomeniniams dar
bams. Taip padarė ir Susivie
nijimo daugelio kuopų parei
gūnai, jie vasaros metu per
traukė kuopų susirinkimus, 
kad galėtų patys ir visi nariai 
porai savaičių išvykti kur 
nors į tyrą orą pasilsėti ir pa
sisemti energijos rudeniniams 
ir žieminiams darbams.O—^—O
Dabar laikas pradėt 
ruoštis rudens darbams

Kaip šiemet visą vasarą 
oras buvo vėsus, taip ir dabar, 
rugpiučio mėnesiui einant prie 
pabaigos, oras vėsus ir patei
gus susirinkimams ir įvai
riems darbams. Greitai ateis 
Darbo Dienos šventė, po jos 
oras pradės dar labiau atvės
ti, jaunimas pradės grįžti į 
mokyklas, SLA kuopų parei
gūnai ir visi nariai praleidę 
atostogas grįž prie kuopų 
veiklos, tad ir kuopų susirinki
mai bus gausesni nariais, nes 
juose bus svartomi rudeninio 
ir žieminio sezono darbai. To
dėl visų kuopų pareigūnų ir 
visų narių pareiga jau dabar 
pradėt ruoštis prie kuopų rug
sėjo mėnesio susirinkimų ir 
juose dalyvauti. Kadangi rug
piučio mėnesį didelė dauguma 
kuopų susirinkimų nelaikė, tai 
rugsėjo mėnesio susirinkimuo
se kuopų delegatai, dalyvavę 
praeitam seime, pateiks rapor
tus iš seimo veiklos ir padary
tų nutarimų, tai visi nariai 
privalo rugsėjo mėnesį daly
vauti susirinkimuose.

O + o
Iš visur ateina 
džiuginanti pranešimai

Vasarai einant prie pabai
gos, iš įvairių vietovių mes 
gauname džiuginančius prane
šimus. Vieni veikėjai rašo, 
kad jų kuopos po vasaros ato
stogų ruošiasi rudeniniams ir 
žieminiams darbams. Vienas 
žymus musų organizacijos vei
kėjas rašo, kad musų apskri
tis, artėjant rugsėjo mėnesiui, 
jau šaukia metinį suvažiavi
mą. Kelių kuopų sekretoriai

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA

Cleveland, Ohio

SLA 14 Kuopos Vasarinis 
Pobūvis

Vasaros malonumams spar
čiai sluogiant į pabaigą, musų 
SLA 14 kuopa dar turės vie
ną vasarinę pramogą-pobuvį, 
kuris įvyks musų kuopos na
rių, Jono ir Onos Blaškevičių, 
gražioje sodyboje, rugsėjo 4 
d., sekmadienį.

Pobūvis bus tuo įdomus, 
kad be įprastinių skanių už
kandžių ir gaivinančių gėrimų, 
musų kuopos delegatai, daly
vavę SLA Deimantinio Jubi
liejaus Seime, padarys prane
šimus apie Seimo darbus ir 
svarbesnius nutarimus. Pra
nešimus padarys: Marė Misči- 
kienė, Justinas Misčikas ir 
Antanas Praškevičius. Kiti 
kuopos delegatai—Jonas Bra
zauskas dėl ligos, Alfonsas V. 
Braziulis ir inž. Dr. Nasvytis 
dėl darbo bei inž. Pijus J. Žiu- 
tys, tuo metu turėjęs savo 
sveikatos patikrinimą ligoni
nėje, Deimantinio Jubiliejaus 
Seime negalėjo dalyvauti.

Kuopos nariai, jųjų šeimos, 
kitų kuopų nariai su bičiuliais 
bei pažįstamais, kviečiami da
lyvauti SLA 14 kuopos vasa
ros baigminiame pobūvyje, 
kad gausiai susirinkę galėtu
me išklausyti delegatų prane
šimus ir žalialapių medžių pa- 
unksmėje gražiai pabendrauti 
bei mintimis pasikeisti.

Pobuvo vieta, J. ir O. Blaš
kevičių sodyba, randasi prie 
Chardon Road (6 kelias), ku
ris pasiekiamas važiuojant 
Euclid Avenue (6-20 kelias) į 
rytus iki Highland Road ir 
tuoj už jo sukant į Chardon 
Road (dešinėn). Šiuo keliu 
važiuojama iki Chardon mies
čiuko ir toliau tuo pačiu keliu 
iki pobūvio vietos, kuri randa
si dešinėje pusėje ir bus atžy
mėta tautinių spalvų ženklu.

Kep.

SLA 352 Kuopa Ren
gia Gražią Gegužinę

DETROIT, MICH. — Susi- 
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
352 kuopa rengia gražią ir di
delę gegužinę šių metų RUG- 
SfiJO-SEPTEMBER 4 DIE
NĄ, Sinkevičienės sode-uky- 
ie, prie Liberty Parko, 28103 
Bredow Road. Važiuoti reikia 
Middle Road ir stebėti didelę 
iškabą prie Middle Beit kelio.

Valdyba yra prisirengusi 
sutikti draugiškai ne tik SLA 
narius, bet ir visus svečius ir 
bučiulius. Užkandžių ir gėri
mų užteks visiems. Taipgi bus 
gera muzika šokiams.

Delegatai, buvę SLA Dei
mantiniame Seime, padarys 
pranešimą nariam ir svečiam 
apie seime pravestus naudin
gus nutarimus, ypač apdrau- 
dos reikalais ir apie suteikimą 
kanadiečiams lygių teisių bū
ti Pildomosios Tarybos na
riais, jeigu tik įstatymai leis.

Sužinojome, kad iš kaimyni
nės Kanados bus svečių ir bi
čiulių, kurie įdomaujasi Susi
vienijimo reikalais.

Be bičiulių ir draugų kana- 

pasididžiuodami rašo, kad jie 
tikisi turėti gausius kuopų su
sirinkimus rugsėjo mėnesį, nes 
tų kuopų nariai yra pasiilgę 
susirinkimų, nes jie nori suei
ti savo senus draugus ir su 
jais pasikalbėti.

Tai džiuginančios ir organi-' 
zacijai naudingos žinios. Tas 
parodo, kad praėjus musų or
ganizacijos deimantiniam sei
mui, kuopų veikėjai į tai at
kreipė rimtą dėmesį ir ruošia
si prie didelių rudeninių ir žie
minių darbų.

diečių, tai butų ne gegužinė, 
nes jie visi mandagus ir malo
nus svečiai, moka -gražiai pa
dainuoti ir palinksminti suva
žiavusius svečius ir viešnias.

Valdyba ir Komisija 
Kviečia Visus.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopos Veikla

Rugpiučio mėn. 4 dieną įvy
kęs kuopos susirinkimas buvo 
labai turininkas, bet narių 
skaičium negalima pasigrti, 
nes jų galėjo būti daugiau.

Susirinkimą atidarė vice 
pirmininkas St. Volskis, ka
dangi vasaros laiku susirinki
mai vyksta truputį anksčiau, 
tai pirmininkas atvyko vėliau. 
Protokolas perskaitytas ir pri
imtas be pataisų. Ligonių, kaip 
žinoma, 38 kuopoj retai kada 
būna, tai ir šį kartą nebuvo.

Dėl SLA 38 kuopos ruošia
mo pikniko rugpiučio 27 die
ną, šeštadienį, 2 valandą po 
pietų Forest Parke. Tuo rėk 
kalu kalba Volskis, kuris pa
reiškė, kad kvietimai buvo iš
siuntinėti, bet tuo laiku atei
na pirmininkas adv. Bredes ir 
plačiau paaiškina apie pikni
ką.

Piknikas nemokamas ir visi 
atsiveža sau ant stalų gero 
a iaus ir gyvybės pilno elek
syro. Susidomėjimas labai di
delis ir laukiama didelės spū
sties iš visų kuopų ir penktos 
apskrities. Forest Parkas di
delis, tai nėra ko bijotis, kad 
vietos pritruktų.

Svarbiausia — nemokamas, 
gi šeimininkėms ir šeiminin
kams didelis galvosūkis, kaip 
turtingiau ir geriau paruošti 
stalą.

Kai aš paklausiau vienos 
narės ką ji gamina, tai atsa
kė: tik netrukdyk manęs, nes 
mano galva ir taip užimta pik
niku ir aš nežinau kaip stalai 
išlaikys nuo visų gėrybių. Aš 
atsiprašiau ir kreipiaus prie 
kitos narės, bet ši dar žiau
riau atšovė: Juk žinai, kad 
tai pirmas teks piknikas, kur 
bus stalai apkrauti ir upeliai 
gėrimo tekės...

Aš tik padėkojau ir nuėjau 
sau galvodamas, kad vot tai 
bus piknikas, vot tai piknikas 
Forest Parke 27 dieną rugpiu
čio, šeštadienį...

Priimtas naujas narys Jo
nas Stanys. Jį pristatė Ayma- 
nas. Iš SLA deimantinio seimo 
Pittsburghe, raportą pateikė 
J. Aymanas. Jis nušvietė labai 
gražiai seimą ir jo ten 4 die
nas. Žavisi SLA augimu narių, 
ypač jaunimu. Vadinas SLA 
gyvuos, kaip gyvavo.

Kalba buvęs seime St. Vol
skis. Jei Aymanas buvo opti
mistas ir visur matė saulę 
šviečiant, tai Volskis pareiškė 
kitokią nuomonę.

Pirmininkas adv. Bredes pa
dėkojo 38 kuopos delegatams 
už dalyvavimą seime.

Susirinkimas praėjo gražioj 
nuotaikoj, kaip ir pridera bro
liškai organizacijai.

J. Parojus.

Hammond, Ind.

SLA 278 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks Sep- 
tember 4 dieną, 2-rą valandą 
po pietų, priprastoj vietoj. Bu
tų malonu, kad susirinktų 
daugiau narių ir galėtumėm 
atidaryti susirinkimą-mitingą.

Kuopos pirmininkas Albinas 
Kvedaras nesveikuoja, taipgi 
ir vice pirmininkas S. Malciau- 
skas taip pat neoveikuoja, ne
bus susirinkime.

Juozas Maksvitis, 
Finansų sekretorius.

BRANGIAI MAMYTEI,
Pranciškai Antanynienei 
š. m. liepos mėn. 31 dieną 
Lietuvoje mirus, gilią užuo
jautą kuopos sesėms Adelei 
Allis-Ališauskienei ir Petrei 
Polgrimienei reiškia

SLA 278 Kuopos 
Valdyba ir Nariai.

Philadelpbia, Pa.

ŠIA 135 Kuopos Veikla

Šių metų rugpiučio mėn. 7 
dieną įvyko musų kuopos mė
nesinis susirinkimas. Susirin
kimą atidarė kuopos pirminin
kas Vincas Botyrius. Pirmiau
sia buvo perskaitytas proto
kolas iš praeito susirinkimo. 
Po to buvo aptarta kuopos ak
tualieji reikalai.

Finansų sekretorius Zigmas 
Jankauskas, buvo labai užim
tas su narių draudimo mokes
čiais. Nariai, kurie dalyvavo 
susirinkime, visi apsimokėjo 
savo mokestį. Bet yra keli na
riai kurie su mokestimi gero
kai atsilikę. Tokie nariai yra 
prašomi pasirūpinti ir savo 
draudimo mokestį laiku apsi
mokėti.

Šiame susirinkime nutarta, 
kad rugsėjo (September) 4 
dieną, tai yra pirmutinį sek
madienį susirinkimo nedaryti. 
Musų 135 kuopos sekantis su
sirinkimas įvyks tik spalio 
mėnesio antrą dieną, tai yra 
sekmadienį. Taigi įsitėmykite, 
kad rugsėjo (september) mė
nesį musų kuopos susirinkmo 
nebus. Visi nariai ir narės yra 
kviečiami pasiruošti spalio 
mėnesio antros dienos, antrą 
valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikos svetainėj, 2715 E. 
Allegheny Avenue. Čia laiku 
pribukite visi ir savo draugus 
bei drauges atsiveskite.

G. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

St. Catharines, 
Canada

Vietos lietuvių dauguma 
dirba General Moters kompa
nijoje. Normalios atostogos 
šiemet buvo numatyta nuo lie
pos 29 iki rugpiučio 15 d., bet 
daugelis dėl modelio pakeiti
mo nedirbs nuo keturių iki še
šių savaičių, t. y., buvo atleisti 
vieną-dvi savaites prieš atos
togas ir 1-2 savaites pradės 
dirbti vėliau.

SLA 278 kuopos valdyba 
savo posėdyje liepos 19 dieną 
nutarė šiame laikotarpyje ne
šaukti visų narių susirinkimo.

Visuotinas narių susirinki
mas yra šaukiamas rugsėjo 
27 d.,HGarding Hotel patalpose, 
7 vai. vakaro. Dienotvarkėje 
yra įrašytas kuopos delegato 
Igno Sajausko pranešimas 
apie SLA Deimantinės Sukakr 
ties seimo nutarimus ir jame 
gautus įspūdžius. Tuo pačiu 
primenama, kad bus priima
mos duoklės, tad kurie yra jų 
nesumokėję, galės sumokėti 
fin'ansų sekretoriui susirinki
mo metu.

Kp. Sekr. J. Girevičius.

Worcester, Mass.

SLA 57 KUOPOS
susirinkimas įvyks rugsėjo 1 
dieną, 7:30 valandą vakare. 
Po, dviejų mėnesių atostogų 
reikės pasiruošti žiemos veik
lai. Tai visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į susirin
kimą. Jūsų delegatai, dalyva
vę SLA seime, išduos raportą 
iš SLA deimantinės sukakties 
seimo, įvykusio Pittsburgh, 
Pa. Taip pat Jūsų atstovai J. 
Krasinskas, J. Lendraitienė, 
V. Mitrikas išduos raportus 
iš ruošiamos lietuvių veiklos. 
Todėl kviečiami visi nariai

J
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Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Mineralai ir Vitaminai

(Tęsinys)

Pas suaugusius dėl mineralų neteki
mo osteomaiiacija ypatingai ryški nuga
ros, dubens ir kojų kauluose, 
kaulai suminkštėja kūno 
džiant ilgi kaulai (kojos) 
burkaulis sutrumpėja', o 
pakeičia formą. Sunkaus 
•teomaliacijos pasėkos su
deformacija apsunkina moterim 
mą. Raeliito perspėjimas ir gydymas at
liekamas vitaminu D; prieš laiką gimu- 
siem vaikam duodama žymiai didesnė 
dozė (apie 10 kartų). Negrai, kurių pig
mentuota oda sulaiko ultravioletinius 
spindulius ir kliudo vitamino D sintezę, 
turi gauti didesnę vitamino I) dozę (apie 
50%). Imant vitaminą T) per didelėm 
dozėm ir ilgą laiką jis gali būt žalingas 
sveikatai, kas pasireiškia minkštų audi
niu

€

VOS
mu.

ir gyvybinių organų kalkėjimu, gal- 
škausniais, ledakavimu ir viduriavi-

PASTABA: Ultravioletiniai spin
duliai — nematomi spinduliai, esantys 
saulės spektre už violetinių spindulių. 
Suektras — pro permatomą prizmę pra
ėjusio ir lužusio bespalvio šviesos spin
dulio sudaromas daugiaspalvis ruožas.

VITAMINAS EI — jo reikšmė žmo
nių dietoj .nėra pilnai išaiškinta, nors 
yra pripažinta nuomonė, kad šitas vita
minas yra reikalingas žmogui. Vitaininp

ateiti į šį svarbų susirinkimą, 
Lietuvių Piliečių Salę, 45 Mill- 
bury Street. Susirinkimas bus 
antram aukšte.

J. Krasinskas,
SLA 57 kuopos sekr.

Paterson, N. J.

SLA 101 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
1960 metų rugsėjo mėnesio 1 
dieną, ketvirtadienį, 7 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėj, 62 Lafajette St.

Prašau visus narius ir visas 
nares atsilankyti į šį susirin
kimą, nes bus svarbių dalykų 
aptarimui. Taipgi išgirsite ra
portą iš SLA Deimantinės su
kakties įvykusio seimo.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

Scranton, Pa.

SLA 30 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugsėjo-september 7 
dieną, 7:30 valandą vakare, K. 
of P. Hali patalpose, Church 
Avenue, Scrantone.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime ir užsimokėti 
mėnesines mokestis. Taipgi 
yra ir kitų reikalų aptarimui 
po vasaros atostogų, tad visų 
narių pareiga būti susirinki
me rugsėjo 7 dieną.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

Waterbury, Conn.

ŠIA 11 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks š. m. 
rugsęjo mėn. 4 dieną, pripra
stoje vietoje, 43 Green Street, 
2 valandą po pietų.

Vasaros metu liepos ir rug
piučio mėnesiais kuopa nelaikė 
susirinkimų, tai daugelis narių 
atsiliko su mokėjimu nario 
mokesčių. Maloniai prašome 
nepamiršti ateiti į susirinkimą 
ir užsimokėti mėnesinius mo
kesčius laiku, kad neliktumėt 

Kuomet 
svoriui spau

si! linksta, stu- 
dubens kaulai 
raeliito ir os- 
dubens kaulu 

gimcly-

suspenduoti, o nelaimei ištikus 
nereikėtų turėti nesmagumo.

A. Orantas,
SLA 11 kuopos fin. sekr.

Chicago, Illinois
(18-tos apylinkės)

ŠIA 129 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
Rugsėjo-September 4 dieną, 
sekmadienį, 1-mą valandą po 
pietų, Dievo Apveizdos para
pijos salėj, 713 W. 18-th St.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti ir kurie 
yra užsilikę su mokestims, 
ateikite į susirinkimą ir užsi- 
mokėkit.

J. Gelgaudas, 
Protokolų sekretorius.

Rockford, Illinois

A. L. Tarybos Gegužinė

Kadangi ALT susideda iš 
organizacijų, išrenka iš savo 
narių atstovus dalyvauti su
sirinkimuose, daryti sprendi
mus, tai ir SLA 77 kuopa su 
savo skaitlingu buriu narių 
plačiai prisideda ir remia mu
sų ALT Rockfordo skyriaus 
sumanymus.

Štai ir vėl yra rengiama me
tinė ALT gegužinė šių metų 
rugsėjo mėn. 4 dieną, sekma
dienį, puikiame Švedų “Vasa” 
parkelyje. Kviečiami visi SLA 
77 kuopos nariai dalyvauti, 
nes tai bus paskutinis šių me
tų išvažiavimas į miškus. Lie
tuviškos meliodijos ir dainos 
skambės iper visą dieną. Iš 
Chicagos atvyksta visuome
nininkas darbuotojas dr. K. 
Drangelis, dabartinis Chicagos 
A. L. Tarybos vice preziden
tas, pasakys trumpą kalbą 
Lietuvos reikalais, liečiančiais 
Lietuvos išlaisvinimo bylos ve
dime. Po kalbos tęsis užkan
džiai ir vaišės, visi bus aptar
nauti su lietuviška šypsena.. 
Vaikučiams bus balionai dova
nai, tik visi į gegužinę.

ŠIA 77 Kuopos 
Korespondentas.

E .stoka žiurkių maiste sukelia jų nevai
singumą, todėl jis vadinamas vaisingumo 
faktorius, bet jo reikšmė žmogaus vai
singumui .neįrodyta. Vitamino E šalti
niai: augalų aliejai, kiaušinio trynys, 
riešutai, ankštinės daržovės, žaliais lapais 
daržovės, kviečių gemalų aliejus, kepe
nys. Bakterijos sintezina (sujungia) vi
taminą E žarnose. Šilto vitamino maži 4.
kiekiai yra sukrauti kūno riebaluose. Vi
taminas E esąs maiste siekia sulaikyti 
oksidaciją (gruzdinimą) vitamino A ir 
riebalinių rūgščių. (Oksidacija — stin
gimus su deguoniu, gruzdinimas).

VITAMINAS K yra gaunamas iš 
maisto, be to, bakterijos jo daug .sintezi
na (gamina, sujungia) žarnose. Vitami
nas K yra reikalingas kraujo sukrešėji
mui. Jeigu yra vitaminas K, tai kepe
nys su jo pagelba gamina protrombiną, 
kurs yra būtinas prie kraujo krešėjimo. 
Vitaminas K yra .sugeriamas su pagelba 
tulžies druskų iš viršutinio žarnų trakto. 
Kepenų ligos kaip pa v. geltligė kliudo 
kūno gebėjimui sunaudoti vitaminą K. 
Vitaminas K dažnai skiriamas motinai 
prieš kūdikio gimdymą, kad išvengt nau
jagimio didesnio kraujavimo. Jeigu pa
cientas, kuriam buvo duoitas vaistas prieš 
kraujo krešėjimą, kaip antrai Dicuma- 
rol, pradeda kraujuoti, jam skiriamas 
vitaminas K. Maisto šaltiniai su vitami
nu K yra žalios daržovės (špinatas), po
midorai, sojos pupelės ir selenys.

(JB.us daugiau)

i Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegiižinė įvyks rugpiučio mė
nesio 27 dieną, šeštadienį, Fo
rest Parke, Wpodhavene. Pra
sidės 2 valandą po pietų, bet 
anksčiau atvykusieji galės pa
sirinkti geresnes vietas ir ge
resnius stalus. Rengėjai kvie
čia SLA 38 kuopos ir kitų 
kuopų narius ir nares daly
vauti šioje išvykoje ir ben
drai jaukioje nuotaikoje tyra
me ore praleisti šeštadienio 
popietį.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintosios apskrities 
rengiama metinė gegužinė-pik- 
nikas įvyks rugpiučio 28 die
ną Rocky Glen parke prie eže
ro. Apskrities valdyba kviečia 
visus apskrities ribose gyvuo
jančių kuopų narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti šiame pikni- 

Ilce-gegužinėj ir linksmai su se
niai matytais draugais praleis
ti sekmadienio popietį. Bus 
skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų troškulio numalšini
mui.

—o—
Binghamton, N. Y. — Susi

vienijimo 50 kuopos rengiama 
graži gegužinė-piknikas įvyks 
rugsėjo mėn. 4 dieną, Antano 
Lėpos vasarvietėje, ant upės 
kranto, Conklin, N. Y. Prasi
dės 1 valandą po pietų.

Vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti Susivienijimo nariai ir 
geros valios lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami dalyvauti šia
me tradiciniame SLA 50 kuo
pos piknike-gegužinėje.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas šaukiamas šių me
tų rugsėjo mėnesio 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose, 
631 Walnut Street, Easton, 
Pa.

Apskrities sekretorė Jean 
Gegužytė prašo visas pirmo
sios apskrities ribose gyvuo
jančias kuopas išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pri
siųsti į suvažiavimą.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Plck-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(ŠIA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
BONDSAI—Tęsbtys

18. 50,000 Wash. Chelan County
Pub. Util. Distr.

50,000No. 1 3^%—2005 50,000.00
19. 25,000 Wash. E. Wash.

Joint Author., Pa. 4’4%—93 25,988.96 25,907
20. 50,000 W. Virginla

Turnpk. 4H%—89 50,375.00 28,000
21. 11,000 Chesapeake &

Ohio Ry. ‘‘E” 3^%—96 10,958.75 10,986
22. 15.000 Chesapeake &

Ohio Ry. “E” 3H%-96 15,600.00 15,496
23. Chicago, Burlington

<& Quincy lst 316—85 25,937.50 25,701
24. 25,000 Erle R. R. lst

Consol. “G” 316%—2000 25,162.50 25,145
25. 25,000 Great Northern

R. Co. ‘*Q” 2?6%—2010 24,062.50 24,212
26. 25,000 Louisville & Nashville

R. R. Co. lst *'G” 2%%—2003 22,562.50 22,953
27. 25,000 N. Y. Connecting

R. R. lst “B” 2%—75 25,218.75 25,153
28. 25.000 N. Y. Connecting

R. R. lst “B” 2%%—75 21,250.00 22,068
29. 15,000 N. Y., Chicago & St.

Louis R. R. Co. “E” 3% %—80 15,150.00 15,040
30. 50,000 Northern Pacific

Ry. Co. Cal. 4%—84 49,750.00 49,800
31. 15,000 Penn’a R. R. 416—65 15,300.00 15,034
32. 5,000 Piedmont & Northern

Ry. Co. 3%%—66 5,137.50 5,035
33. 25,000 Reading Co.

lst Ref. “D” 316%—95 24,781.25 24.878
34. 25,000 Southern Pącific

R. R. Co. “F” 2%%—96 24,656.25 24,715
35. 20,000 Southern Pacific

R. R. Co. 2%%—96 16,275.00 16,529
, 36. 5,000 Southern Pacific

R. R. Co. 2%%—96 4,043.75 4,107
37. 25,000 Virginla Ry. lst 3%—95 24,562.50 24,672
38. 23,000 Texas and Pacific

Ry. Co. “E” 3%%—85 22,770.00 22,910
39. 25,000 American Tel. &

Tel. Co. Deb. 3%—86 24.468.75 24,588
40. 25,000 American Tel. &

Tel Co. Deb. 2%%-86 22,812.50 23,156
41. 25,000 Appalachian EI.

Povver Co. 316%—77 25,343.75 25,230
42. 25,000 Arkansas Povver

& IJght Co. 316% 26,687.50 25,900
43. 50,000 Atlanta Gas Light 516—82 48,172.18 48,121
44. 25,000 Brooklyn Union

Gas Co., N. Y. 2%%—76 25,375.00 25,258
45. 18,000 Brooklyn Union

Gas Co.. N. Y. 2%%-76 16,605.00 16,903
46. 7,000 Brooklyn Union

Gas Co., N. Y. 2%%—76 6,422.50 6,512
47. 25,000 California EI.

.Povver lst 2%%—80 24,875.00 24,905
48. 10,000 Centrai Maine

-• Povver Co. "M” 316%—72 10,900.00 10,460
49. 20,000 Centrai Power &

Light Co. “A” 3%%—73 20,175.00 20,058
50. 50,000 Columbia Gas 3%%—80 50,000.00 50,000
51. 50.000 Consolidated Edison

Co. lst Ref. 316%—83 51,125.00 50,566
62. 25,000 Consolidated Edison

Co. 4%%—86 25,535.00 25,496
53. 25,000 Commonwealth

Edison Co. 3%%—88 23,218.75 23,257
64. 25,000 Dalias Power &

Light Co. lst Mtg. 316%—83 25,467.75 25,361
55. 25,000 Detroit Edison Co.

Gen. & Ref. “K” 3%%—76 25,445.75 25,325
66. 25.000 Dūke Povver Co. 3% %—86 25,577.50 25,538
57. 13,000 Ernpire District

Electrlc Co. 316%—69 13,899.60 13,478
58 25,000 Eastern Utilities 3|% %—79 25,725.00 25,633
59. 15,000 Florida Povver &

Light Co. 316%—74 16,350.00 15,921
60. 10,000 Florida Povver &

Light Co. 316%—74 10,650.00 10.619
61. 5,000 Florida Povver &

Light Co. 316%—74 5,325.00 5,100
62. 25,000 Gadineau Povver

Co. lst “C” 3%—70 25,625.00 25,317
63. 50,000 Georgia Povver

Co. 3%—86 50,812.50 50,767
M. 50,000 General Motorą

Acceptance 316%—72 50,000.00 50,000
65. 14,000 Georgia Povver

Co. lst Mtg. 3%%—83 14,126.00 14,110
66. 25,000 Illinois .Povver 316—78 26.062.50 25,813
67. 25,000 Laclede Gas &

Light Co. lst 316%—65 26,350.00 25,615
68. 10,000 Louisiana Povver

& Light Co. 3 %—74 10,237.50 10,163
69. 14,000 Louisiana Povver

& Light Co. 3%—74 14,140.00 10,071
70. 17,000 Michigan Consol.

Gas Co. lst 316%—69 18,052.50 17,515
71. 10.000 Michigan Bell

Tel. Co. 316%—88 10,125.00 10,055

Bendrai bondsų ir Serų ...______— $3,021,516.81 $2,974,190

10,000 Michigan Bell
Tel. Co. 3%%—88 10,125.00 10,055

73. 5,000 Michigan Bell
Tel. Co. 3%%—88 5,062.50 5,034

74. 25,00Q Milvvaukee
Light Co. lst 3%%— 75 25,326.25 25,236

75. 25,000 Montana Povver
Co. 2%%—75 25,260.00 25,152

76. 25,000 Mountaln Statės
Tel. & Tel. 2%%—86 23.250.00 23,536

77. 30,000 Nevv England
Tel. & Tel. Deb. 3%—82 30,600.00 30,440

78. 50,000 Nevv York Tel.
Co. 3%%—96 50,274.00 50,252

79. 25,000 Niagara Mohavvk Povver
Corp. “Gen.” 2%%—80 25,187.50 25,123

80. 25,000 Niagara Mohavvk
Povver 3%%—88 23,687.50 23,710

81. 25,000 Northern Indiana
Public Serv. 3%%-73 25,562.50 25,323

82. 50,000 Pacific Povver &
Light Co. 4%%— 50,208.00 50,182

83. 25,000 Pacific Gas &
Electrlc Co. lst 2%%—80 24,687.50 24,789

84. 25,000 Pacific Povver
Light Co. lst 3%%—82 25,112.50 25,098

85. 50,000 Pacific Gas &
Electrlc Co. 3%%-87 50,744.00 50.685

86. 25,000 Pacific Tel. & Tel.
Tel. 2%%—86 25,906.25 25,690

87. 5,000 Pennsylvania
Electrlc Co. 3%%—72 5,175.00 5,098

88. 5,000 Pennsylvania
Electrlc Co. 3%%—72 5,175.00 5,098

89. 25,000 Pennsylvania Povver
& Light Co. 3%-75 25,187.50 25,062

90. 25,00 Philadelphia
EI. Co. 4%%—86 25,000.00 25.000

91. 25,000 Portland Gas & . .
Coke Co. 3%%—76 24,625.00 24,714 i

92. 25,000 Portland Gen.
Electrlc So. 3%%—75 25,312.50 25,205

93. 25,000 Publ. Ser. EI. &
Gas lst 4%%—86 25,314.25 25,292

94. 50,000 Southern Cal.
Gas Co. 5%%—84 50,864.50 50,864

95. 9,000 Southern Counties
GasCo. of Calif. 3%—71 8,977.50 8,954

96. 25,000 Southern Counties Gas
Co. of Calif. lst “B” 4% %—82 25,353.00 25,328

97. 25,000 Southern Counties Gas
Co. of Cal. lst “B” 4%%—82 25,353.00 25,328

98. 24,000 Tennessee Gas
Transmission Co. 3%—69 24,180.00 24,096

99. 5.000 Tennessee Gas
Transmission Co. 3%—69 5,037.50 5,017

100. 100,000 Tennessee Gas
Transmission Co. 3¥i—75 101,440.00 101,200

101. 25,000 Texas Povver &
Light lst 4%%—86 25,314.25 25,291

102. 24,000 Bethlehem Steel
Co. Consol. 3%—79 24,420.00 24,352

103. 50,000 Detroit Steel
Corp. lst 49,345.00 49,438

104. 25,000 National Steel
Corp. lst 3%%—86 24,906.25 24,911

105. 24.000 Wheeling Steel
Corp. lst 3’/4%— 70 24,780.00 24,564

106. 25,000 Glidden Co., 4%%—83 25,781.25 25,764

Viso $2,996,000 $3,006,516.81 $2,974,190

Šerai Gruodžio 31, 1959 Metais
Skaičius Kiek Rinkos

Šerai šėrai mokčta verte
1. Chicago Lithuanian Community

Center, Ine., Common -------- 150 $15,000.00 —
2. Columbus Ventian Stevens

Bldg., Ine., Ben. Int. -------- 240

Paskolos SLA Nariams Bedarbiams
Sausio 1 d., 1959 metais, balansas -.......................................... $9,772.82

Pinigai Bankuose Gruodžio 31 d., 1959 Metais
Union Nat’l Bank of Mahanoy City, Mac. City, Pa.—- 
Peoples First Nat’l Bank & Trust Co., Pittburgh, Pa. 
Girard Trust Corn Efcchange Bank, Philadelphia, Pa.
Giirard Trust Corn Ebcchange Bank, Philadelphia, Pa,
Girard Trust Corn Ebcchange Bank, Philadelphia. ,Pa.
Girard Trust Corn Ebcchange Bank, Philadelphia, Pa.
Girard Trust Corn Exchange Bank, Philadelphia, Pa.
National City Bank. New York --------------------------------

$7,021.23
5,522.92

61,194.68
25,558.77

7,155.81
10,187.47

6,908.62

Literatūros Fondas ..................... -
Moksleivių Fondas _____ ____
Jaunuolių Fondas ____________
Emigrantų Fondas __________
Bedarbių Fondas ..........................
Lėšų Fondas .................... -............-
"Tėvynės” Fondas ____________
Karo Fondas _____...................—
SLA Tautinė Fondacija -----------
Accidental Fondas _______..........

Viso _________ _____________

Bondsų ir Šerų Kušys
Amortizuota

Kiek mokėta vertė
Suvienytų Valstijų Obligacijos -------------- $611.000.00 $611,000
Geležinkelių Bondsai ------   373,178.75 374,434
Public Utilities Bondsai ............-.............   1,568,982.53 1,558,663
Pramonių (Industrial) Bondsai ________ 199.232.50 199,029
Serai (Preferred & Common) . .................  15,000.00 —
Valstijų Bondsai ............    254,123.03 231,064

Viso ..... .........................................$3,021,516.81 $2,974,190
Praeitais 1958 metais buvo _______________ $2,953,669.04 $2,909,514

Rinkos vertė 1959 metais bondsų ir Šerų —--------$2.486,606

Metinė Bondsų ir Šerų Apyvarta
Bondsų ir Šerų vertė pabaigoje 1958 metų _________ $2,981,394.95
Pirkta naujų bondsų 1959 metais _____ _____ _____ _ 75,864.50
Pelnas ant parduotų bondsų _______________________ 58.09

Viso ...........................-...................................................... $3,029,591.63
Parduota 1959 metų bėgy -------------------- $8,070.95
Pardavimo nuostoliai __________________ 3.87 8,074.82

Likusi vertė ........................................................................_.__$3,021,516.81

. Paskolos Studentams Sausio 1 d., 1960 Metais
Sausio 1 d., 1958 metais, balansas -............................  8,085.00

Atmokėta paskolų ____________________________________ —
Suteikta paskolų .............___________..........................  1,000.00

Balansas __________________________________________$9,085.00

Viso ...................... J....................   $127,049.50
The Gotham Bank, Nevv York, N. Y...............  — 3,500.00
Praeitais 1958 metais buvo ------ ------- ------------------------ $135,746.73

ŠIA ATSAKOMYBES SUDĖTIS
Pomirtiniu rezervai ________________________________$2,350,189.94
Rezervai padengimui svyravimo vertybių ____________ 13,257.86
Rezervai specialėms apdraudoms ___________________ 375,000.00
Laisvas turtas ............................. __ 651,569.65
NeiSmokėtos sąskaitos, algos ir tt. .............................___ 2,439.43
Iš anksto užmokėtos duoklės_____ ______  _ ............... 19,188.87
Išmokėtinos pomirtinės ir ligoje pašalpos __................. 33,237.91

Viso .............................  $3,444,883.66

Išmokėtinos Pomirtinės iki 1959 Metų Pabaigos
Kada mirė Vardas-pavardė, miestas Ir valstija Suma
1— 10—55 G. Milašius, Rockford, III. ___»..........  _ $269.00
2— 3—55 W. Neffas, Chicago, III. ___ ____ __________  1,000.00
3— 4—55 A. Jesmantas, Brooklyn, N. Y. . ..................... 150.00
5— 29—55 A. S. Žukauskas, So. Boston, Mass._________ 250.00
6— 8—55 A. Šlapikas, Seattle, Wash. _______________ 150.00

12—23—55 W. Kuras, Babylon, N. Y. ________ ....... 250.00
2— 8—56 B. Vaičaitis, Nevvark, N. J. _______________ 1,000.00
2—19—56 K. Kantrimas, Chicago, Iii. ________________ 250.00
4— 6—56 Z. Garbenienė, Chicago. III. ________ ______ 300.00

11—26—56 P. Motiecius, VVaterbury, Conn. . ....................  600.00
11—29—56 J. Jurskis, Chicago, III. _________ _________ 500.00
2— 8—57 A. Sventickas, Duryea, Pa. _________________ 213.00
5— 16—57 A. Kaulakis, Levviston, Me. _________________ 211.00
9—12—57 A. Zimkus, Stamford, Conn. ______________ 300.00

11— 12—57 V. Mile, Brooklyn, N. Y. __________________ 150.00
12— 2—57 A. Šokas, Manchester, Conn. ________________ 150.00
1— 9—58 M. Šimkus, Chicago, 111. _______ ___________ 500.00
3— 28—58 A. Vasiliauskas. Wilkes-Barre, Pa. _________ 354.00
7— 27—58 V. Neverauskas, Akron, Ohio _____________ 150.00
1— 7—59 J. Raicunas, Wlaterbury, Conn. _____________ 150.00
4— 21—59 A. Misevičius, Nevvark, N. J. _______________ 150.00
5— 18—59 A. Gutauskas, Akron, Ohio __________________ 150.00
6— 3—59 J. Vasiliauskas, Worcester, Mass. _________ 150.00
6—12—59 M. Vasiliauskiutė, Arlington, Mass. _________ 250.00
6— 18—59 J. Pricinskienė, Thompsonville, Conn. _____ 414.00
7— o—59 B. Beekins, E. Chicago, III. ---------------------- 166.68
8— 4—59 J. Niedzvickas, Lovvell. Mass. _____________ 500.00
9— 9—59 V. Lukšiene, Haverhill, Mass. -------------------- 300.00
9—15—59 J. Laukinas, Baltimore, Md. ________________ 300.00

' 9—15—59 A. Gutauskienė, Baltimore, Md. ___________ 150.00
10— 5—59 M. Brazauskiene, Baltimore, Md. _____________ 1,000.00
10—21—59 J. Petrauskas, E. Chicago, Ind. ---------------  300.00
10— 30—59 A. Janavičius, Nevv York, N. Y. _____   357.00
11— 4—59 E. H. Witt-Hagen, Nevv York, N. Y._______ 150.00
11—16—59 V. Blažiene, Muskegon, Mich. ______________ 300.00
11—18—59 A. Sinkevičienė, Saginavv, Mich. _—...........__ 300.00
11—19—59 I. Cesna, Brooklyn, N. Y. -------------------------- 106.00
11—19—59 V. Shimkus, Chicago, III. ------------------------------ 150.00
11—23—59 O. Dradžiulienė, Bulpitt, Iii. ----------------------- 150.00
11— 30—59 A. Andrejauskas, Rockford, III. ___________ 213.00
12— 7—59 J. Ramoška. Akron, Ohio -------------------------- 1,000.00
12— 7—59 U. Laurinavičienė, Chicago, Iii. ----------------- 1,000.00
12—218—59 J. Maciukonis, Jackson, Mich. _______________ 146.00
12—28—59 M. Majauskiene, Toluca, 111. _____.....................  106.00

Viso ........................................................................................$15,705.68
(Praeitam Seimui raportuota $22,002.70.)

KETVIRTAS SKYRIUS

ĮPLAUKOS IR IŠMOKĖJIMAI 1958 IR 1959 METAIS
ĮPLAUKOS

Fondai
Apdraudos Fondas _______
Pašalpos Fondas ________
Vaikų Fondas ------------------
Našlių ir Našlaičių Fondas 
Tautiškų Centų Fondas — 
Literatūros Fondas ............
Moksleivių Fondas ---------
Jaunuolių Fondas -----------
Emigrantų Fondas _____ _
Bedarbių Fondas -------------
Lėšų Fondas ____________
"Tėvynes” Fondas _______
Karo Fondas ____________
SLA Tautinė Fondacija ___ 
Accid. Assessments ______

Viso

Balansas
Sausio 1, 1958 1959 1960
.__$2,944,432.84 $242.381.90 $260,154.48

245,197.00 33,740.65 35,388.09
72,557.88 11,923.56 12,078.40
23,964.88 3,645.37 2,419.02

1,569.73 1,265.83 1,200.20
160.43 409.95 1.05

8.405.00 —
865.75 — —.

1,206.42 — —
9,772.82 — —

13,559.27 89,398.86 72,736.82
— 16,741.16 16,661.39

1,375.65 78.80 29.45
1,080.75 — .—

— — 318.85

.......................................... $3324,148.42 $399,586.08 $400,987.75

Išmokėjimai
Balansas

1958 1959 sausio L 1960
Apdraudos Fondas . ........... .____ $172,948.02 $208,853.6? $3,065,167.57
Pašalpos Fondas ____ ____ _____ 46,410.04 26,608.77 241,302.93
Vaikų Fondas --------- ------- -........ 1,740.28 925.78 93,893.78
Našlių ir Našlaičių Fondas _— 1,775.16 1,470.48 26,783.63
Tautiškų Centų Fondas ___......... 1,645.00 569.42 1,821.34

.009.38 $341,493.22 $3,461,168 90

250.86 287.07 33.50
9,423.00

100.00
—

765.75
1,206.42
9,772.82

89,398.86 86,116.68 8,114.66
16,741.16 16,661.39 —

— — 1,483.90
. — — 1,080.75

— — 318 85

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS

ŠIA Įeigų Šaltiniai
1958 metais 1959 metais

Apdraudos mokesčiai ____ $137,826.39 $156,142.59
Pašaipos mokesčiai __ 27,657.50 29,348.74
Vaikų skyriaus mokesčiai__ 9,713.42 9,853.45
Našlių ir našlaičių fondas __ 2,624.01 2,417.02
Tautiškiems reikalams _ 1,265.83 1,200.20
Lėšų fondas __ _ ____ 15,084.32 14,289.43
“Tėvynės” reikalams ._ ___ 8,762.11 8,401.40
Preliminary Term duoklės __ 57,169.66 26,426.67
Akcidentalė apdrauda _ _.. ._ —- 318.85
Apdraudos lodavimas _ _ _ 19,221.67 21,619.75
Pašalpos lodavimas _ .... 3,842.06 4,039.45
Vaikų skyriaus lodavimas __ 1,349.12 2,930.15
Morgičių nuošimčiai _ — 8,231.43 9,581.68
Bondsų nuošimčiai 95,967.26 96,774.54
Pinigų nuošimčiai _ _ ___ *267.73 ♦275.15
Nuošimčiai už pask. nariams 210.90 109.92
“Tėvynės” prenumerata ___ 33.10 24.80
Nuosavybių nuomos __ ..... 6,289.10 6,832.03
Kuopų reikmenys _ ___ .50 7.00
Literatūra __ ___  __ _ 9.95 1.05
Ligoje pašalpos įstojimas__ 24.00 19.50
Skelbimai “Tėvynėje” _ _ _ 641.83 1,038.37
“Tėvynės” prenumerata ___ 32.30 22.00
Spaudos darbai __ . 33.10 24.80
Kuopų kaucijos _ _ 199.50 171.00
Permainymas Paliudijimų__ 89.01 88.04
Kareivių fondas _ .. . .. 78.30 29 45
Įvairios pajamos _______ _ 444.64 3,276.60

Viso----------- ------- ----- $396,767.91 $394,963.68
Išmokėjimų Paskirstymas

1958 metais 1959 metais
Pomirtinių ________________$140,868.74 $148,087.05
Senatvės apdrauda __ _ _ 300.00 1,250.00
Cash surrender ___________ 15,791.86 14,275.38
Ligoje pašalpų 27,460.04 26,608.77
Preliminary Term duoklės__ « — 500.00
Organizatoriams atlyginta__ 6,314.27 4,252.00
Algos viršininkams ir tarnaut. 35,879.98 39,412.55
Algos spaustuvės darbin____ 7,831.57 7,849.80
Sočiai Security,

Unemployment Ins., ete____ 3,115.40 3,263.86
Centro daktarui-kvotėjui ___ 138.00 88.00
Viršininkų ir komisijų išlaidos 11,521.60 10,530.48
Apdraudos Departmentų lėšos 167.00 388.00
Raštinės, spaust, ir kt nuoma. 2,689.05 3,013.92
Raštinės išlaikymas _ _ __ 423.42 716.88
Popieris ir reikmenys __ 1,836.27 3,260.55
Paštas, ekspresas ir telefonas 2,577.69 2,889.89
“Tėvynės” leidimo lėšos 8,909.59 8,811.59
Kuopų daktarai _ 969.50 615.00
Aktuarams __ __ 1,712.50 2,290.65
Baldai ir įrengimai___  ___ — 1,893.15
Literatūra _ _____ 250.86 295.05
Tautiškiems reikalams __ _ _ 1,245.00 569.42
Nuošimčiai _ _ __ 573.62 44.80
Kuopų sekr. 1% atlygini. _mas 2,422.86 2,826.44
Grąžinta Apdraudos Fondo __ 850.35 1,095.97
Grąžinta Pašalpos Fondo___ 139.60 179.40
Grąžinta Vaikų Fondo -........... 71.11 56.30
Grąžinta Lėšų Fondo_______ 122.82 148.83
Grąžinta Mišraus Fondo____ 11.14 12.50
Našlėms ir našlaičiams _____ 1,775.16 1,470.48
Apdrauda ir kaucija

(Fidelity Bonds) ____ ____ 1,162.00 1,268.99
SLA nuosavybių taksai ir kt. 8,094.92 11,477.33

(Bus daugiau)

Solistė A. Stempužienė Pittsburghe
Gerai padarė jubiliejinio 

SLA banketo šeimininkai, pa
sikvietę muzikus A. Stempu- 
žienę ir J. Švedą programai 
atlikti. Tai suteikė didelio 
pasitenkinimo net rafinuo
tiems estetams. Bemaž visi 
banketo dalyviai priėmė pro
gramą labai nuoširdžiai, džiū
gaudami ir net keldami ova
cijas.

Tiktai negera buvo tai, kad 
dėl stovėjusio estrados prieša
kyje garbės stalo beliko dai
nuoti iš estrados gilumos ne 
koncertiškai ir net ne kabare
tiškai. Abu muzikai atrodė 
nuskriausti. Tarytum pakak
tų jau vieno nepatogumo— 
dainuoti prieš sėdinčius prie 
Stalų ir jokiomis išgalėmis ne- 
sugebiančius susikaupti žiū
rovus (daugelis dainininkų at
sisako nuo tokio jų menkini
mo). Tuo tarpu atrodo, kad 

lengvai buvo galima tokių 
klaidų išvengti.

Didžiabalsei solistei giedant 
himnus kiek patogesnėje pozi
cijoje, gal net nebuvo reika
lingas garsintuvas. Balsas bu
vo galingas ir dikcija—abiem 
kalbom pavyzdinga.

Sekančiuose programos ku
riniuose paaiškėjo, kad salė 
akustiškai gana “lengva,” tad 
tokiai vokalistei iš tikro butų, 
buvę naudingiau atsisakyti 
nuo garsintuvo, kuris porą 
kartų net pakenkė savo gir- 
gėjimu A. Vanagaičio “Gode
lėms” per stipresnes frazes. 
Kiek drąsiai ir bravuojamai 
praskambėjo A. Bačiuno “Už 
stalo sėdau,” tiek sekantis C. 
Sasnausko “Užmigo žemė,” 
kontrastiškai subtilus, buvo 
nelengvas ir net privertė mus 
įtarti mažytį detonavimą be- 

forzuojant. Betgi žinome, kad 
ta dainininkė beveik niekados 
nedetonuoja.

Įprastas šitai par excellence 
solistei pasisekimas privedė 
prie bizo, kuriam ji pridėjo S. 
Šimkaus “Kur bakūžė sama
nota.” Tačiau, nors truputį 
transponuotas, vis viena, že
myn ar aukštyn, dalykas nie
kados nepasieks autoriaus 
tikslo, kas, suprantama, kom- 
pozitorius jaudina. Be to, šį 
kartą ir tekstas buvo pakeis
tas (gal per klaidą?).

Dainavimas operoje reika
lauja daugiau rankų, dainavi
mas koncerte reikalauja labai 
mažai rankų, bet kiekvienas 
judesys turi būti reikšmingas, 
rankos negali įbuti “medinės” 
arba “svetimos.” Tiesa, tai 
yra jau vaidybos sritis. Bet 
kas daryti, kad daugumas mu
sų holistų ta sritimi nesidomi?

Tikėsimės, kad šioji jau ga

na aukštai viešpataujanti gas- 
troliuotoja priims šias pasta
bėles, kaip linkėjimus dar 
gražesnei ateičiai.

Rimtas muzikas J. Švedas 
tapų ne1 tik nustumtas į patį 
giliausi estrados kampą, bet 
ir pianiną gavo tokį, kad tu
rėjo net atsisakyti nuo tam 
tikros kairiosios rankos “dar
bo” dalies. Vis dėlto įstengė 
pasirodyti, kaip visados, jaut
riu lydėjimu, muzikini inter
pretacija, skoningu efektų pa
brėžimu, kiekvieno kurinio su
pratimu ir patyraus pianisto 
atbaigtais komplikuotais pa
sažais.

Vladas Braziulis.

Pittsburgh, Pa.

Sandaros Seimas Buvo 
Sėkmingas

Susivienijimo 51-mo seimo 
proga, įvykusio liepos 11-14 

dienomis, ta proga čia įvyko 
ir Amerikos lietuvių Tautinės 
Sandaros seimas. Jis prasidėjo 
panktadienį, liepos 8 dieną faz
ine pačiame Roosevelt viešbu
tyje, k aiame vyko Susivieni
jimo posėdžiai. Sandaros sei
mui pirmininkavo jos ilgame
tis pirmininkas Stasys Gegu
žis. Seimas tęsėsi penktadienį 
ir šeštadienį, dalyvavo nema
žai delegatų, kurių dauguma 
buvo ir Susivienijimo seime 
l uopų išrinkti delegatai.

Iš šalies stebint atrodė, kad 
visi seimo dalyviai buvo susi
domėję savo politines organi
zacijos reikalais. Beveik kiek
vienas jų ėmė balsą ir kalbėjo 
vienu ar kitu organizacijos 
reikalu. Valdyba pateikė ra
portus iš dviejų metų atliktų 
darbų. Po raportų buvo duo
dami klausimai, į kuriuos val
dybos nariai atsakinėjo. Po 
duotų klausimų ir atsakymų, 
raportai priimti.

Seimo antros dienos posėdy

je buvo rinkimas valdybos se
kantiems dviems metams. Val- 
dybon išrinkti beveik visi tie 
patys asmenys, kurie organi
zacijai tarnavo per praeitus 
du metus. Naujas įėjo tik vie
nas vice pirmininkas dr. K. 
Drangelis. Iki šiol buvo tik 
vienas vice pirmininkas, o nuo 
šio seimo ibus du dr. K. Dran
gelis ir A. Čaplikas. Redakto
rium pasiliko tas pats M. Vai- 
dyla.

Šeiminis banketas
Sekmadienio vakare Lietu

vių Piliečių Klubo patalpose 
įvyko Sandaros šeiminis ban
ketas. Jį surengė pittsburghie- 
tės veikliosios moterys, kurios 
pagamino skanius užkandžius, 
taipgi netruko ir gėrimų troš
kulio numalšinimui. Dalyvavo 
apie du šimtai sandariečių de^ 
legatų ir svečių, atvykusių iš 
toliau į Susivienijimo seimą ir 
vietinių pittsburghiečių.

Buvo kalbų programa, ku
riai vadovavo veiklioji pitts- 
burghietė p. Bronė Pivaronie- 
nė. Ji pradėdama programą 
pasakė įžanginę atitinkamą 
prakalbėlę. Po to pakvietė vi
są eilę dalyvių tarti vieną kitą 
žodį. Visi pakviestieji kalbėjo 
trumpai, tačiau visų kalbos 
buvo nukreiptos į sandariečių 
veiklą, jų seimą ir šeiminį 
banketą. Taipgi buvo prisi
minta ir sandariečių veikla 
lietuvių taikos ir Lietuvos 
naudai.

Banketas, kaip ir pats sei
mas, praėjo jaukioje nuotaiko
je. Dalyviai, kiek teko išgirsti 
iš dalyvaujančių svečių ir 
viešnių, buvo patenkinti. Kai 
kurie net pareiškė, kad tokie 
parengimai, kokiu buvo san
dariečių pastangomis suruoš
tas šeiminis banketas, butų 
dažniau suruošti, tai žmonės 
galėtų arčiau susipažinti su 
sandariečių veikla.

Dalyvis.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Linkėjimai SLA Personalui

Ponia Verną Zablackienė iš 
Brooklyno, p. Anna Higgins 
ir sūnūs Lee iš Mahanoy City, 
Pa., viešiedami pas savo se
serį p. Chas Yurkevičienę Sag 
Harbor, Long Island, Susivie
nijimo centro personalui pri
siuntė nuoširdžius linkėjimus.

Elena Vyziutė-Kulber,
Susivienijimo narė, šeštadienį, 
rugpiučio 27 dieną drauge su 
dukra Gabija išskrenda į Eu
ropą. Jos aplankys Vokietiją, 
Angliją, Šveicariją, Škotiją ir 
Italiją. Sugrįž apie pabaigą 
rugsėjo mėnesio.

Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio Reikšmingas Su

važiavimas
Darbo Dienos savaitgalyje, 

būtent rugsėjo 3-5 Atlantic 
City, N. J. SLA vasarnamyje 
įvyksta Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio suvažiavi
mas, kuris manoma bus gau
sus ir pagal jau parengtą pro
gramą bei numatomas paskai
tas bei pranešimus neabejoti
nai bus turiningas.

Ši jaudri ir sumaniai tvar
koma organizacija šiandieninėj 
lietuvių visuomenėje turi ne
abejotiną svorį ir patraukia 
daugelio veikėjų palankų dė
mesį savo plačiais užsimoji
mais. Šiai organizacijai labai 
sėkmingai vadovauja M. Bra- 
kas, pasižymėjęs politinis bei 
visuomeninis darbuotojas.

Clevelandiečiai Praeitą Savai
tę Buvo Okupavę ŠIA Namą 

Atlantic City, N. J.
Šiais metais taip susiklostė, 

kad buvo savaitės, kai SLA 
vasarnamis buvo užimtas chi- 
cagiečių, kitą savaitę bostoniš- 
kių ir tt. O paskutinę savaitę, 
galima sakyti, SLA vasarna
mį išimtinai buvo užvaldę Cle
velando gyventojai, daugumo
je SLA veikėjai. Čia turim su
minėti pirmoje eilėje žinomą 
veikėją dr. Pautienių su šei
ma, o taip pat šių garbingų 
clevelandiškių 
knnio, Kalvaičio šeimas ir 
priedu atskirus Clevelando va
sarotojus Rydelį ir Rutkaus
ką.

dėl visi vietiniai ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai kviečiami 
atsilankyti į Lietuvių Dieną, 

. pa matyti parodą ir pasiklau
syti žymaus svečio kalbos, ku
ris daug naujo gali pasakyti, 
kaip neseniai atvykęs iš Euro
pos. Koresp.

Jaunuoliams paskelbto Susi
vienijimo konkurso duomenis 
komisija jau atsiuntė. Kitame 
numeryje apie tai plačiau 
rašysim.

Radijo Klubas maloniai kvie- 
čia visus Detroito ir apylinkių 
lietuvius Radijo Klubo narius 
ir svečius gausiai atsilankyti į 
šią gegužinę ir su savo priete- 
liais bei pažįstamais maloniai 
ir linksmai praleisti laiką.

Parodykime, kad mums ru
pi lietuviškos radijo valandos 
išlaikymas ir ją paremkime.

A. J.

pakilus, kur dainos sutartinai 
skamba, kur žmonės linksmai 
su draugais šnekučiuojasi bei 
užkandžiauja... juk tai prime
na Lietuvą, nes vien lietuviai 
tokius gražius papročius turi 
ir jų prisilaiko. Garbė Pitts
burgho lietuviams už jų pat
riotiškumą,- už senų tradicijų 
palaikymą ir gražų bei darnų 
sugyvenimą. Gerbė ir padėka 
Pittsburgho biznieriams už jų 
gražią tvarką ir veišingumą 
piknike. “ATŽALAS”.

Worcester, Mass.
pa-

Pittsburgh, Pa, Sparčiai Ruošiamasi Prie 
Lietuvių Dienos

Chicago, Illinois

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Buvo Neapsakomai Didelis ir 
Gražus Pittsburgh’o Biznierių 

Piknikas

SLA 134-tos moterų kuopos 
po atostoginis LABAI SVAR
BUS susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 1 dieną, 
Hollyvvood svetainėj, 2421 W. 
43-čia gatvė. Pradžia 7:30 va
landą vakare.

Visos narės nuoširdžiai kvie
čiamos dalyvauti, nes yra la
bai svarbių reikalų, kurių tar
pe bus gryžusių iš Deimanti
nio Seimo delegačių labai 
svarbus ir įdomus pranešimai. 
Taipgi turime pasiruošti ge
gužinei, kuri įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 11 dieną Liepos 
sode. Taipgi prašome nepamir- 

ir mokesčius užsimokėti.
Organizatorė.

lietuvius palinksi- 
ir nenusivylė nei 
tenai buvo nuvy-

sti

Detroit, Michigan

Bus Linksma ir Puiki
Gegužinė-Piknikas

A. L. B. Radijo Klubas pra
neša, kad klubo metinė gegu- 
žinė-piknikas įvyks rugpiučio 
mėn. 27 dieną, šeštadienį 
Beech Nut Grove darže prie 
Midlebellt. Prasidės 12 valan
dą ir tęsis iki vėlumos.

Puiki muzika, turtinga lote
rija. Radijo Klubo šeimininkių 
skaniai paruošti valgiai, svai
gus alutis ir daug kitų įvairu
mų. Be to atvirame lauke bus 
kepamas avienos kepsnys — 
“Šašlykas” ir ten pat karštas 
dalinamas svečiams.

Liepos 31 diena išaušo graži 
ir saulėta. Tūkstančiai lietuvių 
iš visų Pennsylvanijos, Ohio ir 
W. Virginijos apylinkių ruo
šėsi jau iš anksto tai dienai, 
nes Pittsburgho Vaizbos Bu
tas šiais metais ypatingai pa
žadėjo savo pikniką paįvairin
ti ir visus 
minti. Na, 
vienas kas
kęs. Dideli ir platus Lietuvių 
Ūkio žali plotai, užimą keletą 
šimtų akrų žemės mirgėte 
mirgėjo jau nuo ankstaus po
piečio piknikaujančių lietuvių. 
Apie porą tūkstančių žmonių 
susirinkę gėrėjosi gražia gam
ta ir maloniai sklindančia lie
tuviška muzika. Mažiesiems 
buvo karusėliai ir gyvi asiliu
kai pasijodinėjimui, o suaugu
siems karštus ir sausus gomu
rius gaivino šaltas ir putojan
tis alus, kurio kiekvienas vel
tui gayo kiek tiktai norėjo.

Pavakaryje užsiregist r a v o 
jaunos lietuvaitės gražuolės 
konkursui. Iš 
tuvaičių buvo
penkiolikmetė geltonkasė pa
nelė N. Martinionytė šių metų 
Miss Lithuania of Pittsburgh. 
Su gyvų rožių puokšte ir gra
žiomis dovanomis apdovanota, 
ji buvo rūtų vainiku apvaini
kuota, o ukrainiečių orkestras 
grojo iškilmingus maršus. 
Taip gražiai ir sklandžiai vis
kas ėjo, taip malonu tokiose 
iškilmėse būti kur visų ūpas

Per pasidarbavimą Parkų 
Komisijos nario Edvardo J. 
Sturckaus, ruošiamai Lietuvių 
Dienai gailta veltui VVorceste- 
rio Auditorija, už kurią reikia 
mokėti iki $500.00. Toji diena 
bus lapkričio mėn. 27 dieną. 
Čia bus įvairios parodėlės įvai
riausių lietuviškų išdirbinių, 
valgių, piešinių, taipgi bus de
monstruojami šokiai, dainos, 
muzika, dainuos jungtinis vie
tos choras ir solistai. Bus su
daryta 20 įvairių komisijų, 
kiekviena turės savo darbą 
padaryti.

Kai kurioš komisijos . jau

pradėjo veikti 
niai jau sudarytas prezidiu
mas iš A. Tomkaus, A. Kan- 
droto, P. Račiukaičio, V. Ma
čio, kun. J. Steponaičio, kun. 
J. Jutkevičiaus, adv. Millerio, 
Parkų Komisijos nario E. 
Struckaus, inž. A. Vagelio. 
į finansų komisiją įeina: kun-. 
J. Steponaitis, J. Glavickas, J. 
Salaviejus, J. Krasinskas. Į 
spaudos komisiją: adv. A. Mil- 
leris, P. Pauliukonis, V. Ma
čys ir J. Krasinskas. Į kitas 
komisijas įeina sekanti ponai 
ir ponios: S. Vaskas, K. La
pinskas, J. Palubeckis, Vincen
ta Kielienė, Julė Lendraitienė, 
Ona Tareilienė, M. Žemaitai
tis, Bronė Millerienė, A. Wait- 
kins. Vėliau bus daugiau pa
pildoma.

Viršminėtą dieną bus de
monstruojama lietuviška kul
tūra, kad supažindint vietos 
amerikiečius.

Vėliau teks daugiau rašyti 
apie šią lietuvišką dieną Wor- 
cesteryje. J. Krasinskas.

paviršuti-

Paieškojimai
UetavM Generalinio Konsulo 

New Turke paieftkomi asmenys:
Paužuolytė-Ribokienč Veronika, 

vyras Ribokas Kazimieras ir duk
tė Aldona — žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti.

vienuolikos lie- 
išrinkta jauna

Pieslikas Juozas, sūnūs Dominin
ko, iš Raguvos vals.

Pikelis Jonas, sūnūs Juozo.
Radavičius Stasys, sūnūs Adolfo.
Ribokas Kazimieras, jo žmona 

Paužuolyte Veronika, ir duktė Al
dona — žinantieji apie juos prašo
mi atsiliepti.

Rimkunas Marijona.
Šaulienė EI bieta, žmona Stasio, 

kil. iš Jurbarko.
Sedziukevič Petras.
Šimakauskas Alekas, Antanas, 

Jonas ir kiti broliai, ir seserys Ju
lija, Magdalena ir Veronika, iš 
Kampinių km., Kalvarijos vals., 
Marijampolės apskr.

Šimkienė-Karpickaitė Anelė, vy
ras Šimkus Vladas ir dukterys Ja
nina, Marytė, Regina ir Valentina. 

Slaviškas Stanislovas.
Slaviškas Vincentas.
Stasiukonis Adomas, iš Šėtos vai., 

Kėdainių apskr.
Šultė Antanas, Jonas ir Klemen

sas. iš Pakliaupės k., Laižuvos vai., 
Mažeikių

Survila
Survila 

oklyn, N.
Tamašauskas Bronius.
Treinys Jonas. I
Usavičius, du broliai, iš Medilių 

k., Šešuolių vals., Ukmergės apskr.
Vaičekauskas Antanas, sun. Pet

ro, iš Kretingos vals.
Vilimas-Užvalis Juozas.
Virblis Jan, sūnūs Vaclovo, dir

bęs laivų dirbtuvėse (shipyard) 
New Yorke ar Brooklyne.

r ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 
| savybę, sąžiningam ir drau- 
ęj giškam patarnavimui skam- 
| binkite: 
H WO 5-5890
į Taip pat patarnavime pinigų 
Į ir siuntinių persiuntimui J 
Į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Į J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO 1 
Įj 114 N. Rockton Avė. 
r

4

apskr.
Edmundas ir Henrikas.
Jonas, gyvenęs gal Bro- 
Y.

Ted. STagg 2-5043
Matthew P. Railas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

Ali. BALTRUNAS-BALTOT 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Vyšniauskas Juozas, ir seserys 
Ieva ir Magdalena, vaikai Juozos 
ir Vingilytės (Vingevičiutčs) Vyš
niauskų.

Zokas Vincas, sūnūs
Balčiūnas Boleslovas.

Antano.
ę

Ileškomlejl arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

Juos tina b 
atsiliepti:

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Sutelktam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS { 
Tel. Vlrginia 7-4499
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Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

< f

Čekiai Išrašyti U* Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
' Preaddentui ir Iždininkui Pasirašyti

Rugpiučio 20, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KONSTANCIJA TURiUTIENE, 38 kp., Brooklyn, N.

Y., gimusi 1875 metais, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 5, 1916 m. Mirė birželio 29, 1960 
m. Vėįięnės dukteriai Anna Napier pomirtinės 
išmoktą --------- -------------------------------------

VINCAS AMBĖOZEVIOIUS, 57 kp., Worcester, Mass., 
gimęs•rugpiučio 10, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 1, 1931 m. Mirė balandžio 28, 
1960 m., Velionio dukterims Adelei Shultz ir 
Julei Eląherty pomirtinės išmokėta___________

MiLKALINA BRAZAUSKIENE, 64 kp., Baltimore,
Md., gimusi liepos 10, 1881 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 27, 1910 m. Mirė rugpiu
čio 8,' 1960 hl. Velionės dukteriai Louise Gricu- 
nas pomirtinės išmokėta_____________________

MARCELE PAKAiRKjLIENE, 122 kp., Chicago, III., 
gimusi 'rugpųičio 10, 1875 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė liepos 7, 19JL8 m. Mirė rugpiučio 
7, 1960 m. Velionės sunui Juliui Pakarkliui po
mirtinės išmokėta___________________________

ANTANINA SKARŽINSKIENK, 165 kp., E. Vander- 
grift, Pa., gimusi vasario 19, 1878 m., Kucenų 
kaime, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
7, 191$ m- Mirė liepos 28, 1960 m. Velionės 
Stella Beck pomirtinės išmokėta_____________

PRANE: MAiKAiR, 310 kp., Rhinelander, Wįis., gimusi 
gruodžio 19, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 1, 1919 m. Mirė birželio 20, 1960 m. 
Velionės vaikams Bernice Jewell, Peter Zarm ir 
Sylvester Zarm pomirtinės išmokėta---------------

PAUL MOLIS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs gegu
žės 16, 1889 m., Mikėnai, Panevėžio apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 6, 1925 m. 
Mirė liepos 5, 1960 m. Velionio žmonai Eugenia 
Molis pomirtinės išmokėta __________________

JONAS MttTRIKlAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs 
sausio 6, 1890 m., Kulyčių sod., Pakrojaus valse., 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 1, 1923 m. Mirė balandžio 19, 1960 m. 
Velionio žmonai Antaninai Mitrikas pomirtinės iš
mokėta ___________ ____ _______ _____ _____

,* •• I

■ii

$150.00

452.90

HITLERIS IR MUSSOLINI
"Laisvosios IJetuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini jdomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais Įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

-I

O'

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ

Licensed by Inturist

Į

Šilerio, Poš- 
šeimas

900 Llterary Road
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1401
632 W. Oirard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

East Hennepin Avė.

Avenue 
CONN.

Ruošiamės Prie Lietuvių 
DIENOS

Toronto, Canada

Vietiniai lietuviai visu smar
kumu ruošiasi prie Kanados 
Lietuvių Dienos, kuri įvyks 
rugsėjo 3 ir 5 dienomis. Bus 
graži ir turininga programa 
dalyvių patenkinimui. Kiek 
man žinoma, dainuos jungtinis 
choras, taipgi bus pavieniai 
pasirodymai ir meno paroda, 
kurioje dalyvaus Amerikoje ir 
Europoje pasižymėję dailinin
kai.

Be pačios parodos bus ir 
kalbų. Kalbėtoju pakviestas 
neseniai į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvykęs Lietuvos 
Atstovybės Washingtone pa
tarėjas dr. Stasys Bačkis. To-

I
I 
!I 
I 
i

SLA VASARNAMIS
128 Boarthvalk at Oriental Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City Jums suteikia 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. <

Užsisakyki t kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

SLA
307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, RESPUBLIKASIR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
Aldam 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

kasdien nuo 9-6

150.00

150.00
4

150.00

1,000.00

89.00

150.00

__$2,291.90
$108,143.16

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVV AR K, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, 
Tel

Avė.

MASS.
ANdrew 8-5040

3216 Sunset Blvd.
LZ)S ANGET.ES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887 

tūkstančius patenkintų klijęntų, 
įkla

132 Franklin
HARTFORD,
Tel. CHapel 6-4724
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

217 
MJNNEAPOLIS 14, MINN. 

J Tel. FEderal 2-4908
100% garantuoja pristatymą. Klek 
per 8—7 savaites (oro paltu laike

135 WEST 14th STREET
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. OHelsea 3-2583
141 Second Avenue
NEVV YORK CITY
Tel. GRamercy 6-7430
832 Fillmore Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

2134 W. Chicago 
CHICAGO 22. TU, 
Tel. DIckenson 2-8232

Mueų didžiuli firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijen 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatą pajrfe __ _______ ___
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuoM MMfta Informacijų apie naujas muitų normas ir rmus.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rinitų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškonica 
bendruomenės ir visos žmonijos gyveninio sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*—- 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Fjl laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimLs ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APKASOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

686 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
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■ Viso ___................................................ .
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----------

Išmokėtos Vaikų Pomirtinės
TERESE SUOPYS, 63 kp., Chicago, III., gimusi kovo 

15, 1945 m., Austrijoje. Prie SLA prisirašė spalių 
7, 1949 m. Mirė liepos 27, 1960 m. Velionės mo
tinai Elenai Suopys pomirtinės išmokėta...........J

Išmokėtos ligoje pašalpos
DAUNORAS, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 7 savaites _____
ŽIBĄS, 1|, kp., Cleveland, Ohio, sirgo 11 sav. 6 d. ..................
MAKAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 9sav. 1d. _____
KEZHNIUS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 4 sav. 6 d._______

M. LENARD. 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 11 sav. 6 d. _____
M. POŠKA, 77 kp., Rockford, III., sirgo 11 sav. 6 d. . ............... ..
M. PAKARKIJIEN®, 122 kp., Chicago, III., sirgo 3 sav. 2 d._
J. GRAUŽINIS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 8 sav. 6 d. ____ 
J. GELMINIS, 347 kp., Frovidencc, R. I., sirgo 11 sav. 6 d. ____

Viso ......... —.........
Nuo pradžios aių .metų bendrai viso

$1,000.00

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.i

• *■■*»*» d***“>•-, ■

.._$662,17
$19.497.12

$81.00 
__ 41.90 
__ 55.00 
__ 126.00

55.51
— 80.00
— 15.00
- 117.00

90.76

MM

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesne* 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europe* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiau*®* 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomSMN*

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/I 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse * 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čeki arba Money OrĄf te 
Wn adresu:

NAUJIENOS
173f S®wtli Ha Uted Street. Clricar® 8. HKj» ••
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SLA DEIMANTINIAM SEIMUI 
PITTSBURGHE PRAĖJUS

SLA trečiosios apskrities sudaryta komisija 
seimui ruošti turėjo daug darbo seimą ir šeimi
nius pokylius rengiant. - Delegatai ir svečiai 
ilgai nepamirš šeiminio banketo ir jame pasa
kytų kalbų. - Seimas tesėsi pusketvirtos die
nos. - Visi parengimai buvo gerai suruošti

Rašo Pittsburghietis Korespondentas.

Seimai ateina ir praeina, tačiau ne visada pagalvojame, 
kad tų seimų surengimui ir tinkamam šeiminių parengimų pra- 
vedimui priseina įdėti daug darbo, prakaito ir širdies. Tokį 
darbą atliko pittsburghiečiai. Seimo rengimo komisija, kuriai 
vadovavo 3-čios apskrities šie asmenys: S. Bakanas, F. Žilins
kas ir Bronė Pivaronienė.

Tačiau didžioji darbo našta krito ant ponios Pivaronienės 
ir SLA prezidento Povilo Dargio, kuris dalyvavo visuose paren
gimų komisijų posėdžiuose ir kiekvienam darbe, surištame su 
seimo rengimu. Ne tik kad Povilas Dargis pats visur prisidė
jo darbu, bet jis ir jo žmona Gertrūda per paskutinius tris mė
nesius, per savo vedamą radio programą garsino įvykstantį 
SLA Seimą, kiekvieną sekmadienį, net skirdamas 5-kias minu
tes radio laiko.

Be šių seimo darbų jam dar reikėjo vesti (pirmininkauti) 
priešseiminį ir po šeiminį Pildomosios Tarybos suvažiavimą ir 
dar pirmininkauti SLA Seimui.

Malonu čia priminti, kad finansų sukėlimui, tai yra gavi
mui garsinimų į Seimo programų knygą daug pasidarbavo po
nia Albina Mičiulienė, B. Pivaronienė, P. Dargis, S. Bakanas ir 
Gedeminskienė. Iš parengimų minėtini — atsilankymas į Pitts- 
burgho Universitetą, kur delegatai buvo šiltai pasveikinti ir 
tikrai lietuviškai pavaišinti. Daug darbo įdėjo šio kambario 
įrengimui ir finansavimui Pittsburgho lietuviai, vadovaujant 
Petrui Pivaronui. Jam mirus, dabar komitetui pirmininkauja 
p. Bronė Pivaronienė.

Ilgai delegatai ir pittsburghiečiai nepamirš įvykusio Šeimi
nio Banketo (trečiadienį liepos 13-tą dieną) Roosevelt viešbu
čio didžiojoje salėje. Tai buvo bene vienas iš didžiausių ban
ketų įvykusių per paskutiniuosius kelis SLA Seimui, bėgyje 
paskutiniųjų šešių metų. Meninę programą išpildė žymi solistė 
Aldona Stempužienė, akompanuojant muzikui Jonui Švedui. 
Puikią kalbą pasakė Lietuvos atstovas p. J. Rajeckas iš Wa- 
shingtono. Kalbėjo Pittsburgho Universiteto atstovė Ruth 
Crawford Mitchell anglų kalba, ir tikrai ugningą kalba buvo 
musų SLA prezidento Povilo Dargio. Po banketo įvyko šokiai, 
kurie tęsėsi net iki 1 valandai nakties. Programos vedėja bu
vo Bronė Pivaronienė.

Pats SLA Seimas bene buvo trumpiausias SLA istorijoje, 
jis tęsėsi tik 3 ir pusę dienų. Tai yra pirmadienį seimavojome 
visą dieną, antradienį irgi pilną dieną, trečiadienį tik pusę die
nos (nes tos dienos popietį delegatai lankėsi Universitete) na, 
o ketvirtadienį baigėsi pats seimas.

Delegatai seime užsilaikė tikrai pavyzdingai, seimo vedimo 
tvarka irgi buvo gera ir pavyzdinga. Daugiausiai seimui pir
mininkavę SLA prezidentas Povilas P. Dargis. Jį laiks nuo 
laiko, gabiai pavadavo dr. A. Montvidas ir dr. S. Biežis.

Šiame seime į mirusiojo vice prezidento Juozo Maceinos 
vieta buvo išrinktas visų gerbiamas S. Gegužis. Jo išrinkimu 
ne tik seimo delegatai, bet ir bendrai Amerikos lietuvių visuo
menė bus tikrai patenkinti, nes p. S. Gegužis yra rimtas pat- 
rijotas visuomenininkas. Visi kiti SLA Pildomosios Tarybos 
nariai, referendimu išrinkti, per SLA kuopų balsavimus, vien
balsiai buvo seimo užtvirtinti.

Laike seimo buvo prisiųsta ir aukų įvairiems SLA fon
dams. Pažymėtina tas, kad šiame seime buvo gana didokas 
delegatų skaičius iš naujai atvykusių, kurių tarpe puikiai reiš
kėsi: V. Sidzikauskas, A. Kalvaitis, V. Braziulis, S. Gudas, J. 
Audėnas, adv. L. Šmulkštys, Pranas Joga iš Akron, Ohio. Iš 
čia gimusių puikiai užsierekomendavo: C. Austin, E. Mikužiu- 
tė, Jean Gegužytė, C. Namaksy, N. Bajorienė ir Thomas Mike- 
lionis-Mack. Šiame seime dalyvavo daug senų SLA veikėjų- 
veteranų. Iš jų dažnai reiškėsi ir puikiai seime užsirekomen
davo: Viktoras Kamarauskas, pp. Matai, pp. Misčikai, pp. Praš
kevičiai, Stanislovaičiai, dr. Draugelis, pp. Michelsonai, p. Tu- 
mavičienė, K. Jurgeliunas, J. Radzevičius, pp. Pivaronai (chi- 
cagiškiai), K. Katkevičienė, dr. E. Satkoff, J. Strazdas, F. Mo
tuzas, A. Lėpa, A. Andriulionis, Chaplikas, S. Bakanas. Čia 
buvo malonu matyti Amerikos Lietuvių Tarybos sekretorių ir 
“Naujienų” vyriausią redaktorių dr. P. Grigaitį, “Sandaros” 
redaktorių M. Vaidylą. Turėjome mes ir šerifą (sheriff) žymų 
veikėją iš Connecticut valstijos Bujanauską. Iš tolimos Flori
dos delegatą F. Rodgers. Malonu buvo susitikti su M. Kaspara
vičium, kuris daug dirba ne tik ŠIA, bet ir “Tėvynės Mylėto
jų” organizacijoje. Čia buvo ir organizatorių karalius, kuris 
daugiausiai narių į SLA prirašo, tai brolis J. Aymanas. Ma
čiau ir musų nuolatinį laikraščių korespondentą J. Krasinską.

Pabaltijo Valsty
bės Nebus 
Pamirštos

Europos Taryboje Neatsto
vaujamų Valstybių Komisija, 
kurios pirmininkas yra Brita
nijos parlamento narys P. 
Kirk, š. m. liepos gale turėjo 
Paryžiuje sesiją ir vieną savo 
posėdžių pašventė Sovietų Są
jungos agresijos prieš Pabal
tijo valstybes — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją — dvidešimtme- 
čiui paminėti. Tame posėdyje 
Lietuvai atstovavo diplomati
jos šefas ir Lietuvos atstovas 
Paryžiuje Stasys Lozoraitis, 
Latvijai — min. O. Grosvalds, 
ir Estijai — min. A. Torma. 
Svarstymo metu komisija pa
rodė didelį draugingumą Pa
baltijo tautoms ir visišką pri
tarimą jų siekiams atstatyti 
v a 1 s t ybių nepriklausomybę. 
Min. Lozoraitis šiai komisijai 
padaro pranešimą jau trečią 
kartą. Šį kartą jis buvo pa
kviestas Komisijos, Lietuvos 
Laisvės Komitetui pasiūlius, 
Komisija, išklausiusi pareiški
mų ir pasisakymų, išreiškė sa
vo palankų nusistatymą Pa
baltojo valstybėms — Lietu
vai, Latvijai ir Estijai,— vien
balsiai liepos 29 d. priimdama 
rezoliuciją, kuri rudenį (rug
sėjo mėnesį) bus pateikta Eu
ropos Tarybos Patariamajai 
Asamblėjai. Komisijos nutari
mas skamba šiaip:

“Trijų Europos valstybių— 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos— 
karinės okupacijos ir privers
tinės inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą dvidešimtmečio pro
ga Asamblėja pabrėžia, kad ši 
neteisėta aneksija įvykdyta 
prieš tikrąją tų tautų valią; 
kad Pabaltijos valstybių ne
priklausomybė de jure tebe
pripažįstama daugumos lais
vojo pasaulio valstybių vy
riausybių ; Asamblėja reiškia 
užuojautą Pabaltijo tautoms 
ir užtikrina, kad jos nėra už
mirštos jų draugų europiečių; 
Asamblėja yra įsitikinusi, kad 
komunistinė priespauda neį
stengs sužlugdyti tų tautų ry- 
što (dvasios) bei jų tikėjimo 
į laisvę ir demokratiją; Asam
blėja ragina narius — valsty
bes ir toliau remti Pabaltijo 
pabėgėlių pastangas išlaikyti 
savo /tautinę kultūrą, tradici
jas ir kalbą, tikėdamasi meto, 
kada Estija, Latvija ir Lietu
va galės dalyvauti kaip lais
vos valstybės musų demokra
tinėse tarptautinėse instituci
jose”.

Patariamąją Europos Tary
bą sudaro laisvųjų Europos 
valstybių parlamentų atsto
vai. Kor.

Sveikiname Jaunimo Kūrybinius Darbus
SLA paskelbtas jaunimui rašinių kontestas da
vė gerus vaisius. Susivienijimo jaunuoliai vis 
daugiau įsijungia į savo organizacijos ir kartu 

į bendrą lietuvišką darbą

Gautus jaunąją autorią darbus gražiai įvertino SLA 
Pildomosios Tarybos skirtoji Kontesto Komisija

Paskirtos penkios premijos už tinkamiausius į KONTESTĄ 
atsiųstus rašinius. Tai didelis paskatinimas jaunimui stu
dijuoti lietuviškas temas ir tobulinti savo sugebėjimus li

teratūriniame darbe.

Žemiau spausdiname SLA Jaunimui literatūrinio Kontesto 
Komisijos raportą, iš kurio matysit šio gražaus darbo pirmuo
sius vaisius. Jaunieji autoriai, kurių dalis tur būt pirmu kar
tu viešai pasireikš su savo darbais, parodė, kad jie domisi pla
čios apimties lietuviškomis temomis. Tai džiuginantis reiški
nys ir akivaizdus įrodymas, jog musų jaunimas patekęs į pat
riotinę lietuvių organizaciją koks yra musų Susivienijimas, tau
tiniu požiūriu sutvirtėja ir įgauna paskatinimą prisidėti prie 
lietuviško kūrybinio darbo. Jaunose dienose padarytoji pras
minga pradžia neabejotinai atsilieps visam amžiui ir tokiu bu
du mes išauklėsime jaunąją kartą visuomeniniam darbui.

Prancūzijos Premjeras Rei
kalauja Didesnio Vakarą 

Bendradarbiavimo

Praeito mėnesio 21 dieną 
Prancūzijos premjeras Debre, , 
kalbėdamas parlamente, ypa
tingai užakcentavo, kad Vaka- 
įams reikia daugiau vieningu
mo bei bendradarbiavimo: 
“Ryšys tarp Vakarų, pirmoj 
eilėj tarp JAV, Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos yra 
principinis dalykas. Apie tai 
kalbėt tik prie antrojo pasau
linio karo paminklų, yra per 
maža. Per maža yra apie tai 
vien tik kalbėti tuo metu, kai 
ruošiamasi bendromis jėgomis 
priešintis naujiems karo gra
sinimams. Atsakingosios Va
karų jėgos privalo turėti vie
nokią nuomonę, spręsdamos 
didžiąsias problemas. Taikai 
yra grumojama Azijoj, Afri
koj ir Europoje. Vakarai ne
gali būti vienoj vietoj vienin
gi, o kitoj susiskaldę, nes šito
kiu atveju Vakarai kaip tokie, 
iš viso negalėtų egzistuoti”.

Jis pabrėžė kad Vakarai 
turi ypač būti susikoordinavę 
ir vieningi krizių atveju; kaip 
pavyzdį jis paminėjo Kongą, 
Kubą, Eiscnhowerio kelionę 
Japonijon ir incidentą, ryšium 
su lėktuvo numušimu. Lygiai 
jis pasisakė už glaudų bendra
darbiavimą su Vakarų Vokie
tija. Tarp kitko, šiom dienom 
Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris lankysis Prancūzi
joje, kur jis su de Gaulle ap
tars glaudų Vak. Vokietijos

ir Prancūzijos bendradarbia
vimą bei visos Europos laisvų
jų valstybių apjungimą į vie
ną koordinuotą vienetą. E.

Klaidingos Informacijos 
Apie “Amerika Pirtyje” 

Autorių
Pavergtosios Lietuvos ko

munistinių rašytojų sąjungos 
žurnale “Pergalė” praėjusių 
metų 9 num. buvo atspaus
dintas rašinys, skirtas pami
nėti 95-sioms A. Vilkutaičio-
Keturakio gimimo metinėms.

Tasai minėjimui skirtas ra
šinys grįstas perdėm klaidi
nančiais duomenimis. Rašoma 
apie lietuviškosios komedijos 
pradininką, “Amerika pirty
je” autorių, o tačiau tuo au
toriumi nurodomas ne Juozas

Iš musų gabių real estate biznierių buvo: J. Bučinskas, pp. 
Mack-Mačiukai, pp. Amsie ir auditorius J. Varkala.

Jaunimo komisiją atstovavo: kun. P. Dagys, pp. Valatkos, 
p. Gustus ir kiti. Seime buvo eilė įvairiausių įnešimų. Vieni 
iš jų buvo praktiški, kiti nelabai praktiški. Tarpe naujų įne
šimų seimas pakartojo Detroito seimo tarimą suteikiant gali
mybes didesniam asmenų skaičiui įrašyti (stambesnėmis sumo
mis) į SLA. Tuo nutarimu bus galima įtraukti nariais į SLA 
musų tautos brolius latvius, kurie patys neturi tokios organi
zacijos kaip musų Susivienijimas.

Primintina, kad seimas vienbalsiai išrinko musų senąjį re
daktorių M L. Vasil ir toliau redaguoti “Tėvynę”.

Ateinančiam SLA Seimui vieta parinkta Newark, N. J.
Reikia pasakyti, kad seimas tikrai praėjo geroje ir taikin

goje dvasioje. Parengimai buvo puikus ir įdomus ir reikia pa
sidžiaugti, jog laike seimo ir įvairių parengimų matėsi nuoširdi 
kooperacija tarpe seimo rengėjų, delegatų ir Susivienijimo vir
šininkų.

Ilgai, ilgai su malonumu prisiminsime šį Jubiliejinį Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje Seimą.

Vilkutaitis-Keturakis, o jo 
brolis Antanas Vilkutaitis, in
žinierius, miręs Petrapilyje 
1903 metais kovo 16 dieną.

Yra tiesa, kad lietuviškoje 
spaudoje dalyvavo ir Antanas 
Vilkutaitis. Be to, parašė 
knygelę “Maskoliai ant dvie
jų gadynių ežios”. Tačiau ko
medijos “Ameriką pirtyje” 
autoriumi buvo ne Antanas 
Vilkutaitis, o teisininkas Juo
zas Vilkutaitis, pasirašinėjęs 
slapyvardžiu Keturakis.

“Pergalės” žurnale nuro
doma, jog A. Vilkutaitis-Ke- 
turakis “Į lietuvių literatūrą 
atėjo su vieninteliu nedideliu 
scenos veikaliuku, bei jos is
torijoje užpildė gana reikš
mingą puslapį”.

Tikrovėje Juozas (ne Anta
nas) Vilkutaitis-Keturakis į 
lietuvių literatūrą atėjo ne su 
vienintele komedija “Ameri
ka pirtyje”. Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį būda
mas teisėju Prienuose, J. Vil
kutaitis-Keturakis parašė nau
ją komediją “Šimtas margų”, 
kuri Prienų šviesuomenės pa
stangomis, talkinant “Žibu
rio” gimnazijos moksleiviams, 
buvo pastatyta 1929 metais.

Komedija “Šimtas margų” 
paliko rankraštyje. Kai tuo 
tarpu “Amerika pirtyje” bu
vo susilaukusi eilės laidų 
(1895, 1904, 1926, 1937).

“Amerika pirtyje” auto
rius Juozas Vilkutaitis-Ketu
rakis antrosios sov. okupaci
jos pasėkoje pasitraukė į Va
karus, gyveno Augsburge, 
kur ir mirė E.

Pagerbkime jaunuolių gražias pastangas

Musų jaunimas neabejotinai trokšta savarankaus darbo ir 
pilnai pasitiki savo jėgomis. Bet vis dėlto musų pareiga jau
nuolių pirmuosius žingsnius šiltai ir palankiai sutikti, tuo pa
čiu duodant suprasti, kad jų darbų laukiame ir juos nuoširdžiai 
priimame.

Jeigu prisilaikyti žemiau dedamo raporto eilės, tai teks 
suminėti šių jaunų autorių vardus: SAULIUS KAUNELIS iš 
Detroit, Mich. Jo rašynys — “Žalgiris”; DALIA ŠULAITY- 
TE iš Cicero, III. Ji parašė “Poeziją, kuri žadina ir uždega”; 
RYTE SPINGYTE iš Pittsburgh, Pa. Ši autorė paėmė specia- 
lę temą — “SLA ateities darbai lietuvybės išlaikymui Ameri
koje”; REINHOLDAS REBNERIS iš Victoria B. C. Canada. 
Šiam autoriui parupo gvildenti “Pokarinę Lietuvos reformą” ir 
pagaliau MARIJA SAULAITYTE iš Oakville, Conn. Jos raši
nys “MĄSTYMAI”.

Šiuos visus literatūrinio Kontesto laimėtojus nuoširdžiai 
sveikiname, kartu pranešdami, kad visi anksčiau suminėti jų 
darbai bus paskelbti arba pačioje Tėvynėje, arba jaunimo prie
de SLA Atžalyne. Jiems suteiktas dėmesys, tikėkime, kad 
juos paskatins tolimesnei kūrybai ir savo laiku neabejotinai iš 
jų sulauksime nemaža vertingų darbų.

Planuokiin ateičiai

Jaunuoliai, kurie čia buvo suminėti ir atžymėti paskatina
momis premijomis, ne tik patys turėtų daugiau rašyti, bet ir 
paskatinti kitus jaunuolius literatūrini darbą dirbti. Veiklio
sios jaunuomenės šeima turi augti ir jie visi turi atsiminti, jog 
Susivienijimas jų darbų laukia, kiekvieną gerą pastangą viso
mis išgalėmis parems ir pasidžiaugs kilniais jaunuolių laimėji
mais.

Jaunuoliai, Jus padarėt gražią pradžią! Dirbkite toliau ir 
pateisinkit tas šviesias viltis, kurias Jums skiria vyresnieji vei
kėjai jau ilgus metus Susivienijimui ištarnavę ir atlikę neleng
vus darbus vienijant lietuvių visuomenę bendram musų visų 
tikslui — lietuvių tautos laisvei ir nepriklausomybei.

------------o------------

SLA Jaunimui Literatūros Kontestas
Komisija perskaičiusi ir apsvarsčiusi visus įteiktus raštus, 

skelbia šiuos asmenis laimėtojais SLA paskelbto Jaunimui Lie
tuvybės Kurinių Konteste:

PREMIJA A

Nuo 12 iki 16-kos metų amžiaus skyrius 
Raštas — ŽALGIRIS

Slapyvardė — Vytautas.
' Laimėtojas $15.00 dovanos pripažįstamas Saulius Kauke

lis, 15 metų amžiaus, kuris gyvena 531 West Grand Blvd., Det
roit, Mich. Saulius Kaunelis, be minėtos dovanos, taip pat lai
mi pridėtinę dovaną $10.00, kadangi jis yra SLA 352 kuopos 
narys.

PREMIJA B
Nuo 16 iki 18 kos metų amžiaus skyrius

Raštas — POEZIJA, KURI ŽADINA IR UŽDEGA 
Slapyvardė — Lietuvaitė.

Laimėtoja $10.00 dovanos pripažįstama. Dalia Sulaitytė, 
17 metų amžiaus, gyvena 1330 S. 51-st Avenue, Cicero, Dl. Ji 
yra Cicero Aukštesnės Lituanistinės mokyklos abiturientė ir 
Marijos Aukštesnės mokyklos mokinė.

PREMIJA C
Nuo 18 iki 25-kių metų amžiaus skyrius

Raštas — SLA Ateities Darbai Lietuvybės 
Išlaikymui Amerikoje

Slapyvardė — Vilija.
Laimėtoja $50.00 dovanos pripažįstama Rytė L. Spingytė, 

19 metų amžiaus, kuri gyvena 701 Summerlca St., Pittsburgh, 
Pa. Ji yra studijavus vienus metus Pittsburgho Universitete. 
Kadangi Ryte Spingytė yra SLA 40-tos kuopos nare, ji taip 
pat gauna pridėtinę dovaną $10.00.

Laimėtojais po $20.00 dovanų randame du ir skelbiame:
1. Raštas — POKARINE LIETUVOS REFORMA 

Slapyvardė — Karotinas.
Reinholdas Rebneris, 21 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 

atvykęs į Kanadą 1959 metais birželio 26 dieną. Jis gyvena 
1525 Clawthorpe Avė., Victoria, B. C. Canada, yra baigęs sep
tynias klases (4 pradinės ir tris vidurinės mokyklos).

2. Raštas — MASTYMAI
Slapyvardė — Birutė.

Marija Saulaitytė, 19 metų amžiaus, kuri gyvena Old Co- 
lonial Road, Oakville, Conn. Ji yra baigusi kolegijos du se
mestru.

Komisija šiuo taria pagyrimo žodį visiems kontesto da
lyviams ir ragina visą lietuvių kilmės jaunimą ateityje gausiau 
dalyvauti panašiuose SLA kontcstuosc.

PASIRAŠĖ:
Dr. P. Grigaitis, 
Katarina Katkevičiene.
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MUSŲ REIKALAI

Nariai prašomi užsimokėti 
mokesčius iš anksto

Susivienijimo kelių didelių 
kuopų finansų sekretoriai pa
geidauja, kad nariai mokėda
mi mėnesinius apdraudos mo
kesčius, užsimokėtų iš anksto 
už metus. Taip mokėdami mo
kesčius nariai gauna nuolaidą 
ir palengvina finansų sekreto
riams darbą, nes jiems nerei
kia metų eigoje kelis kartus 
priiminėti mokesčius ir juos 
rašyt į knygas, o nariai iš 
anksto užsimokėję bus tikri, 
kad jie yra gerame stovyje 
organizacijoje ir patikus ko
kiai nors nlaimei, nereikės tu
rėti nesmagumo.

Taigi visi tie nariai, kuriems 
sąlygos leidžia, užsmokėkite iš 
anksto už metus laiko ir pa
tenkinkite kuopų finansų sek
retorių pageidavimą.

o—X—o
Dėl pakeitimo adresų 
Tėvynei siųsti

Mes dažnai gauname iš na
rių laiškus, kuriuose nusiskun
džiama, kad jie jau seniai per
sikėlė gyventi į naują vietą, o 
jų adresas nėra pakeistas, Tė
vynė siuntinėjama senu adre
su ir jie jos negauna ilgokas 
laikas. Kad Tėvynės siuntinėji
mas nebūtų sutrukdytas, na
riai persikėlę į kitą vietą, pri
valo apie tai pranešti Susivie
nijimo centrui, paduoti NAU
JĄ IR SENĄ ADRESĄ, kad 
centras galėtų jį pakeisti ir 
Tėvynę siuntinėt nauju adre
su.

Adresų pakeitimą geriausia 
priduoti kuopos finansų sek
retoriui, o jis prisius į centrą 
ir organo siuntinėjimas nebus 
sutrukdytas. To pageidauja 
ir kai kurių kuopų finansų se
kretoriai.

0——X-——o 
Dalyvaukite apskričių 
metiniuos suvažiavimuos

Artėjant rudeniniam sezo
nui, Susivienijimo kai kurios 
apskritys jau ruošiasi meti
mam suvažiavimui. Vienos jų 
jau išsiuntinėjo kuopoms pa
kvietimus dalyvauti suvažiavi
me, kitos apskritys ruošiasi 
tai padaryti greitoje ateityje, 
kad SLA Deimantiniam Sei
mui praėjus suvažiavimuose 
seime dalyvavę delegatai ga
lėtų padaryti pranešimus apie 
seimo eigą ir jame padarytus 
nutarimus. Kadangi šie posei- 
miniai apskričių suvažiavimai 
yra svarbus, tai patartina 
kiekvienai kuopai, prigulinčiai 
prie apskrities, išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pa
siųsti juos į suvažiavimą.

Be kitų apskričių suvažiavi
muose aptarimų, privalėtų bū
ti aptarta ir naujų narių pri
rašymas ir padauginimas or
ganizacijos didžiulę šeimą dar 
didesniu narių skaičium, ypač 
jaunuoliais, turinčiais ener-

I 
i SLA Reikalai ir Veikla

Algirdo Nasvyčio 50 Metų Sukaktuvės

šimtaprocentinė Susivienijimo šeima: Algirdas Nasvy
tis, Brigita Nasvytienė, Dalia, Julija ir Algirdas.

S . Mį
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Shenandoah, Pa.

SLA Kuopos Susirinkimas
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Sveikatos Skyrius
t

Tyliai, be musuose įprasti
nio savęs garsinimosi, dr. inž. 
Algirdas Leonas Nasvytis, vi
durvasarį paminėjo savo am
žiaus 50 metų sukaktuves. Su
kaktuvininkas yra tremtinys, 
gyvena Clevelande, Ohio ir 
jau eilę metų su visa savo sei
mo priklauso SLA 14 kuopos 
nariais.

Algirdas L. Nasvytis, pla
čiai žinomų nepriklausomos 
Lietuvos visuomenės veikėjų, 
Stepono ir Juzefos Nasvyčių 
sūnūs, gimė 1910 m. birželio 
12 dieną Subačiaus bažnytkai
mį. Ten baigęs pradinę mo
kyklą, 1927 m. baigė Kauno 
“Aušros” Gimnaziją ir 1937 
metais ten pat Vytauto Di
džiojo Universiteto Technikos 
Fakultetą mechanikos inžinie
riaus diplomu. Tuo pačiu me
tu A. N. 1934-1937 m. Kauno 
Valstibinės Konservato rijos 
fortepiono skyriuje studijavo 
muziką*. Nesitenkindamas at
siektais moksliniais laimėji
mais, aukštuosius technikos 
mokslus dar studijavo Berly
no Aukštoje Technikos Mo
kykloje 1938-1939 metais ir 
Hanoverio Aukštoje Techni
kos Mokykloje 1948-1949 m., 
ten pat už mokslinę disertaci
ją “Kombinatorikos dėsniai 
technikoje”, jam buvo suteik
tas inžinerijos daktaro diplo
mas.

Algirdas Nasvytis būdamas 
plataus išsimokslinimo, tik 
baigęs studijas, Vytauto Uni
versiteto vadovybės pakvies
tas, 1934-1937 m. ten dirbo 
mokslinį darbą laborantu, 
1937-1940 metais jaunesniuo
ju ir 1940-1944 m. vyresniuo
ju asistentu bei letoriumi 
technologijos fakultete. Antru 
kartu Rusijos komunistinėms 
gaujoms plūstant į Lietuvą, 
A. N. 1944 m. vasarą pasi
traukė į Vakarų Vokietiją; 
1944-1945 m. Berlyno Aukšto
joje Technikos Mokykloje bu
vo moksliniu asistentu. 1950 
metais atvyko į J. A. V. ir 
pastoviai apsigyvenęs Cleve
lande, Ohio, čia dirba savo 
specialybės darbą viename in
žinierių biure, 
viena 
sdino 
linę 
und 
1955

keletą reikšmingų laimėjimų. 
Nors ir būdamas griežtųjų 
technikos mokslų atstovu, ne- 
nutolo ir nuo muzikos meno— 
puikiai skambina pianinu ir 
kaip akompaniatorius kviečia
mas maloniai talkininkauja 
Clevelando lietuvių koncertuo
se bei kituose kulturiniuose 
parengimuose. Pastaru o s i u s 
kelius metus Algirdas Nasvy
tis yra JAV Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybos 
nariu.

Clevelande Lietuvių Ben
druomenė didžiuojasi savo 
narių tarpe turėdama tokį iš
kilų mokslo, visuomenės ir 
meno kultūros veikėją, o mu
sų broliškoji SLA 14 kuopa 
sukaktuvininką, dr. inž. Algir
dą L. Nasvytį ir jo šeimą šim
taprocentiniu nariu! Sveikin
dami, tegu ir pavėluotai, gar
bingąjį musų Narį—Sukaktu
vininką Algirdą L. Nasvytį, 
bei linkėdami geriausios sėk
mės plačiuose jo veiklos ba
ruose, drauge kviečiame visus 
geros valios musų Tautiečius, 
kurie dar nėra įsijungę į SLA 
bendriją, pasekti šio Tauraus 
Tautiečio pavyzdžiu ir įsirašy
ti į musų broliškąją SLA na
rių bendriją!

Andrius Jogaudas.

SLA 134-ta Moterų 
Kuopa Rengia 

Linksmą Išvyką

Chicagoje, keletą desėtkų 
metų gražiai veikianti SLA 
134-ta moterų kuopa, kuri pla
čiai pasižymėjusi labdaros ir 
švietimo darbuose, dabar ren
gia LINKSMĄ RUDENINĘ 
IŠVYKĄ sekmadienį, rugsėjo 
11-tą dieną, Leppos Sode, 
8212 So. Kean Avenue, 
Archer Avenue.
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1954 metais
Berlyno leidykla išspau- 
Algirdo Nasvyčio moks- 
studiją “Konbinationen 
Geheimschriften”; nuo 
metų jis yra nuolatiniu

amerikinio mokslinio 
“Applied Mechanic 
bendradarbiu.

žurnalo 
Review”

AlgirdasSukaktuvininkas
Nasvytis yra ne tiktai didelio 
išsimokslinimo inžinierius, bet 
ir judrus bei šakotas visuome
ninių bei kultūrinių darbų ba
ruose veikėjas. Pradedant stu
dentavimo metais, yra buvęs 
įvairių studentijos sambūrių 
vadovas, sportininkas, techni
kinės spaudos bendradarbis 
Lietuvoje ir už ribų. Sporto 
srity savo metu yra pasiekęs

gijos dirbti kuopose ir apskri
tyse. Ateina patogus darbui 
rudens sezonas, tai ne tik kuo
pų pareiga rūpintis naujų na
rių gavimu, bet ir apskričių.i

Širdingai kviečia visus SLA 
narius ir visus lietuvius atsi
lankyti ir šios kuopos malonių 
narių globoje gražiai pasisve
čiuoti ir drauge linksmai laiką 
praleisti. Šios kuopos iš Dei
mantinio SLA Seimo gryžu- 
sios delegatės noriai su savo 
svečiais pasidalins maloniais į- 
spudžiais ir svarbiomis žinio
mis. Bus gera muzika, šaunus 
bufetas ir skakųs užkandžiai- 
pietųs ir povakariai.

Pradžia 12 valandą, pabaiga 
sutemose.

Visų lauksime. Nare.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks rug
sėjo mėnesio 11 dieną, 2 va
landą po pietų, Lietuvių Baž
nytinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui. Delegatai, 
dalyvavę Deimantiniame Sei
me Pittsburghe, išduos ra
portus. Taipgi bus renkami 
delegatai į SLA 4-tos apskri
ties suvažiavimą.

J. Radzevičius,
SLA. 66 kuopos sekr.

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 4-tą dieną, 12 valandą 
dieną Lietuvių Veteranų pa
talpose, 216 North Main St.

Kuopos valdyba kviečia si- 
sus narius dalyvauti šiame su
sirinkime. Per kelis mėnesius 
mažai narių dalyvaudavo su
sirinkimuose, nes vasaros me
tu vieni išvyko atostogų pas 
savo gimines, kiti j pajūrius 
maudytis kelioms savaitėms 
ar ilgesniam laikui, bet dabar 
jau, galima sakyti, išvykos 
baigėsi, tai laikas prisiminti 
kuopos susirinkimus ir juose 
dalyvauti.

Man teko nugirsti, kad rug
sėjo 18 dieną įvyks SLA 1-os 
apskrities metinis 
mas Easton, Pa, 
kviečiu dalyvauti 
kančiam 
rinkime, 
reikalu 
delegatų
mą. Gal galėtumėm paimti au
tobusą ir dainuodami važiuoti 
i Eastoną — SLA 1-mos ap
skrities metinį suvažiavimą 
aukščiau paminėtą dieną.

Gal nekurie sakysit, kad 
mes jau perseni važinėti, bet 
mums, senesnio amžiaus žmo
nėms, kaip tik geriausia būti 
vieningais ir kartu važiuoti 
tolesnei kelionei. Nepamirš
kim, kad eastoniečiai manda
gus žmonės, kaip vyrai taip ir 
jų žmonelės, kada tik buvom 
nuvykę pas juos, tai visuomet 
pavaišindavo įvairiais valgiais 
ir gėrimais.

Iki pasimatymo susirinkime.

SLA 23 Kuopos Koresp.

suvažiavi- 
tad aš ir 
narius se- 

SLA 23 kuopos susi-
kad galėtumėm tuo 
pasitarti ir daugiau 
pasiųsti į suvažiavi-

Rockford, Illinois

SLA 77 KUOPOS VEIKLA

Džiugu mums visiems, bet 
norisi ir kitiems pasakyti, kad 
musų 77 kuopa pergyveno 
daug metelių, didelius dirvo
nus išarė kultūrinėje ir labda
ros dirvoje per savo 47 metus 
gyvavimo. Kas metai kuopa 
surengė savo jėgomis du teat
rus, vieną banketą, vieną pik
niką, kartais net du. Garsusis 
SLA 77 kuopos kvartetas gar
sino SLA vardą per 35 metus, 
dainuodami kuopos ir kitų or
ganizacijų parengimuose. Nors 
daug brangių kuopos narių iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo, bet 
ir tuos, kurie laikosi, mete
liai spaudžia arčiau prie že
mės, bet nepasiduoda su pa
galba naujai atvykusių ir įsto
jusių į tą garbingą SLA orga
nizaciją. Kultūriniai darbai ei
na pijonierių pramintu taku.

Štai ir vėl atsidarius sezo
nui, SLA 77 kuopa paleidžia 
pirmą “sputniką” stato teat
rą, atvyksta iš Kenoshiaus po
nia Jarienė su savo teatralų 
trupe, 
dieną, 
nioje 
P-nia 
siorė,
su savo teatralais Rockforde. 
Veikalo vardo nežinau, bet 
Rockfordo publika jų laukia. 
Patarčia kuopos nariams ir ne 
nariams pasižymėti tą dieną 
į atsiminimų knygelę, kad ne
reikėtų gailėtis.

Korespondentas.

šių metų spalių mėn. 2 
Lietuvių Klubo puoš- 
salėje suvaidins teatrą. 
Jarienė yra gera reži- 
trečią kartą pasirodys

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS 
narių pirmas poatostoginis su
sirinkimas bus š. m. rugsėjo 
mėn. 4 dieną, 2:30 valandą po 
pietų, Marquette svetainėje, 
6908 So. Western Avenue.

Visus kuopos narius malo
niai kviečiame dalyvauti.

i Kuopos Valdyba.

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. TERC1J0NAS, Brooklyn, N. Y. |

Mineralai ir Vitaminai

NE

korbinės rūgšties tabletes. Dieninė do
ze C vit. suaugusiam 70—150 mg., vaikui 
30—100 mg., o gydoma dozė 100—1000 
mg. dienai. Žmogus turi gaut C vit. su 
maistu; žiurkes, 
gali pasigamini- 
savo kūne.

arkliai ir atrajojantieji 
-sintetini .šitą vitaminą

a

(Tęsinys)

C VITAMINAS arba ASKORBI-
RUGŠTIS iš visu vitaminu leng- 

viausia -suardomas. Skiediniuose jį su
naikina karštis, šviesa, šarmai, oksidavi
mas ir kai kurie metalai, kaip antai ge
ležis, varis. Suirimas ne toks greitas 
rūgščiuose skiediniuose. Kaip vandeny 
tirpalas C vitaminas prarandamas, jeigu 
vanduo, kuriame maistas virė, bus išlie
tas arba maistas gausus vitaminu C mir
ko vandeny. Vitaminas C lengvai suge
riamas per plonųjų žarnų sieneles, bet 
neatidedamas į kurio atsargą,'todėl jį rei
kia papildyt kasdien. Pas asmenis, ku
rie nevartoja užtektinai vitamino C pa
sirodo jo stokos reiškiniai: sutinsta, 
kraujuoja ir išopėja dantų smegenys, 
kraujo indų ir kapiliarų (ploniausių 
kraujagyslių) sienelės plyšta ir kraujuo
ja, sąnariai tampa .nelankstus ir skaus
mingi. .

SKORBUTAS yra liga dėl vit. C. 
stokos aukšto laipsnio, bet jis gali būt 
sėkmingai gydomas askorbinės rūgšties 
sustiprintom dozėm. Seniau, kada vita
minų reikšmė nebuvo žinoma, skorbutas 
buvo sunki ir pavojinga liga. Vit. C geri 
šaltiniai yra: švieži vaisiai, ypatingai at
pusimai (citrinos, apelsinai, greipfru
tai), pomidorai, žemuogės, juodos ser- 
bentos, žalios daržovės: salotai, kopūstai, 
bulvės (paprastos) ir saldžios, taipogi as-

Manchester, Conn.

SLA 207 KUOPOS
visi nariai prašomi savo mė
nesinius mokesčius atnešti pas 
finansų sekretorę šiuo 
su:

adre-

M. E. Zorskiutė
169 Hilliard Street 
Manchester, Conn.

Kai kurių narių mokesčiai 
yra užsilikę, malonėkite užsi
mokėti. Bandykite užsimokėti 
mokesčius iš anksto, tai jums 
patiems bus geriau ir sekreto
rei bus mažiau darbo.

M. E. Zorskiutė,
SLA 207 kuopos sekr.

Hartford, Conn.

Mirė Veronika Cibulskiutė, 
Susivienijimo Narė

Ilgametė Susivienijimo na
rė, Veronika Cibulskiutė, po 
vyrui Šupis, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Susirgusią sūnūs dr. 
A. Šupis iš Waterbury, Conn. 
pasiėmė pas save ir pagul
dė į logininę, kad butų paran
kiau ant vietos motiną aplan
kyti ir prižiūrėti. Neilgai pa- 
sirgus už keletos dienų mirė, 
tai yra šių metų liepos 20 die
ną. Buvo pašarvota vietinio 
graboriaus koplyčioje, o liepos 
23 dieną nuvežta į Hartford, 
Conn. ir palaidota Cedar Hill 
kapinėse, palydint savųjų, ar
timųjų bei pažįstamų.

Dideliame nuliudime
vyras Antanas, sūnūs dr. A. 
Šupis su žmona ir dviem duk
relėm, brolis Pranas iš New 
Haven; Conn., brolis Simonas 
Stampord, Conn., brolis Vale
rijonas Ont., Canada ir ket
virtas brolis Lietuvoje.' Jo 
duktė Veronika Cibulskaitė 
gyvena West Orange, N. J. 
Jie visi liūdi savo brangios te
tos, su kuria išgyveno gana il
gą laiką.

Velionė iš Lietuvos buvo ki
lus iš Dzūkijos, Gudonių kai
mo. 1910 metais atvyko į šią

liko

B VITAMINŲ GRUPE
Prie jos priguli šie vitaminai: tia

minas ar B 1, riboflavinas B 2, niacinas, 
piridoksinas (B 6), pantoteninė rūgštis, 
inositolas, biotinas, falinė rūgštis, vita
minas B12 (prieš piktybinę mažakraujis- 
tę), paraaminobenzoinč rūgštis (PABA) 
ir cholinas. Iš jų keletą svarbes
nių čia 
funkcijos ituri artimus rvšius.
sta 
me 
Ii.

V

uis B grupes vitaminų. Centrinė grūdo t
dalis dažniausia yra krakmolas; .selenų 
sluogsny yra selini i oze (ląsteliena), B 
vitaminai, mineralai ypatingai geležis, 
fosforas ir kiek baltymo. Grūdo gemale 
yra B vitaminai, kiek baltymo, riebalai, 
vitam. E ir geležis. Kada kruopos yra 
valomos tai selenų sluogsnis ir gemalas 
prašalinami, dėlko apvalyti dribsniai lai
kosi geriau (nėra riebalų kurie apkar
sta), bet jų maistinga vertė yra sumažin
ta. Daugeliu atvejų valyti miltai ir drib
sniai yra pagausinti vitaminais, pride
dant vitaminų BĮ, B2, niacino ir gele
žies.

Iš jų keletą 
paminėsiu. B grupes vitaminų 

Jie tirp- 
vandeny ir išliejant vandenį, kuria- 
maistas virė, turim vitaminų nuosto- 
Grudai ir dribsniai yra geras šalti-

vra

(Bus daugiau)

ti

v

l

šalį pas brolį Praną į Stam- 
ford, Conn., ir ne po ilgo laiko 
ištekėjo už Antano Šupin. Gy
vendama Stamford, Conn., 
priklausė prie SLA 168 kuo
pos, daug veikė kuopoje ir 
keletą metų buvo kuopos val
dyboje. Nebuvo to vietinio lie
tuviško veikimo, kad ji nebūtų 
prisidėjusi savo darbu. Po pir
mo pasaulinio karo, kada iš 
Lietuvos atvykdavo žymesnie
ji asmens lietuviškais reika
lais, kaip mokytojas Žigelis, 
prof. M. Biržiška ir kiti, jie 
buvo jos priimti ir globojami.

1936 metais persikėlė gy
venti į Hartford, Conn., ir ten 
priklausė prie SLA kuopos iki 
mirties.

Lai Tau, mieloji sese būna 
lengva šios šalies žemė.

Brolis S. Cibulskas.

Bridgeport, Conn.

Mirė Dr. Juozas M. Plukas,
SLA 51 Kuopos Narys

Šių metų rugpiučio mėn. 15 
dieną mirė dr. Juozas M. Plu
kas, SLA 51 kuopos narys. 
Jis buvo dar jaunas žmogus, 
sulaukęs 55 metus amžiaus ir 
pats būdamas medicinos dak
taras, bet jis mirė staiga nuo 
širdies priepuolio.

Daktaras Plukas vienas iš 
ankstyvesnių lietuvių šeimos 
narys, čia gimęs, augęs ir pa
siekęs daktaro laipsnį. Jis 
lietuviams yra daug pasitar
navęs sveikatos reikaluose. Jis 
vartojo lietuvių kalbą, su lie
tuviais pacientais kalbėdavo 
lietuviškai tai lietuviai lankėsi 
pas jį sveikatos reikalais, nes 
jis suteikdavo gerus patari
mus lietuvių kalboje, nes dau
gelis lietuvių geriau supranta 
savo gimtąją kalbą.

Daktaras J. Plukas buvo 
miesto ligoninės vyriausiu gy
dytoju ir dėl daugelio, pateku
sių į tą ligoninę, daug pagel
bėdavo. Taipgi jis St. Vincent

ligoninėje buvo direktorium.
Dideliame liūdesy liko dr. 

Pluko didelė šaima: žmona 
Grace Abel Plukas, du sunai, 
kurių vienas yra daktaras Jo- 
seph M. Plukas Jr., gyvena 
Wilmington, Dėl., 2 dukros, 
vienas brolis ir 3 seserys.

Rugpiučio 18 dieną palaido
tas St. Micheal’s kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo garbės 
palydovai, miesto vyriausybės 
nariai, Daktarų Draugijos at
stovai, ligoninų atstovai ir ati
davė jam paskutinę pagarbą, 
kurios jis pilnai užsitarnavo.

Gyvų gėlių vainikų labai 
daug buvo, kas liudija, kad 
daktaras turėjo daug draugų. 
Jis buvo nariu ir kelių lietih- 
viškų draugijų. Gaila, kad mu
sų nariai profesionalai jauno
se dienose apleidžia mus ir iš
keliauja į amžybinę.

Gili užuojauta šeimai liūde
sio valandose. A. S._

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susi-Binghamton, N. Y. 

vienijimo 50 kuopos rengiama 
graži gegužinė-piknikas įvyks 
rugsėjo mėn. 4 dieną, Antano 
Lėpos vasarvietėje, ant upės 
kranto, Conklin, N. Y. Prasi
dės 1 valandą po pietų.

Vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti Susivienijimo nariai ir 
geros valios lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami dalyvauti šia
me tradiciniame SLA 50 kuo
pos piknike-gegužinėje.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas šaukiamas šių me
tų rugsėjo mėnesio 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose, 
631 Walnut Street, Easton, 
Pa.

Apskrities sekretorė Jean 
Gegužytė prašo visas pirmo
sios apskrities ribose gyvuo
jančias kuopas išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pri
siųsti į suvažiavimą.

ir pri-

l
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 moty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Plck-hoosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(SLA. Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
IŠMOK fc JIMŲ PASKIRSTYMAS—Tęsinys

Investmentų priežiūra ---------- 2,419.53
Įvairus kiti reikalai_________ 11,197.50
Jaunuolių reikalais________  100.00
Pribrendusios apdraudos------- 3,750.00
Juridinės išlaidos ----------------- —

2,697.23
1,110.25

28,500.00
702.21

Viso ________ _______ $302,692.95 $332,453.42
Seimas ------------------------------- 8,611.52

Nejudamų Nuosavybių Įeigos ir Išlaidos 1958 Metais

Nejudamų Nuosavybių Įeigos ir Išlaidos 1959 Metais

1. 307 w. 30th Street 
Nevv York, N. Y.

2. 128 S. Maine Avenue

Įeigos

$4,362.10

2,944.00

I&laidos

$7,007.42

2,104.50

Pelnas ar
(deficitas)

(2,645.32)

839.50Atlantic City, N. J.

Viso $7,306.10 $9,111.92 ($1,805.82)

Įplaukos nuo Sausio 1 iki Gegužės 25, 1960

1. 307 W. 30th Street 
Nevv York, N. Y.

2. 128 S. Maine Avenue

Įeigos

$4,361.80

3,933.82

Išlaidos

$8,647.28

3,669.40

Pelnas ar 
(deficitas)

($4,285.48)

264.42Atlantic City, N. J.

Viso $8,295.62 $12,316.68 ($4,021.06)

PAPILDOMOS ŽINIOS

Pridedu sekamas, 1959 metų, įplaukų ir išlaidų J 
žinias:

1. Apdraudos Fondas -------------- $84,911.64
Ligoje Pašalpos Fondas--------- 12,813.27
3. Vaikų Fondas-------------------- 3,669.89
4. Lėšų Fondas ______________ 20,795.02
5. Preliminary Term Fondas__  31,985.64
6. “Tėvynės” Fondas_________ 4,480.77
7. Našlių ir Našlaičių Fondas 1,306.16

Emigrantų Fondas ____________ —
9. Tautiškų Centų Fondas_____  708.23

10. Karo Fondas______________ 16.95
11. Accidental Fondas................... 273.80

Viso.........................................$160,961.37

Išlaidos nuo Sausio 1 iki Birželio 1, 1960

4. Apdraudos Fondas ________ $91,624.98
2. Ligoje Pašalpos Fondas____ 13,137.29
3. Vaikų Fondas_____________ 2,074.16
4. Lėšų Fondas______________  38,447.22*
5. ‘‘Tėvynės” Fondas_________ 3,497.07
6. Našlių ir Našlaičių Fondas __ 693.55
7. Tautiškų Centų Fondas____  224.00
8. Literatūros Fondas ________ 103.34
9. Moksleivių Paskolos Fondas. _ 100.00

10. Įvairios smulkios išlaidos___  .52

Viso----------------------- - ---------- $149,902.13
*13,193.54 išmokėta kuopų finansų sekretoriams, kaip 2% 

atlyginimo už surinktas ir Centrui prisiųstas narių duokles. 
Organizatoriams buvo išmokėta $1,570.24. Bendrai išmokėta 
$4,763 78 .

SLA INVESTMENTŲ APYVARTA
Morgičių Apyvarta 1958 Metais

Numok ė ta Naujų išduota
Massachusetts _____________ $13,000.00 $20,000.00
New York _______________ □ 4,600.00 —
Illinois ___________________ 150.00 9,000.00
Pennsylvania ______________ — 32,500.00
Michigan _________________ — 21,000.00
Ohb _______  — 23,000.00

Viso ....................... $17,750.00 $105,830.00
Morgičių Apyvarta 1959 Metais

Numokėta Naujų išduota
Massachusetts ______________ $1,150.00 $9,750.00
Maryland _________________ 1,175.00 —
New Jersey.......................  900.00 —

New York ............................... 2,330.00 —
Michigan....... ...................  2,200.00 —
Illinois ___________________ 450.00 —
Indiana __________________ — 11,500.00
Pennsylvania ------------------- 4,690.00 —

Viso ................ . ......... . $12,895.00 $21,250.00

BONDSŲ IR ŠERŲ APYVARTA 
Nupirkti Bondsai 1958 Metais 

Par Value Bondsai i % ir Term.
1. $50,000 Pacific Power & Light Co. 4 3/8%—88
2. 25.000 Commonwealth Edison Co. 3%%—88
3. 25,000 Glidden Co. 4%%—83
4. 25,000 Niagara Mohavvk Power Corp. 3%%—-88
5. 25,000 Philadelphia Electric Co. 4 3/8%—86

Mokėjome
$50,208.00

23,218.75
25,781.25
23,687.50
25,000.00

Viso $150,000

Parduoti Bondsai 1958 Metais
Par Value Bonds Gavome Mokėjome

1. $50,000 Puget Sound P. & Light 6%%—87 $55,232.50 $51.729.50
2. 5,000 Youngstovvn, Pa., M. Auth. 3%—59 5,000.00 4,941.91
3. 100,000 USA Treasury “G” 2%%—59 100,000.00 100,000.00
4. 20,000 Columbus Venetian Stevens

Bldg. vvith stock — 18,950.00

$147,895.50

Nupirkti Bondsai 1959 Metais
Viso $175,000 $160.232.50 $175,621.41

Par Value Bondsai Gavome Mokėjome
1. $25,000 USA Treasury Notės 5%—64 $25,000.00
1. $25,000 USA Treasury Notės 5%—64 $25,000.00
2. 50,000 Southern Cal. Gas Co. 5 3 /8—84 50,864.50

Viso-$75,000 $75,854.50

Parduoti Bondsai 1959 Metais
Par Value Bonds Gavome Mokėjome

1. Youngstovvn Boro Auth. 3%—59 $5,000.00 $4,941.91
2. 3,000 Atlanta Gas & Light 5 W/o—82 3,070.95 3,074.82

Viso $8.00# $8,070.95 $8,016.73

PENKTAS SKYRIUS

SLA APDRAUDOS ĮVERTINIMO RAPORTAS
UŽ 1959 MIETUS
Išgalės—Solvency

SLA “valuation,” t. y., įvertinimo raportas, pri
rengtas ir paliudytas aktuaro Lenard E. Goodfarb, 
buvo pateiktas valstijoms šiais metais. Jis parodo, 
kad SLA pripažinto turto 1959 metais turėjo $3,444,- 
883.66. Iš to turto priklausė:

Pomirtinių Fondui ___________ $3,050,788.97
Ligoje Pašalpos Fondui---------- 240,108.39
Kitiems fondams ____________ 69,152.89
Vaikų Fondui _______________ 76,910.18
Lėšų Fondams _______    7,923.23

Viso _______________________ $3,444,883.66

Palyginus kiek yra turto ir kiek turėtų būti sulyg 
atkuarinių apskaičiavimų, randame, kad Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pomirtinių fonduose yra $812,- 
193.39 daugiau negu atsargos normai reikia. Tas 
duoda tiek daugiau saugumo SLA Apdraudos Paliu
dijimams ir sudaro 142% išteklių, “solvency.”

Palyginus musų organizacijos 1959 metų ištek
liaus stovį su kitais praėjusiais metais, jis rodo se
kantį:

Dec. 31, 1959—142%
Lee. 31, 1958—145%
Dec. 31, 1957—148%
Dec. 31, 1956—149%
Dec. 31, 1955—126.91%
Dec. 31, 1954—123.78%
Dec. 31, 1953—123.78%
Dec. 31, 1952—121.81%
Dec. 31, 1951—119.39%
Dec. 31, 1950—116.73%
Dec. 31, 1949—116.05% 
Dec. 31, 1948—116.29% 
Dec. 31, 1947—101.58%

Mirtingumas
1959— 79.11%
1958— 80.41%
1957— 95.32%
1956— 86.54%
1955— 86.22%
1954— 85.05% 
1953— 75.26% 
1952— 80.99% 
1951—< 89.78%

1950— 89.57%
1949— 85.90%
1948— 96.13%
1947— 104.55%

Uždirbtas Nuošimtis
1959—2.97%
1958—2.95 %
1957—2.86%
1956—2.72%
1955—2.54%
1954—2.22%
1953—2.57%
1952—2.89%
1951— 2.68%
1950— 2.82%
1949— 2.74%
1948— 2.27%

BENDRA APDRAUDOS FONDO 
FINANSINE KRYPTIS

Nuo pat įsikūrimo iki šių metų pradžiai apdraudos 
fondo apyvarta buvo tokia:

Duoklių sumokėta nuo susiorganizavimo $6,078,713.42 
Išmokėta pomirtinių nuo

susiorganizavimo ________________ 4,481,553.29

Skirtumas _____________________ $1,597,160.13
Apdraudos Fondo balansas

Sausio 1 d., 1960 m------------------- -  $2,992,423.96
Uždirbta nuošimčiais ir kt.,

Atėmus nuostolius_______________ 1,395,263.83
Apdraudos Fondo balansas dabar turi _ 812,193.39
ar*ba 42% pertekliaus (surplus). Reiškia, šis fondas 
yra 142% “solvent.”

Dabar Susivienijimo apdraudos skyrius yra pa
siekęs stipriausi finansinį stovį SLA istorijoje.

ŠEŠTAS SKYRIUS

SLA NARIŲ STOVIS

1959 m. gruodžio 31 d. ------------------- 11,578
1958 m. gruodžio 31 d. --------------------11,031
1957 m. gruodžio 31 d. --------------------11,413
1955 m. gruodžio 31 d.-----------------   11,948
1954 m. gruodžio 31 d.------------------- 11,946
1953 m. gruodžio 31 d. --------------------12,262
1952 m. gruodžio 31 d. ------------------- 12,667
1951 m. gruodžio 31 d.  —-— 13,247 
1950 m. gruodžio 31 d. ----------------- 13,300

ŠIA. APDRAUDOS RŪŠYS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje duoda devy

nių rūšių arba klasių gyvybės apdraudas, ligoje pa
šalpą arba sveikatos apdraudą, ir staigaus žuvimo 
nelaimingame atsitikime—accidental death pridėtinę 
apdraudą.

Suaugusiems nariams yra septyni apdraudos 
Bkyriai:

VI—Viso amžiaus apdrauda, viso gyvenimo mo
kesčiai ; i

V2—Viso amžiaus apdrauda, 20 metų mokesčiai;
V3—Taupomoji 20 metų apdrauda, 20 metų mo

kesčiai ;
VX—Taupomoji 10 metų apdrauda, 10 metų mo

kesčiai ;
V4—'Viso mžiaus apdrauda su triguba apdrauda 

iki 65 metų amžiaus;
T—Terminuota apdrauda jaunuoliams nuo 16 iki 

25 metų amžiaus;
T—Terminuota apdrauda suaugusiems nuo 20 

metų iki 70 metų amžiaus.
Vaikams yra penki apdraudos skyriai: VI, V2, 

V3, VX ir T.
Šios visos vaikų skyriaus apdraudos yra tokios 

pat, kaip suaugusių narių minėtos apdraudos.
1959 metų pabaigoje pradėta duoti vaikams nuo 

gimimo dienos iki 16 metų mžiaus ir jaunuoliams nuo 
16 iki 25 metų amžiaus terminuota apdrauda.

Prieš šį Seimą terminuotos apdraudos davimas 
buvo pakartotas su tokiu praplėtimu, jog ją gali 
gauti ir suaugusieji nuo 20 metų iki 70 metų am
žiaus dešimties metų laikotarpiui. Praėjus tam ter
minui apdrauda gali būti atnaujinta arba kiekvienu 
metu pakeista reguliarios apdraudos bet kuriuo sky
riumi.

SLA Deimantinės sukakties proga terminuota 
apdrauda, ypač vaikams ir jaunuoliams, duodama la
bai mažomis duoklėmis: tik $3.00 metinių mokesčių 
už kiekvieną $1,000.00 apdraudos. Taip pat ir su
augusiųjų narių terminuotos apdraudos duoklės yra 
mažesnės už reguliarios apdraudos duokles.

Termiuota apdrauda vaikams nuo gimimo dienos 
iki 16 metų amžiaus.

Kiekvienas narys, suaugęs ar mažametis, gali 
apsidrausti daugiau kaip viename apdraudos skyriuje, 
bet su sąlyga, kad visų skyrių bendroji apdraudos 
suma nebus didesnė kaip $10,000.00.

Visuose skyriuose apsidraudžiama išpildant apli
kaciją ir patikrinus sveikatą pas gydytoją. Bet SLA 
duoda ir Non-<Medical apdraudą, tai yra, be aplikanto 
sveikatos tikrinimo pas gydytoją. Su Non-Medical 
aplikacija gali apsidrausti suaugusieji ir vaikai iki 
$2,000.00 šiuose apdraudos skyriuose: V2, V3, VX ii’ 
V4 (į šį skyrių vaikai nepriimami).

Kiekvienas narys prie gyvybės apdraudos gali 
gauti pridėtinę apdraudą, kuri butų išmokėta jo pa- 
šalpgaviui tik tuo atveju, jei narį ištiktų staigi akci- 
dentalinė mirtis, tai yra, jei apsidraudęs narys staiga 
mirtų ar žūtų nelaimingame įvykyje arba atsitikime.

Visi nariai gali pakeisti savo apdraudą ir keltis 
iš vieno skyriaus į kitą. Taip pat kiekvienas narys 
gali savo apdraudos sumą mažinti ar didinti.

Visų skyrių apdraudos yra užtikrintai nepraras- 
tinos, tai yra, narys išbuvęs Susivienijime tris metus 
įgyja teisę į apdraudos paliudijimo piniginę vertę ir 
apmokėtą apdraudą. Tas reiškia, kad nariui gali 
būti išmokėta tam tikra suma arba suteikiama apmo
kėta apdrauda tam tikros sumos, kokią parodys jo 
apdraudos paliudijime esanti lentelė. Toks išmokė
jimas gali būtį padarytas net tuo atveju, jei narys 
tampa suspenduotas arba išbrauktas iš SLA dėl kitų 
priežasčių, nevien mokesčių užvilkimo.

Suaugusiųjų skyrių nariai, po metų laiko narys
tės, įsigyja teisę gauti pusę apdraudos sumos atsiti
kime visiško ir neatitaisomo sunegalėjimo. Visuose 
apdraudos skyriuose pilna apdrauda įeina galion pir
mą mėnesį nuo nlario priėmimo į SLA.

Duodamos lentelės 
praėjusiųjų dviejų metų

parodo apie narių judėjimą 
tarpe.

SUAUGUSIU

Nariai Įvairiuose Apdraudos Skyriuose 
u Gruodžio 31 d., 1959 Metais

Apdraudos Narių Apdraudos
rūšis skaičius suma

NFC 4% 187 $84,125
AE 4% 491 269,511

AE 31/2% 5,824 2,995,511
AE 3% 2,919 1,713,485

CSO 3% 627 563,150
VAIKU

AE 3%% 370 190,900
AM 3% 212 , 136,150

CSO 3% 948 1,013,000

Viso ' 11,758 $6,955,971

Nauji Nariai
1956 m. 1957 m. 1958 m. 1959 m.

Prisirašą nauji nariai- 433 291 276 1,027
Priimti atgal _ ___ 7 31 17 27

Viso _ _ 440 322 293 1,054

Mirimai ir Išbraukimai
1956 m. 1957 m. 1958 m. 1959 m,

Mirė ______ _ __ 320 315 303 319
Pribrendusi apdrauda — — — 44
Išsibraukė 320 91 244 34
Atsiėmė pinigus _____ 109 117 120 110

Viso _ ___ _ 774 523 667 507

1958 metų gruodžio 31 d. buvo narių 11,031
1959 metais prirašyta ir priimta atgal . 1,054

Viso ______________________________ 12,085
1959 metais mirė ir išbraukta________ _____ 507

1960 metų sausio 1 d. viso narių 11,578

(Bus daugiau)

Žvelgiant Atgal į Darbo Dieną
Darbo Dieną 1959 metais 

Amerikos darbininkas pasiekė 
aukščiausią gyvenimo stan
darto lygį istorijoje ir jis su 
•avo vadovais turi galingą įta
ką tautos gyvenime. Tačiau 
taip buvo ne visada. Nors šie 
visi laimėjimai buvo pasiekti 
be politinių revoliucijų, jie ta
čiau neatėjo be kovų, pasiau
kojimo ir kartkartinio maiš
to.
Ankstyvosiomis Amerikos in

dustrializacijos dienomis, dvy
likos, keturiolikos ir net šešio
likos valandų darbo diena bu- 
■wo labai dažna, o atlyginimas 

buvo palyginamai labai mažas.
Tačiau jau 1930 metais pra

sidėjo judėjimas dėl trumpes
nių darbo dienų. “Visi žmonės 
turi lygią teisę”, buvo skaito
ma Philadelphijos stalių rezo
liucijoje, “turėti pakankamai 
laiko kiekvieną dieną savęs 
kultyvavimui ir gerinimui. To
dėl yra nutariama, kad dešim
ties valandų gero darbo diena 
yra pakankama”.

Toks konservatyvus laik
raštis, kaip Bostono “Trans- 
cript”, buvo linkęs sutikti su 
šia rezoliucija: “Tebūna me
chaniko darbo diena baigta, 

kai jis sušilęs per vasarą iš
dirbo dešimt ar dvylika darbo 
valandų į dieną ir gali sugrįž
ti į savo šeimą su pakankama 
energija praleisti keletą valan
dų su savo vaikais ar savo pa
ties naudai”.

Kiti laikraščiai išreiškė ma
žiau liberalią pažiūrą: “Dešim
ties valandų darbo dienos pa
siūlymas suduoda smūgį pa
čiai industrijai ir žmonių mo
ralei, diktuojant darbo valan
das... Nieko neveikimas per 
naudingiausias ryto ir vakaro 
valandas tikriausiai prives 
prie griuvėsių”. Daugelis darb
davių taip pat priešinosi, susi
rūpinę savo darbininkų mora
le, sakydami, kad “nieko ne

veikimas tikriausiai prives 
prie blogų įpročių”.

Pirmi darbininkų mėginimai 
susijungti ir drauge kovoti už 
savo padėties pagerinimą bu
vo teismuose apkaltinti nele
galia konspiracija. 1842 me
tais Aukščiausiojo Massachu- 
setts Teismo istorinis nutari
mas galų gale pakeitė visą 
padėtį, kai Vyriausias Teisė
jas nutarė, kad unijos narių 
susijungimas nėra kriminalas, 
nebent šio susijungimo objek
tas yra kriminalinio pobūdžio, 
o grynas organizacijos faktas 
nėra kriminalinė konspiracija. 
Toliau Massachusetts Aukš
čiausias Teismas palaikė užda
ro susirinkimo doktriną, kad 

unijos nariai turi teisę sustip
rinti savo uniją, atsisakant 
dirbti drauge su unijai nepri
klausančiais nariais, kurie 
naudojasi privilegijomis, bet 
neprisiima unijos atsakomy
bės.

1860 metais dešimties va
landų darbo diena buvo pada
ryta standartine visose darbo 
įmonėse ir greit po to nauja 
neįtikėtina aštuonių darbo va
landų diena jau buvo drąsiai 
siūloma. Per Amerikos Orga
nizuotų Įmonių Federacijos ir 
Darbo Unijų konvencija 1884 
metais (ši organizacija po po
ros metų pasidarė Amerikos 
Darbo Federacija) Stalių Bro

lybės delegatas įvedė sekančią 
rezoliuciją: “Tebūnie nutarta, 
kad aštuonių darbo valandų 
diena bus legali darbo diena* 
nuo 1886 m. gegužės 1 dienos. 
Mes siūlome darbo organizaci
joms, kad jos savo įstatymus 
tvarkytų taip, kad jie butų 
suderinti su šia rezoliucija, 
pradedant aukščiau nurodyta 
data”.

Aštuonių darbo valandų są
jūdis buvo kai kuriose vietose 
apšauktas, kaip “neamerikie- 
tiškas” ir “kad jis Amerikos 
darbininką prives prie žemes
nio atlyginimo, vargo ir socia
linės degradacijos”; be to, 
“prasidės tinginiavimas, maiš- 

tininkavimas, laidokavimas ir 
girtuokliavimas”.

Iš 340,000 darbininkų, da
lyvavusių aštuonių darbo va
landų sąjūdyje, daugiau kaip 
puse išėjo į streiką 1886 m. 
gegužes 1 dieną. Ši demons
tracija buvo pradžia vėliau 
vykusių ilgų ir kartais krau- 
jingų kovų. Betgi šiandien vi
dutinis Amerikos darbininkas 
dirba mažiau kaip 40 valandų 
į savaitę, o vienas šeštadalis 
dirba tik 35 valandas ir ma
žiau. Trys Amerikos vadovau
jančios darbininkų unijos jau 
pranešė, kad ateityje sieks 
keturių darbo dienų savaitėje 
arba 32 darbo valandų. — 
American Council.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Linkėjimai iš New Hampshire

Stepas C. Budvitis, Susivie
nijimo Skundų ir Apeliacijų 
Komisijos narys, sudrįžęs iš 
Pittsburgho SLA Deimantinio 
Seimo, drauge su šeima išvy
ko atostogų į New Hampshire 
valstiją, prie Lake Winnipe- 
saukee. Jis prisiųsdamas lin
kėjimus redaktoriui rašo, kad 
ten labai graži ir patogi vieta 
atostogoms.

Jonas Kruze ir Antanas 
Sodai tis,

Susivienijimo centro tarnauto
jai, rugpiučio 27 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų. 
Linkėtina jiems gerai pasilsėti 
ir sustiprėjus grįžti prie savo 
kasdieninio darbo.

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Piknikas 
Buvo Sėkmingas

Sekmadienį, rugpiučio 21 
dieną Bučo sode įvyko vietinio 
dienraščio Naujienų piknikas, 
kuris visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas. Diena pasitaikė la
bai graži, tai į pikniką suva
žiavo tūkstančiai žmonių iš vi
sų apylinkių, neskaitant pačių 
čikagiečių. Matėsi svečių iš to
limų vietovių, kaip tai Kali
fornijos ir, kaip yra įprasta 
vadinti, iš saulės Floridos. Vi
si suvažiavusieji, tartum vie
nos šeimos nariai linksmai lai
ką leido tarp savęs besikalbė
dami ir vieni kitus vaišindami 
atvirame ore. Daugelis tarp 
savęs kalbančiųjų išsireiškė, 
kad tik Naujienų piknikuose 
galima sutikti taip daug žmo
nių, suvažiavusių iš įvairių to
limesnių ir artimesnių vieto
vių. Vienas asmuo man pareiš
kė, kad yra klaidinga vadinti 
Naujienų suruoštas išvykas 
piknikais, daug geriau tiktų 
jas pavadinti Šiluvos atlai
dais, į kuriuos suvažiuodavo 
tokie pat gausus būriai, kokie 
suvažiuoja į dienraščio Nau
jienų piknikus.

Šokiams buvo gera orkes
trą, kuri grojo visą dieną įvai
rius šokius, tai mylintieji šok
ti jauni ir senesnio amžiaus 
žmonės galėjo smagiai pasi
šokti ir tyrame gerai pasi- 
manštyti visai nepavarstant.

Buvo ir trumpa kalbų pro
grama, kalbėjo vyriausias 
dienraščio Naujienų redakto
rius dr. P. Grigaitis. Jis, kaip 
ir visuomet, kalbėjo gyvai. 
Tarp kitko jis prisiminė šie
met įvykstančius rinkimus ir 
ragino lietuvius dalyvauti rin
kimuose, balsuoti už patinkan
čius kandidatus ir atlikti pilie
tinę pareigą. Jis prisiminė ir 
apie užsieninę šių dienų poli
tiką, ir kad šiuo metu ji yra 
daug blogesnė negu buvo prieš 
kelis metus.

Svečiai ir viešnios linksmi
nosi iki vėlyvam vakarui. Jei
gu diena butų buvusi ilgesnė, 
tai butų linksminiasi dar il
giau, bet pradėjus temti neno
rėdami skirstėsi į namus. Gai-
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šaltoje ir laisvoje Dėdes Šamo 
žemėje, kurioje ji pragyveno 
didesnę pusę savo amžiaus.

Nuliūdęs.

Mirus SIMUI JURKŠAIČIUI,
jo žmonai Marijai, dukrai Martai Iškeliunas ir 
jos šeimai, sunums: Simui, Jurgiui ir Jonui, di
džioje liūdesio valandoje, reiškiame giliausią 
užuojautą.

New Yorko Liet. Prot. Parapija.

la kad jau artėja rudens sezo
nas ir baigiasi piknikų metas 
ir negalima suspėti ką nors 
suruošti tyrame ore, bet jeigu 
butų ankstyvesnis laikas, tai 
Naujienos galėtų suruošti ki
tą pikniką ir jame dalyvautų 
dar daugiau žmonių, negu šia
me piknike dalyvavo. Gerai, 
kad žmonės remia musų mie
ste esantį populiarų dienraštį.

Dalyvis.

Cleveland, Ohio

Mirė Marijona Ankates, 
Ilgametė Šio Miesto 

Gyventoja

Šių metų rugpiučio mėnesio 
8 dieną nelauktoji mirtis iš
skyrė iš gyvųjų tarpo Marijo
ną Ankates (Anskaitienę), su
laukusią apie 65 metus am
žiaus. Ji mirė netikėtai ir ne-

šermenis aplankė ir Susivieni
jimo veteranė p. Ona Baltru- 
konienė ir jos 2 dukros Elena 
ir Alvina, taipgi žymus Susi
vienijimo veikėjai A. M. Pra
škevičius, p. Vilčinskas ir dau
gelis kitų, kurie atidavė jai 
paskutinę pagarbą ir atsisvei
kino su ja ant visados.

Jos karstas buvo apdėtas į- 
vairiomis gėlėmis nuo giminių, 
kaimynų ir draugų. Atrodė, 
kad ji guli kokiam tai vasaros 
metu žydinčių gėlių darželyje. 
Su atitinkamomis iškilmėmis 
palaidota rugpiučio 11 dieną. 
J amžino poilsio vietą — ka
pines palydėjo gausus būrys 
žmonių, pripildžiusių apie 20 
automobilių. Iš kapinių paly
dovai buvo pakviesti į velio- 
nies dukros ir žento ponų Clay 
rezidenciją pietams, kur jie 
buvo pavaišinti skaniais už
kandžiais ir kitais skanumy
nais.

Montreal, Canada

Ruošiamasi Paminėti Žal
girio Mūšio Sukaktį

dos vadinamą “stainless 
steel,” baltos spalvos marmu
rą ir medaus spalvos žvilgan
čias plytas. Viešbučio savi
ninkai bus Loew’s teatrų kor
poracija. Reiškia, kiekvienas 
viešbučio aukštas kainuos mi- 
Jioną dolerių.

Paieškojimai

Vietinio LB seimelio vykdo
mieji organai rimtai ruošiasi 
paminėti 550 metų Žalgirio 
mūšio sukaktį ir kartu atžy
mėti tautos šventę. Toji su
kaktis, kiek man teko sužino
ti, įvyks rugsėjo mėnesio 11 
dieną, 5:30 valandą po pietų, 
Arcy McGee svetainėje, 220 
Pine Avenue West. Bus meni
nė programa ir paskaita pri
ruošta tam reikšmingam mi
nėjimui.

Vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti lietuviai kviečiami daly
vauti šiame reikšmingame su
kakties minėjime. Mes gyven
dami toli nuo savo gimtinės, 
neprivalome pamiršti svarbių 
ir istorinių sukakčių.

Vietinis.

Pasaulinės Lietuvių
Inžinierių ir Architektų 

Sąjungos Nauja Valdyba

Pasaulinės Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
Centro Valdyba pasiskirstė 
pareigomis:

Pirmininkas prof. S. Dir- 
mantas,

Vicepirmininkas prof. S. Ko
lupaila,

Vicepirmininkas inž. Pijus 
Žiurys,

Sekretorius dr. inž. A. Nas- 
vytis,

Iždininkas inž. J. Augusti- 
navičius.

Alg. Nasvytis,
C. Valdybos sekretorius.

lauktai, visai nesirgus. Tos 
dienos ryte ji jautėsi gerai, 
išleido vyrą į darbovietę ir pa
silikus viena namuose švarino 
kambarus, bet apie 11 valandą 
dukrai atėjus į jos butą, ją 
rado gulinčią ant grindų. Grei
tai pašauktas gydytojas pri
pažino, kad ją užpuolė širdies 
priepuolis ir negalėjo jai pa- 
galbėti, nes ji jau buvo miru
si.

Velionė Marijona šiame mie
ste išgyveno apie 45 metus, 
buvo draugiško budo ir su vi
sais gražiai sugyveno, tai jos 
šermenis aplankė gausus bū
rys giminių, kaimynų ir drau
gų, kurių ji, būdama draugiš
ko budo, nemažai turėjo. Į lai
dotuves buvo atvykęs ir jos 
brolis, Tėvynės redaktorius M. 
L. Vasil iš New Yorko. Jos

Velionė Marijona buvo gi
musi Mikalovkos keime, Vait- 
kabalių valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. Į Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko prieš 
50 metų ir apsigyveno Detro
ite. Ten tūlą laiką pagyvenus, 
susipažino su Vladu Ankskai- 
Čiu ir su juo apsivedė. Po ap- 
sivedimo kiek laiko pagyvenus 
Detroite, persikėlė į Cleveland, 
Ohio ir čia gyveno iki nelauk
toji mirtis ją išskyrė iš šei
mos ir gyvųjų tarpo.

Dideliame nuliudime paliko 
vyrą Vladą, dvi dukras, du 
žentus, vieną anūkę, vieną 
anūką ir tris proanūkius. Lie
tuvoje liko du broliai ir dvi 
seserys. Amerikoj liko vienas 
brolis M. L. Vasli, SLA orga
no Tėvynės redaktorius.

Lai jai būna lengva ilsėtis

NEW YORKAS TURftS DAR 
VIENĄ VIEŠBUTĮ

New Yorke bus statomas 
dar vienas didelis viešbutis, 
vardu Americana of New 
Yorkį jis turės 50 aukštų ir 
viešbučio kiekvienas aukštas 
bus pavadintas kie k v i e n o s 
Amerikos valstijos vardu.

Statybos darbo pradžia—že
mės prakasimo apeigos—bus 
atliktos spalių 1 d. prie 7th 
Avė. tarpe 52 ir 53 gatvių, o 
statybos darbas bus baigtas 
gegužės 1 d., 1062 metais. 
Viešbutis kainuos apie $50r 
000,000; jame bus 2,000 kam
barių ir butų. Statybai nau

Mėsos Gaminiai iš 
Lenkijos

Jau kiek metų šioje šalyje 
parduodami importuoti iš Len
kijos mėsos gaminiai, ypatin
gai žinomas plačiausia kum
pis. Dabartiniu metu impor
tuotas iš Lenkijos kumpis par
duodamas patogaus šeimoms 
dydžio dėžutėse, kaip pavyz
džiui—3, 4 ir 5 svarų. Kumpis 
iš Lenkijos parduodamas dau
gelyje mėsos krautuvių ir visi 
norintieji jį gali ten įsigyti. 
Sakoma, kad šis kumpis esąs 
priimtino skonio, kaip Euro
poje įprasta, švelnus ir sultin
gas.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmeny*:

Baltrukiene-Barštytė Elvyra, gini. 
Rygoje, vyras Baltrukas Karolis.

Gavėnas Boleslovas, iš Baissoga- 
los.

Jurevičienė-Uionytė Rožė, ir Jure
vičius Mataušas.

Lukinskas Albertas, gyveno Sao 
Paulo, Brazilijoje.

Morkis Vincas, gyveno Avellane- 
da, Buenos Aires, Argentinoje.

Markutė-Ledesnienė Ona. Jono 
duktė, gyveno Buenos Aires.

Ošmega Steponas, Kazio sūnūs, 
kilęs iš Driškunų km., Vilniaus kra
što.

.Pleitkus Pranas, iš Jakubaičių 
kaimo.

Pupienien^ (Pupicnas) Giedraitė 
Elzbieta, Vaitiekaus duktė, kil. iš 
Joniškėlio vals.

Rupšys Vincas, Prano ir Barbo
ros Abromavičiūtės Rupšių sūnūs.

Samulionis Julius ir Paulinas, iš 
Girsteikių km., Vabalninko vals., 
Biržų apskr.

Šopys Jonas (shopes), gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

Žeinys Juozas, gyveno South Bos
ton, Mass.

Ealčiunas Jurgis, žmona Juzefą, 
vaikai Jurgis, Juzefą ir Vincas, gy
veno Brooklyn, N. Y.

Belkauskienė-Matulytė Al iutė, 
iš Netičkampio km., Marijampolės 
vals.

Dambrauskas Juozas, Jono sūnus, 
gyvenas ir dirbęs Alytuje.

Dubickas Juozas, gimęs Nevvco- 
merstovvn, Ohio, gyvenęs Hartford, 
Conn.

Ileškomleji arba apie juos žinau 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

Al WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.

ROCKFORD, UJU
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patams •»<ame pinigų 
ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043 
Matthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL ROME 

Ali. BALTRUNAS-BALTOJ 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS LR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499
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SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėti; Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
airiui Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugpiučio 20, 1960 Metais
Rugpiučio 27, 1960 Metais

| HITLERIS IR MUSSOLINI |

S "Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
¥ 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai X
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
S eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės S 
g priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- 2 

kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima S 
S sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

x Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais K
g straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos § 

numerius veltui. Rašyti:
S LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. f

ar
SLA

307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

SLA VASARNAMIS
128 Boardvvalk at Oriental Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką, aplinką. Atlantic 

City Jums suteikia 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.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI ‘ SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by lnturist 

NEW YORK 11, N. Y. J
Tek CHelsea 8-2583

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS POPLIS, 57 kp., Worccstcr, Mass., gimęs 

birželio 20, 1886 m., Griaužinių kaime, Vilkaviškio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė lapkričio 
7, 1926 m. Mirė rugpiučio 3, 1960 m. Velionio 
sunui John J. Popliui pomirtinės išmokėta--------$1,000.00

JURGIS MIKELIONIS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., gi
męs balandžio 10, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 6, 1918 m. Mirė rugpiučio 13, 
1960 m. Velionio žmonai Onai Mikclionienci po
mirtinės išmokėta.................... -............. 300.00

__0LGA SMITH, 106 kp., San Franciisco, Calif., gi
musi spalių 21, 1891 m., Mankunų vienkiemyje, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 6, 1931 m. 
Mirė kovo 12, 1960 m. Velionės dukteriai Estellc 
Proctor pomirtinės išmokėta __-------- --------------  1,000.00

A.LEN STONIS, 170 kp., Russelton, Pa., gimęs vasario
1, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo
1, 1923 m. Mirė kovo 31, 1960 m. Velionio žmo
nai Sophie Stonis ir sunui Alcx Stoniui, Jr., po
mirtinės išmokėta--- ----------------------------------- 300.00

MARE BARISAUSKIENE, 191 kp., E. Cambridge, 
M&ss., gimusi balandžio 22, 1895 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė kovo 3, 1930 m. Mirė liepos 
14, 1960 m. Velionės vyrui John Barysauskui

pomirtinės išmokėta ________________________
EUGENIJUS UNTULIS, 212 kp., Kenosha, Wis., gi

męs lapkričio 11, 1893 m., Melsedžių kaime, Ma
žeikių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė lie
pos 1, 1927 m. Mirė liepos 15, 1960 m. Velionio 
žmonai Julei Untulis pomirtinės išmokėta_____

PRANAS CHAPAS, 260 kp., Chicago, III., gimęs bir
želio 16, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 5/1923 m. Mirė liepos 31, 1960 m. Ve
lionio žmonai Pranei Chapas pomirtinės išmokėta

600.00

300.00

705.00

141 Second Avenue 
N^W YORK CITY 
Tel. GRamercy 6-7430
832 Fillmore Avenue 
BUFFALO 8, N. Y. 
TeL MOhawk 2674

2134 W. Chicago
CHICAGO 22, nj.. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel.

Avė.

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

Blvd. 217
MINNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderaI 2-4908

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-14411
632 W. Glrard Avenue 

PHILADEIiPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 0-8878

East Hennepin Avė.

Klek

ANdrew 8-5040
3216 Sunset
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą.
vienas siuntinys listunčlam&s laike 48 vai. ir adresate pasiekia per 6—7 savaites (oro paStu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis patrinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuo** r Mite informacijų apie nauji

04B*()4*»o***<()«■»()
muitų normas Ir paUraainnua.

•<>■

I

Viso ______ _____ ________ ___________ ____ $4,205.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso......................... $112,348.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
S. LIPNTKAS, 36 kp., Chicago, Iii., sirgo 11 savaičių 6 dienas _____  $57.50
I. SIMOKIENfi, 75 kp., Los Angeles, Calif., sirgo 4 savaites _.........  24.00
N. ŽAKEVIČIUS, 112 kp., Scattle, Wash., sirgo 4 savaites..........._ 36.00
.T. PILVELIS, 142 kp.. New Ha ve n, Conn., sirgo 6 savaites ________ 33.78
J. J. TAMAŠAUSKAS, 173 kp., Lowell, Mass., sirgo 9 savaites_____ 67.50
R. KRIdKIENft, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 7 sav. 1 d._____ 40.00
A. JARU&AUSKAS, 294 kp., Carlinvillc, III., sirgo 6 sav. 3 d._______ 39.00
A. NAALENIENC, 352 kp., Dctroit, Mich.. sirgo 2 sav. 3 d............__ 7.50

Viso ______....................................................... ų.___............................... $305.28
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ________ ų____i_________,_______$19,802.40

M. J. VIN1KAS, 
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV I" tur> daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lletuviikosica 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui lalkraštj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan Įįgi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 Ceorge St, Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: ‘NEPEIKLAUSOMA LIETUVA’*,

IŠĖJO NAUJA KJ/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
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 imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėfęs miškas; Yellovzstone 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais pavelkslala. 
Užsisaldusiems knygą tuoj pat paaiunčbume.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

I
i*
iii

Kaina tik 76 centaL
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

I

NAUJIENOS
turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė, 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europa* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir JdomiaudW 
tlniaa iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančiu^ straipsnius ir "Kritikos bei polemDm* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuom'UMI 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/i 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoj# 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Od* t 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1731 Snntk Halsted Street Ckicar* 8.

f
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS
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IŠ SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS PRIEŠSEIMINIŲ POSĖDŽIŲ PATRIOTINIS IR VISIEMS PAVYZDINGAS SUMANYMAS

Prieš Pat Seimą Buvo Atlaikytos Ketu
rios Sesijos ir Jose Aptarta Tinkamas 
Prisiruošimas Prie Deimantinės Sukak
ties Seimo Iškilmių ir Daug Kitų Reikalų

Prieš pat Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinės 
Sukakties įvykstantį seimą, atsirado daug svarbių organizaci
jos reikalų, kurie turėjo būti aptarti ir išspręsti pirm seimo, 
taipgi reikėjo aptarti tinkamas prisirengimas prie seimo jubi
liejinių iškilmių, todėl Pildomosios Tarybos nariai suvažiavo 
j Pittsburghą anksčiau, kad turėjus laiko aptarti ir išspręsti 
visus skubiuosius reikalus, susijusius su seimo iškilmėmis ir ki
tus, liečiančius seimą.

Posėdžiai prasidėjo liepos aštuntą dieną ir tęsėsi dvi die
nas. Juose dalyvavo visi Pildomosios Tarybos nariai: prezi
dentas Povilas P. Dargis, sekretorius dr. Matas J. Vinikas, iž
dininkė Nora Gugienė, iždo globėjai Eufrozina Mikužiutė ir 
adv. Steponas Bredes, ir daktaras kvotėjas dr. Steponas Bie- 
žis. Taipgi šiame nepaprastame posėdyje dalyvavo SLA Kon
trolės Komisijos pirmininkas Stasys Gegužis ir Švietimo Komi
sijos pirmininkas dr. P. Grigaitis.

Prezidentas Povilas P. Dargis paaiškino, kad šis posėdis 
pavadintas nepaprastu dėl to, kad visai neseniai mirė vice pre
zidentas Juozas Maceina, tai šis suvažiavimas sukviestas apta
rimui ir užpildymui esančios tuščios vice prezidento vietos. To
liau prezidentas Dargis paprašė kitus Pildomosios Tarybos na
rius pareikšti savo nuomones tuo reikalu. Šiuo klausimu bu
vo pareikšta įvairių nuomonių ir piačiai diskutuota. Nuomo
nes pareiškė ne tik Pildomosios Tarybos nariai, bet ir posėdy
je dalyvaujanti Kontrolės Komisijos pirmininkas Stasys Gegu
žis ir Švietimo Komisijos pirmininkas dr. P. Grigaitis. Po visų 
pareikštų nuomonių ir išsamaus apkalbėjimo, prieita išvados, 
kad pasilikusią tuščią vice prczimento vietą užpildyti palikti 
pačiam seimui, kuris prasidės liepos 11 dieną Rooscvelt vieš
butyje Pittsburghe. Su tuo visi posėdžio dalyviai sutiko ir vice 
prezidento rinkimas palikta seimui.

Toliau tęsėsi reguliariai posėdžiai
Baigus specialius du posėdžius, kurie buvo paskirti apta- į 

rimui ir išsprendimui pasilikusios vice prezidento tuščios vie
tos, prasidėjo reguliariai posėdžiai aptarimui kitų svarbiųjų or
ganizacijos reikalų, taipgi tinkamo prisiruošimo prie Deiman
tinės Sukakties Seimo. Šiuose posėdžiuose dalyvavo visi šeši 
Pildomosios. Tarybos nariai, Kontrolės Komisijos pirmininkas 
ir Švietimo Komisijos pirmininkas.

Pirmiausia buvo apkalbėtas iš Illinois valstijos Apdraudos 
Departamento gautas laiškas reikale Susivienijimo veiklos. Po 
išsamaus apkalbėjimo, vienbalsiai nutarta įgalioti prezidentą 
Povilą P. Dargį ir sekretorių dr. Matą J. Viniką, parašyti laišką 
Illinois Valstijos Apdraudos Departamentui ir suteikti visas 
informacijas, kokių departamentas reikalauja.

Prezidentas Povilas P. Dargis pranešė, kad tuos darbus, 
kuriuos praeitas Pildomosios Tarybos suvažiavimas buvo pali
kęs jam ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui, atliko, ir paprašė jų 
atliktus darbus ratifikuoti. Jų atlikti darbai vienbalsiai už
kirti.

Sekretorius dr. M. J. Vinikas pranešė apie paskelbtus ge
gužės ir birželio mėnesiais Deimantinio Vajaus metu pasiektus 
gražius laimėjimus, taipgi jis paprašė Pildomosios Tarybos ra
tifikuoti įvestas naujas Term apdraudas suaugusiems ir vajaus 
metu pritaikintas lengvatas, dovanas ir laimėjimus, taip pat 
pritaikintą 10% nuolaidą Non-Medical apdraudoje, VI Non- 
Medical apdraudą ir Term. apdraudos suaugusiems išdirbtas 
lenteles. Visi sekretoriaus atlikti darbai vienbalsiai ratifikuo
ti.

Finansinis stovis ir nauji planai
SLA prezidentas Dargis paaiškino Pildomosios Tarybos su

važiavimui apie finansinnį stovį ir naujus išvystytus planus 
naujų narių prirašymui, apie bendrą stovj ir kad visų Pildomo
sios Tarybos narių yra vienoda pareiga rūpintis Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje patobulinimu, ir pasiūlė svarstyti klausimą 
apie reikalingumą priimti į musų brolišką organizaciją lietuvių 
tautai draugingus svetimtaučius ir kad tuo klausimu turėtu
mėm interpretuoti Susivienijimo konstituciją. Apsvarsčius šią 
prezidento Dargio pareikštą nuomonę, sekretorius dr. M. J. 
Vinikas plačiau paaiškino apie lietuvių tautai draugingus sve
timtaučius. Po plataus išsiaiškinimo, visų Pildomosios Tary
bos narių buvo vienokia nuomonė, kad draugingus lietuvių tau
tai žmones, reikia priimti Susivienijimo nariais ir pasirūpinti, ( 
kad šis seimas šiuo klausimu padarytų nutarimą, interpretuo-r 
jant konstituciją taip kaip ją interpretuoja Pildomoji Taryba.

Bendras Pildomosios Tarybos narių ir
Pastoviųjų Komisijų posėdis

Susivienijimo Deimantinės Sukakties Seimo proga suvažia
vo visos pastoviosios komisijos dalyvauti seime, todėl ketvirto
je sesijoje, be Pildomosios Tarybos narių: prezidento P. Dar-

gio, sekretoriaus dr. M. J. Viniko, iždininkės Noros Gugienės, 
iždo globėjos E. Mikužiutės, iždo globėjo adv. S. Bredes ir dak
taro kvotėjo dr. S. Biežio, posėdyje dalyvavo ir pastoviųjų ko
misijų nariai. SLA Kontrolės Komisijos: S. Gegužis, S. Mi- 
chelsonas ir A. S. Trečiokas; Įstatų Komisijos: (ir. A. Mont- 
vidas, dr. K. Drangelis ir J. Varkala; Švietimo Komisijos: dr. 
P. Grigaitis ir A. Kalvaitis; Skundų ir Apeliacijų Komisijos: 
pirm. S. F. Bakanas; Jaunuolių Komisijos: pirm.,P. Dagys.

Taipgi dalyvavo Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas 
ir tos pat komisijos narys J. Audėnas ir Tėvynės redaktorius 
M. L. Vasil.

Šiame bendrame posėdyje apsvarstyta visa eilė aktualių ir 
įvairių klausimų, Susivienijimo organizacijos patobulinimo rei
kalu ir pareikšta daug minčių įvairiais klausimais, kuriuos or
ganizacijos vadovybei prisieis nugalėti ateityje.

Abelnai paėmus, šiuose Pildomosios Tarybos posėdžiuose 
per trumpą laiką apsvarstyta ir išspręsta visa eilė svarbiųjų 
organizacijos reikalų. Reikia pastebėti ir tai, kad prezidentas 
Povilas P. Dargis, kaipo Pittsburgho gyventojas, kur įvyko 
Deimantinis musų organizacijos seimas, daug dirbo seimą ruo
šiant, daug naktų nedamigęs ir jautėsi pavargęs, bet Pildomo
sios Tarybos posėdžius jis vedė tvarkingai ir gyvai, nes jam 
rūpėjo prieš seimą aptarti skubiuosius reikalus ir kad seimo 
atidarymo iškilmės ir visi pobūviai, kurie buvo ruošiami dele
gatų pavaišinimui ir pats šeiminis banketas, butų suruoštas 
gražiai ir delegatai, suvažiavę iš plačiosios Amerikos ir Kana> 
dos butų patenkinti.

Brolis Dargis yra nuoširdus žmogus, jis labai dažnai ne
paiso poilsio ir savo sveikatos, kad tik jo pradėtas darbas bu
tų atliktas gerai, ir kad tie, dėl kurių naudos dirbama, butų 
patenkinti. Taip buvo ruošiant Susivienijimo Deimanti
nės Sukakties seimą, prie kurio suruošimo daug darbo įdėjo 
Povilas Dargis. Be jo neapsiėjo ir kiti parengimai, kurie įvy
ko Pittsburghe Susivienijimo seimo metu, jeigu jis ir negalėjo 
savo darbu prie jų prisidėti, tai teikė patarimus ttį parengimų 
ruošėjams, kaip tinkamiau ir geriau tų kitų organizacijų paren
gimus suruošti ir padaryti juos sėkmingais.

Tos kitos organizacijos, kurių seimai ir pobūviai įvyko Su
sivienijimo seimo metu, buvo Amerikos Lietuvių Tautinės San
daros seimas ir pobūvis, Tėvynės Mylėtojų Draugijos seimas. 
Jei ne brolis P. Dargis, tai tų dviejų organizacijų seimai ir san- 
dariečių banketas liepos 10 dieną nebūtų buvę tokie sėkmingi, 
kokiais jie buvo.

Nikita Chruščevas Ruošiasi Atvykti Amerikon

Iš Maskvos pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas ir kitų komunistinių kraš
tų vadai, išskyrus Raudonąją 
Kiniją, labai norėtų dalyvauti 
Jungtinių Tautų Asamblėjos 
penkioliktoje sesijoje, kuri 
prasidės rugsėjo mėnesio 20 
dieną. Chruščevas, kuris lanr 
kėši Jungtinėse Amerikos Val
stybėse praeitais metais rug
sėjo mėnesį, vėl nori atvykti 
ir Jungtinių Tautų Asamblė
joje kelti nusiginklavimo klau
simą, “Amerikos agresingu- 
mą” ir paramą naujoms Afri
kos tautoms. Pranešime nesa
koma kada Chruščevas vyks 
Amerikon.

Washingtonas sustingusio
mis lupomis atsiliepė į žinią 
apie Chruščevo ruošimąsi at
vykti. Tai yra spekuliacija, ir 
kad toji Asamblėjos sesija ga
li atnešti antrąjį susikirtimą 
tarpe prezidento Eisenhowe- 
rio ir Sovietų Sąjungos minis- 
terio pirmininko Nikito Chruš
čevo. Kongresas nepalankiai 
sutiko žinią apie Chruščevo 
ruošimąsi atvykti ir kongres- 
manai piktai išsireiškė apie jo 
atvykimą.

Kadangi prezidentas Eisen- 
howeris aplankys Asamblėjos 
sesiją, tai reikia manyti, jog 
sesijoje dalyvaus ir kitų pie
tinių kraštų vadai, tai bus ne
oficiali nusiginklavimo konfe
rencija. Britanijos ministeris 
pirmininkas Macmillanas at
sargiai išsireiškė apie Chruš
čevo ruošimąsi vykti į Asam
blėjos sesiją. Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjold pritaria minis- 
terio pirmininko Chruščevo

atvykimui ir sako, kad tai bus 
“pripažinimas rakto rolės“ 
Asambėjoje.

Švietimas Okupuotoje 
Lietuvoje

Okupuotos Lietuvos AT-bos 
trečioje sesijoje buvo plačiai 
paliestas šio meto švietimo 
klausimas.

Ministerių tarybos p-ko pa
vaduotoja L. Diržinskaitė, kal
bėdama apie švietimą, pabrė
žė daugelį negerovių šioje sri
tyje.

Pvz. dėl vietinių tarybų ir 
švietimo darbuotojų apsileidi
mo, šiemet 4300 vaikų nuo 7- 
15 metų amžiaus nesimoko 
septynmetėse mokyklose. Ro
kiškio, Ramygalos, Šakių, Mo
lėtų, Vilniaus, Jonavos ir kai 
kuriuose kituose rajonuose 
blogai vykdomas privalomojo 
mokymo įstatymas. Daugelyje 
vietų prekybinės organizacijos 
nepristato moksleiviams skir
tos avalynes, patogių ir tvirtų 
drabužių. Baigusių vidurinę 
mokylą skaičiaus atžvilgiu 
Lietuva yra žymiai atsilikusi 
nuo kitų sovietinių kraštų: iš 
1000 gyventojų 175 tėra baigę 
vidurinį ir septynmetį moks
lą.

Vilniaus miesto įmonėse dir
ba 20,000 jaunų darbininkų, 
kurie neturi nė vidurinio, nė 
septynmečio išsilavinimo; tik 
4000 jaunuolių ir merginų mo
kosi darbininkų jaunimo mo
kyklose. Panaši padėtis yra 
daugelyje kaimo vietovių.

Sekančiais mokslo metais 
rajonų ir miestų vykdomieji 
komitetai siūlo pusėje visų

Tauraus lietuvio Baltramiejaus Želvio atmini
mas gražiai pagerbiamas, įamžinant jo vardą 

Susivienijimo gyvenime

SLA nario Baltramiejaus želvio našlė — Veronika Žel
vienė, suprasdama svarbą jaunąją kartą tinkamai išauk
lėti, po vyro mirties jo pomirtinę paskyrė Susivienijimo 

Moksleiviy Fondui
■ .......... ■............................ ........

SLA dideliu dėkingumu pfriima šią dovaną ypatingai prasmin
gam tikslui paskirtą ir laukia visų narių dėmesio, kad šis su

manymas rastų kuodaugiau pritarėjų ir pasekėjų

Baltramiejus Želvis ir jo žmo
na Veronika, kuri savo vyro 
pomirtinę paaukojo SLA Mok

sleivių Fondui.

Baltramiejus Želvis, SLA 44 
kuopos narys, birželio 20 die

ną miręs Miami, Florida.

Baltramiejus Želvio, kaip praneša jo 44 kuopos, Miami, 
Floridoje, sekretorius V. Skupcika, gimė Lietuvoje 1892 me
tais, rugsėjo 27 dieną. Savo kilme jis buvo aukštaitis iš Pa
nevėžio apskr. Joniškėlio parapijos, Pamūšiu kaimo. Jaunas 
būdamas, dar 1913 metais jis atplaukė į Ameriką ir rado čia 
naują tėvynę bei gerą savo jėgų pritaikymą, kartu ir sėkmin
gą asmeninį gyvenimą. B. Želvis 1921 metais su Veronika 
Lenkaite sukuria šeimyninį gyvenimą kurs buvo darnus, kol 
juos neišskyrė mirtis.

Baltramiejus Želvis neužmiršo savo senosios tėvynės ir 
radęs patogesnę progą 1935 metais aplankė laisvą Lietuvą ir 
pasidžiaugė jos nepriklausomu gyvenimu.

Iš Clevelando į Miami, Florida
Daugelis Clevelando lietuvių neabejotinai prisimena Želvių 

šeimą, nes jie ten išgyveno ilgus metus. Maždaug prieš 15 
metų Želviai persikėlė gyventi į Miami, Fla., kur jie įsirašė į 
44 kuopą. Velionis Želvis taip pat priklausė prie Miami Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo.

Šio pavyzdingo lietuvio gyvenimą sutrukdė sunkus negala
vimas, kurs, deja, liūdnai baigėsi, nes Baltramiejus Želvis po 
ilgesnės ligos mirė šių metų birželio 20 dieną. Birželio 22 die
ną didelis būrys velionio draugų bei pažįstamų, su kuriais jis 
paskutinius savo gyvenimo metus dažnai susitikdavo, susirin
ko atiduoti jam paskutinę pagarbą ir atsisveikinti su malonaus 
budo, daugelio mėgiamu asmeniu. Laidotuvės buvo iškilmin
gos ir gausios dalyviais, nes apie 50 automobilių palydėjo Bal
tramiejaus Želvio palaikus į Soutcrn Mcmorial kapines.

Auka SLA Moksleiviy Fondui
Liko nuliudusi jo žmona Ve

ronika Želvienė, gyvenanti 92 
N. E. 90 Street, Miami, Fla. 
Ji jautė, kad ne tik pati nete
ko brangaus gyvenimo drau
go, bet ir daugelis jo draugų

tu į Susivienijimą atėjo ir ti
kisi iš jo paramos mokslui ei
ti ir tuo pačiu metu pagerbti; 
savo vyro gražų atminimą. 
Jos sprendimas buvo aiškus ir 
reikšmingas — visą Baltra
miejaus Želvio pomirtinę su
moje $150.00, kuri buvo jai 
užrašyta, paliko Moksleivių 
Fondui. Apie tai ji pareiškė 
savo 44-tos kuopos sekretoriui 
V. Skupeikai, kuris ir perdavė 
šią žinią SLA Centrui.

Veronikai Želvienei SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas 
pareiškė nuoširdžią užuojautą 
dėl jos vyro mirties ir tarė 
lietuvišką ačiū už gražų su
manymą paremti SLA Moks
leivių Fondą tokiu ypatingu 
budu, kai visa pomirtinė tam 
tikslui paskiriama. Gautas ir 
44 kuopos pranešimas, kad V. 
Želvienei išreikšta padėka už 
svarbią iniciatyvą, kuri neabe
jotinai sulauks praktiško pri
tarimo.

Kaip sustiprinti 
Moksleiviy Fondą

Pasidžiaugę patriotiniu Ve
ronikos Žalvienės žygiu, mes 
visi SLA veikėjai ir nariai, 
privalom tikrai ir giliai įver
tinti tą puikų paskatinimą 
mums visiems, kad ir kiti pa
sektų šiuo pavyzdžiu. Gal būt 
čia bus geriausia proga kuo
poms priminti, kad iš savo 
turimų lėšų jos skirtų Moks
leivių Fondui aukas, arba spe
cialiai šiam tikslui pasistengtų 
surasti pinigų įvairiais bu
dais — parengimus, vakarie
nes ir pobūvius rengiant, pas
katinant narius, kuriems ap
linkybės leidžia iš savo pomir
tinių išskirti tam tikras su
mas Moksleivių Fondui. Juk 
kai kurie nariai savo pomirti
nes palieka tiesiog savo kuo
pai. Tad kuopa šitokiu atveju 
irgi gali atsiminti Moksleivių 
Fondą.

Kuopos ir apskričiai turi 
prisidėti prie Moksleiviy 
Fondo padinimo

Žiūrėdami į ateitį ir siekda
mi Jlietuvišką veiklą sustiprin
ti, pirmučiausia privalom rū
pintis jaunimo auklėjimu ir 
mokslinimu. Tam tikslui rei
kalingi pinigai. Moksleivių 
Fondas turi būti pajėgus ir 
tiek didelis, kad galėtų atlik
ti .jam skirtus uždarinius. 
Šituo klausimu turi kalbėti 
kuopų, apskričių susirinkimų 
metu visi veikėjai, kurie su
pranta šio reikalo svarbą ne 
tik Susivienijimo ateičiai, bet 
ir aplamai visai lietuviškai 
veiklai.

Garbė Baltramicjaus-Vero- 
kos Želvių šeimai, kuri parodė 
kelią, kaip praktiškai siekti 
svarbių tikslų lietuviškame 
darbe!

vidurinių mokyklų organizuoti 
klases su gamybiniu viduriniu 
mokymu. Kalbėdama apie tru
kumus organizuojant mokslei
vių gamybinę praktiką žemės 
Ūkyje, Diržinskaitė toliau pa
stebi, kad darbas neretai or
ganizuojamas be ryšio su te
oriniais užsiėmimais, mokiniai 
tepanaudojami kaip darbo jė
ga. Mokykloms trūksta patal
pų. Valstybės skiriamų lėšų 
neužtenka išspręsti mokykli
nių patalpų trukumo proble
mai, gi mokyklų ir bendrabu
čių tinklo plėtimas iniciatyvi
nės statybos keliu, toli gražu 
negali šio mokyklinių patalpų 
trukumo pašalinti. Be to, Lie

bei artimųjų jos vyro taurų 
gyvenimą vertindami jo atmi
nimą nuoširdžiu žodžiu prisi
mena. Ji sumanė padaryti 
gražią dovaną lietuviams jau
nuoliams, kurie dabartiniu me

tuvoje nėra nei vienos įmonės, 
kuri galėtų gaminti mokyk
loms gerus, šiuolaikinius bal
dus, įrengimus ir kitą būtiną 
inventorių. Kalbėdama apie 
mokytojus, ji pažymėjo, kad 
šiuo metu Lietuvoj yra 12,400 
mokytojų, kurio turi aukštąjį 
ir neužbaigtą aukštąjį mokslą.

Vietinės tarybos nesirūpina 
mokytojų buitinių sąlygų pa
gerinimu. Lygiai mažai jos 
domisi mokinių sveikatingumo 
klausimais. Kai kuriose kaimo 
mokyklose nesilaikoma sanita
rijos ir higienos reikalavimų, 
daugelyje bendrabučių ir net 
kai kuriuose internatuose 
trūksta tvarkos ir švarosj E.

Lietuviškos draugijos Var
šuvoje skyrius. — “Tiesoje“ 
pranešė Varšuvos “Žycie Var- 
šavy“ žinią, kad Varšuvoje 
pradėjo veikti “Lenkijos lie
tuvių visuomenės kultūrinės 
draugijos“ Varšuvos skyrius, 
kuriam vadovauja M. Km i ta.

----- o------

Pertvarkomas Vilniaus gat
vių apšvietimas. — Vilniaus 
gatvių apšvietimas pertvarko
mas iš paprastų lempų į stie- 
bines (dienos šviesos) lempas. 
Tuo pertvarkymu tikimasi į 
metus sutaupyti apie 2 milijo
nus kw. srovės
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Darbo Dienai praėjus 
ir orui atvėsus

Pirmadienį, rugsėjo 5 dieną 
visose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse buvo švenčiama 
Darbo Diena, arba, aiškiau pa
sakius, darbo žmonių šventė, 
kuri pirmą kartą iškilgingai 
eisenomis gatvėse buvo pami
nėta prieš 78 metus. Po kiek
vienai darbininkų šventei oras 
atvėsta, atostogininkai vasa
ros metu pasilsėję ir pasisėmę 
energijos grįžta į miestus prie 
įvairių kasdieninių pareigų ir 
visuomeninių bei organizaciji- 
nių darbų, kurie vasaros metu 
laikinai buvo nutraukti.

Iš atostogų sugrįžo nema
žas skaičius ir musų broliškos 
pašalpos ir apdraudos ben
druomenės žymių veikėjų, ku
rie, reikia tikėtis, stos prie sa
vo broliškos bendruomeninės 
organizacijos darbų, ruošis 
prie rudeninio ir žieminio se
zonų įvairių pobūvių, dalyvaus 
kuopų susirinkimuose, juose 
svarstys organizacijos svar
biuosius reikalus ir stengsis 
surasti budus, kad kodaugiau- 
sia nepriklausančių musų or
ganizacijai lietuvių ir lietuvai
čių į ją įrašyti ir padidinti jos 
didžiulią šeimą naujais ir jau
nesnio amžiaus nariais.

X—0—X
Kiekvieno nario pareiga 
dirbti organizacijai

Susivienijimo Deimant i n ė s 
Sukakties seimas praėjo, bet 
su praėjusiu seimu pradėtieji 
darbai nepasibaigė ir jie turi 
būti tęsiami toliau, be jokios 
pertraukos, ypač dabar, orui 
atvėsant, patogus metas pra
dėtuosius darbus tęsti toliau 
ir visu ryžtingumu dirbti, kad 
musų bendruomenė, išgyvavu
si arti 75 metus, su kiekviena 
diena daugėtų narais.

Specialus deimantinis vajus, 
kuris buvo paskelbtas prieš 
seimą, baigėsi birželio mėne
sio paskutinę dieną, tačiau 
nuolatinis vajus naujų narių 
prirašymui niekad nesibaigia 
ir jis eina visuomet. Todėl 
kiekvieno nario būtina parei
ga ieškoti kandidatų Susivie
nijimui, o juos suradus, tin
kamai paaiškinti šios bendruo
menės atliktuosius darbus, ap
draudos reikalingumą kiekvie
nam darbo žmogui ir kad ge
riausia apsidrausti lietuviško* 
je organizacijoje, kokia yra 
Susivienijimas, o jie su mielu 
noru taps nariais ir jums bus 
dėkingi už jiems gero padary
mą.

X—0—X
Kvieskite narius j 
kuopų susirinkimus

Susivienijimo keletas kuopų 
vasaros metu susirinkimų ne
laikė iš priežasties atostogų, 
todėl daugelis narių užsimiršo 
kada būna laikomi kuopų su
sirinkimai, tad kuopų sekreto-

SLA Deimantinio Seimo Pittsburghe Atgarsiai

Nors jau ir gal kiek vėlokai 
rašyti apie musų jubiliejinį 
seimą, bet laikraščiai vis buv<) 
pilnai įvairių straipsnių apie 
Jį — paginančių ir ne taip jau 
iškeliančių komentarų, taip 
kad nutariau ir aš savo pen
kių grašių vertės pasakyti. 
Kai kas nelabai patenkintas 
buvo pittsburghiečių veikla, 
kitas vėl “nieko ypatingo” buk 
neradęs ir nematęs tame plie
ne mieste, kiti vėl galvoja, 
kad Pittsburgho lietuviai kiek 
apsnūdę ir pan. Nežiūrint tų 
kelių nesmagių pastabėlių, sei
mas praėjo tokioje pakilioje 
dvasioje, tokioje linksmoje at
mosferoje, kad didžiuma dele
gatų bei svečių dar ir šian
dien padėkos laiškus tebesiun- 
čia Seimo Rengimo Komisijai 
bei prez. Povilui Dargiui pri
dėdami daug komplimentų 
Pittsburgho lietuviams už jų 
vaišingumą, jų gerą ir siste- 
matingą tvarką ir gražią sei
mo užbaigimo programą.

Pittsburghas gali tikrai di
džiuotis savo veiklumu, savo 
patriotizmu, savo nenuilstan
čiomis jėgomis lietuvybės iš
laikymui. Paimkime, kad ir 
Pittsburgho Universitete tą 
šventą lietuvių židinį, tą ma
lonų lietuvių tautinį kambarį. 
Niekur visame pasaulyje to
kios lietuvių tautos reprezen
tacijos nerasime. Ar negali 
tad Pittsburgho lietuviai di
džiuotis tuomi? Kiek šimtų 
tūkstančių turistų, svečių bei 
studentų per metus pereina 
per tą lietuvių tautini kam-

barį! Ir jie nustemba su
žinoję, kad maža vos 3įĄ mi
lijonų žmonių tauta turi savo 
kambarį tokiam milžiniškam 
ir visam pasaulyje žinomam 
Universitete! Ar tai ne garbė 
Pittsburgho lietuviams ? Kas- 
gi sukėlė tuos pinigus tokiam 
kambariui įrengti? Jie iš dan
gaus glėbin neįkrito pittsburg- 
hiečiams. Reikėjo juos sukelti 
ir surinkti. Ir ėjo pittsburg- 
hiečiai iš namų į namus, prie 
lietuvių ir kitataučių rinkdami 
pinigus tam tikslui. Vienas to
kių patriotų buvo kuklus že
maitis, nedaug mokslo teturė
jęs a. a. Petras Pivaronas. Jo 
iniciatyva, jo nenuilstančiomis 
pastangomis ir meile Lietuvai, 
kambario įrengimas tapo tik
rove. Jis dėjo jon savo jėgas, 
savo širdį ir savo aukas, o 
jam mirus, jo energinga žmo
na Bronė Pivaronienė nenulei
do rankas, o perėmė viską ant 
savo pečių. Ar daug tokių lie
tuvių išeivijoje rasime? Pitts
burghas neturi daug tūkstan
čių lietuvių, vos saujalė yra 
likusi, bet tie patys nesnau
džia, kiek jėgos leidžia veikia 
dirba ir kruta. Todėl ir seimas 
buvo gražus, prezidentas P. 
Dargis gerai vedė visą seimą, 
jo žmona ponia Gertrūda Dar
gienė nuolat buvo pasiruošusi 
jo sunkiose valalndose jam 
padėti ir paguosti, Komisija iš 
vien dirbo ir svečiams padėjo 
kur reikėjo, o seimo dalyviai 
kiekvienas sugrįžęs į savo 
miestą, savo namus dar ilgai 
minės SLA Jubiliejinį Seimą 
Pittsburghe. Atžalynas.

vauti suvažiavime, bet ruo- 
šiuosiu jame dalyvauti. Jeigu 
nebusiu kuopos išrinktas, tai 
važiuosiu kaipo svečias, nes 
man patinka tokie suvažiavi
mai, juose sutinki daug seniai 
matytų veikėjų, draugų ir pa
sidarai naujų pažinčių, pasi
kalbi apie organizacijos veik
lą ir įgauni energijos ateities 
darbams.

Šiuos kelis žodžius aš rašau 
niekieno neprašomas ir mo
kam nepataikaudamas. Man, 
kaip ilgamečiui eiliniam nariui 
atėjo mintis paraginti kuopas 
išrinkti pakankamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažiavi- 
man, kad jis butų gausus da
lyviais. Kuo daugiau dalyvių 
bus, tuo daugiau bus pareik
šta įvairių nuomonių ir pada
ryta daugiau nutarimų orga
nizacijos naudai.

Iki pasimatymo pirmosios 
apskrities metiniam suvažiavi
me Easton, Pa. rugsėjo 18 die
ną. Senas Narys.

South Boston, Mass.

SLA 43 Kuopos Pirmas Susi
rinkimas po Atostogų

SLA Pirmosios Apskrities Metinis Suvažiavi
mas Privalo Būti Gausus Dalyviais

Susivienijimo Lietuvių Ame- ėjusio Deimantinio Seimo, de-
rikoje pirmosios apskrities 
sekretorė, kuri Amerikoje gi
musi ir augusi, tačiau gerai 
supranta Susivienijimo reika^ 
lūs ir žino, kad apskrities ri
bose gyvuojančioms kuopoms 
reikia iš anksto pranešti apie 
apskrities šaukiamą suvažiavi
mą, kad kuopos savo susirin
kimuose galėtų apsvarstyti su
važiavimo reikalą ir išrinkti 
atitinkamą skaičių delegatų 
dalyvauti suvažiavime.

Nors aš esu tik eilinis narys 
vienos apskrities ribose gy
vuojančios kuopos, kuri per 
ilgus metus priklauso pirmoj 
apskrity ir aš ją beveik kiek
vieną kartą atstovauju suva
žiavimuose, bet noriu pareikš
ti padėką apskrities sekreto
rei, kad ji laiku pranešė vi
soms apskrities ribose gyvuo
jančioms kuopoms apie suva
žiavimą. Jai taip padarius, 
kuopos negalės teisintis, kad 
jos negavo laiku pranešimo ir 
dėl tos priežasties neišrinko 
delegatu atstovauti kuopą.

Suvažiavimas, kaip man at
rodo, yra svarbus ir jame pri-' 
valetu dalvvauti kiekvienos 
apskrities ribose gyvuojančios 
kuopos deletagai. Turime ne
pamiršti. kad šie matai musų 
organizacijai yra svarbus, dei
mantiniai metai, todėl suva
žiavime bus daug svarbių rei
kalų aptarimui, ypač po pra-

rių būtina pareiga organe Tė
vynėje pranešti apie susirinki
mus ir nurodyti dieną, laiką 
ir vietą susirinkimų. Sekreto
riai pranešdami apie susirin
kimus organe, padarys gero 
nariams, susirinkimai bus gau
sesni ir juose bus padaryta 
daugiau nutarimu kuopai ir 
visai organizacijai.

Rugsėjo mėnesį kuopų susi
rinkimai turėtų būti narių 
gausiai lankomi, nes po atos
togų kiekvienoj kuopoj susi
renka įvairių ir svarbių reika
lų aptarimui.

I SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” į

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 

? katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
S SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. g 
? D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
s Rašo DR. TERC1J0NAS, Brooklyn, N. Y. I

Mineralai ir Vitaminai

legatai buvę seime išsamiai 
paaiškins apie seimo eigą ir 
padarytus nutarimus.

Privalome nepamiršti, kad 
musų apskrityje priklauso ne
mažai ilgamečių organizacijos 
ugdytojų, kurie visą savo gy
venimą dirbo organizacijai ug
dydami ją nariais ir turtu. 
Vargiai kuri kita apskritis tu
ri tiek organizacijos ugdytojų 
ir net steigėjų, kiek jų turi 
pirmoji apskritis. Galima pa
minėti veteraną P. Birštoną, 
Stasį Gegužį, A. Staniškį ir 
visą eilę kitų, kuriems organi
zacijos reikalai rupi labiau, 
negu jų pačių šeimos nariai.

Taipgi galiu paminėti ir tai, 
kad praeitas Susivienijimo 
Deimantinis Seimas išrinko 
mums visiems mylimą ir ger
biamą Stasį Gegužį centriniu 
vice prezidentu, vieton miru
sio Juozo Maceinos. Tokis sei
mo eilgesis pirmąjai apskričiai 
padarė didelę garbę, išrinkda
mas nusipelniusį asmenį cen
triniu vice prezidentu, kuris 
tos vietos pilnai užsitarnavo. 
Mes gerai atsimename brolio 
Gegužio atliktus darbus orga*- 
nizacijai jam esant prezidentu 
per 18 metų, jam prisiėjo per
gyventi daug gerų ir nemalo
nių įvykių organizacijoj. Aš 
esu tikras, kad brolis Gegužis, 
būdamas vice prezidentu, visu 
nuoširdumu dirbs organizaci
jos labui ir jos ugdymui na
riais.

Todėl šiame pirmosios ap
skrities metiniame suvažiavi
me bus malonu sutikti ir pa
sveikint naują mus organizaci
jos vice prezidentą, tad kiek
viena kuopa, gyvuojanti ap
skrities ribose, privalo išrinkti 
delegatus ir pasiųsti į metinį 
suvažiavimą, kuris įvyks rug
sėjo 18 dieną Easton, Pa.

Man teko nugirsti, kad Kaš
tono kuopos veikėjos moterys 
ruošiasi pavaišinti delegatus 
skaniais užkandžiais ir kitais 
skanumynais troškulio numal
šinimui. Aš pats nežinau ar 
mane kuopa išrinks ją atsto

SLA 43 kuopos narių susi
rinkimas įvyks š. m. rugsėjo 
14 dieną, trečiadienį, 7:30 va
landą vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose, 368 Wįest 
Broadway, So. Bostone.

Šis susirinkimas yra svar
bus tuomi, kad šios kuopos de
legatai dalyvavusieji SLA Dei
mantiniam Seime, Pittsburgh, 
Pa., išduos savo raportus. 
Kiekvienam nariui yra nau
dinga ir reikalinga žinoti savo 
organizacijos seimų nutarimus 
ir įspūdžius. Todėl visi esate 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti ir plačiau susipa
žinti su SLA Veikla. Na ir, ži
noma, užsimokėti užvilktas 
mokestis.

Juozas Lekys,
SLA 43 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugsėjo mėn. 11 die
ną, sekmadienį, 1:30 valandą 
po pietų, Lenkų Veteranų sve
tainėje, 287 East Market St.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes per vasa
rą atostogų metu susirinkimai 
nebuvo laikomi, tai yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi pasistenkite užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, kad ne- 
liktumėt suspenduoti, o pati
kus vienokiai ar kitokiai ne
laimei nereikėtų turėti nesma
gumo ir už tai ką nors kaltin
ti* /,

Visų narių būtina pareiga 
būti šiame susirinkime ir at
likti savo, kaipo narių, būti
nas pareigas.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

CHORO PAGERBIMAS

Bostono ir apylinkės lietu
vių gyvenime didelį uždavinį 
atlieka muz. J. Gaidelio veda
mas choras, kuris anksčiau 
buvo vyrų choru, o dabar yra 
mišrus choras. Ne tik Bosto
ne, bet ir kaimyninėse koloni
jose nebuvo tautinės šventės 
ar minėjimo, kur butų neda
lyvavęs minėtas choras. Jis 
yra aplankęs Brocktoną, Nor- 
woodą, Lowellį, Lavvrence, 
Worcesterį ir kitas vietoves. 
Be jo musų tautinis ir kultū
rinis gyvenimas butų daug 
skurdesnis.

Dabar choras savo veiklą 
dar labiau praplėtė. Paskuti
niu metu jis išleido savo at
liekamų dainų plokštelę. Joje 
yra 17 dainų, labai įdomių ir

(Tęsinys)
VITAMINAS BĮ arba TIAMINAS 

ir jo šaltiniai : mėsa, ypatingai kiauliena, 
sveiki grudai ir pagausinti dribsniai, ke
penys, žemės riešutu sviestas, ankštiniai 
ypatingai sojos pupelės, pienas ir pieno 
produktai, kiaušiniai, mielės ir kviečių 
gemalai. Šitas vitaminas yra pastovus 
sausoj formoj, bet greft suyra šarmi
niuos skiedimuos. Tiaminas reikalingas 
dėl augimo, tinkamos apykaitos anglia
vandenių (krakmolinio maisto), riebalų 
ir dėl normalaus veikimo nervų audinių. 
Dėl vitamino BĮ stokos asmenys yra mie
guisti, nuvargę, prislėgtos nuotaikos, irz
lus (nekanftrųs), be apetito ir abejingi 
savo reikalam. Ilgai besitęsianti ir stip
rioj formoj vitamino BĮ stoka sukelia li
gą BERIBERI; ją sirgdavo tuose kraš
tuose, kur žmonės valgydavo tik valytus 
ryžius .neturinčius vit. BĮ (be selenų). 
Pirminė priežastis BĮ .vitamino stokos 
yra jo nepakankamas ėmimas. Kitos są
lygos: sutrikimai, prie kurių yra padi
dintas to vitamino reikalavimas: 1) nėš
tumas, žindymas, karščiavimas, protines 
ligos su psichikos sujaudinimu., 2) ligos, 
prie kurių kenčia maisto sugėrimas (ab
sorbcija), kaip antai ilgas viduriavimas, 
3) kepenų ligos, kurias trukdo vitamino 
sunaudijimą. Prie alkoholizmo veikia 
sykiu, kelios sąlygos: sumažintas vitami
no vartojimas, jo pablogintas sugėrimas 
(absorbcija) ir sunaudojimas, be to, gal 
yra padidinta reikmė. Beriberi reiški
niai gali būt kaip prie neurastenijos, ne

urologiški ir kraujo apytakos. Neuras
tenija yra ankstyvas ir pastovus tiamino 
stokos požymis: nenoras valgyt, nuovar
gis ir miego sutrikimas. Kiti reiškiniai: 
irzlumas, (piktumas), silpna atmintis, 
negalėjimas koncentruoti minčių (susi
kaupti), skausmai apie širdį, neaiškus 
skundai pilvo išpūtimu ir vidurių užkie
tėjimu. Vėliau atsitinka nųuralgiški 
skausmai kojose ir įvairus kraujo apyta
kos sutrikimai. Vitamino BĮ dozė die
nai sveikam suaugusiam 1 mg., o gydo
moji dozė 10—100 mg. dienai. Dažnai vi
taminas B1 skiriamas su kitais 8 grupės 
vitaminais dėl jų panašaus veikimo.

VITAMINAS B2 (r i bof a vilias) yra 
gana pastovus vitaminas, bet suyra nuo 
šviesos ir šarmų. Jis yra piene ir pieno 
produktuos (surv), mėsoj, kiaušiniuos, 
dribsniuos, daržovėse žaliais lapais ir 
mielėse. Pienas yra vienas iš geriausių 
vitam. B2 šaltinių, bet 2/3 vitamino B2 
gali būt sunaikinti jeigu pieno butelis 
paliktas stowt saulės šviesoj. Yra nuro
dymų, kad balta duona, suvyniota per
matomam celofano popieriuj, nustoja' 
nuo 30 iki 60 procentų vitamino B2 dau
giau negu suvyniota vaškuotam, tamsiam 
popieriuj. Dėl vitamino B2 stokos pas
tebimi šie reiškiniai lupose, odoj, burnoj 
ir akyse: deginimas ir niežėjimas akyse, 
neaiškus, aptemdytas matymas, akys 
jautrios šviesai, opos burnos kampuose, 
lupų ir liežiuvio uždegimas, žvyniuota 
oda. Šitie reiškiniai gali būt ne vien tik 
nuo vitamino B2 stokos, bet ir kitų B 
grupes vitaminų.

/

(Bus daugiau)

įvairių. Choras turėjo nugalė
ti daug finansinių sunkumų, 
kad toji plokštelė galėtų pasi
rodyti.,

Plokštelės išleidimu choras 
plačiai ir aukštai iškėlė Bosto
no lietuvių vardą. Ligi šiol 
Bostone ir apylinkėse veikė ir 
tebeveikia daug lietuvių cho
rų, tačiau nė vienas dar neiš
leido savo atliekamų dainų 
plokštelės. Toji garbė tenka 
tik muz. J. Gaidelio vedamam 
chorui.

Įvertinant didelius šio cho
ro nuopelnus lietuvybei, plok
štelės išleidimo proga 'ren
giamas choro pagerbimas. Jis 
įvyks rugsėjo 11 dieną, sek
madienį, Romuvos parke, da- 
remont Avenue, Brocktone, 
Mass. Pagerbimą rengia Lais
vės Varpas, populiariausia lie
tuvių radijo programa Naujo
joje Anglijoje. Pag e r b i m e 
dalyvaus O. Ivaškienės veda
ma tautinių šokių grupė, pats 
choras ir kiti. Programa bus 
atlikta 4 valandą po pietų. 
Po programos bus šokiai, ku
riems gros geras F. Smito or
kestras. Taip pat veiks įvai
rius valgių ir gėrimų bufe
tas.

Į pagerbimą kviečiami kiti 
apylinkės chorai, tautinių šo
kių grupės, visos organizaci
jos, kultūrininkai ir plačioji 
visuomenė, kurioje choras taip 
stipriai reiškiasi. Kaip choras 
pagal kiekvieną kvietimą vyk
davo į įvairias kolonijas ir į- 
vairius parengimus, taip da
bar visų kolonijų organizaci
jos ir visa visuomenė laukia
ma choro pagerbime. Gausus 
visuomenės atsilankymas bus 
įrodymas, kad mes tebesame 
jautrus tiems, kurie skiria sa
vo poilsio valandas, kad lietu- 
bė žydėtų.

Mes dažnai renkamės įvai
riomis progomis vieni pagerb
ti kitus, o dabar susirinkime

atiduoti pagarbą tam chorui, 
kuris savo kietu darbu ir to 
darbo vaisiais pelnė visų pa
dėką ir pagarbą. Pagerbimas 
vyksta gegužines forma, tad 
jis truks gražioje gamtoje nuo 
vidudienio iki vidurnakčio. Tai 
bus paskutinis parengimas 
gamtoje. A. B.

Chicago, Illinois

minutės.
Šios įvairioms progoms pri

taikintos plokštelės kaina yra 
$1.95. Pašto persiuntimo išlai
doms padengti 55 centai. Pla
tintojams duodama atatinka
ma nuolaida. Kas nori įsigyti 
šią gražią lietuvišką plokšte
lę, prašome atsiųsti pašto per
laidą $5.50 vertės sekančiu ad
resu: ALBA RECORDS, 7159 
S. Maplewood Avė., Chicago 
29, Illinois.

Eufrozina Mikužiutė,
Susivienijimo iždo globėja ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus pirmininkė, 
buvo sukvietus lietuviškų or
ganizacijų atstovų pasitari
mą suorganizavimui Lietuvių 
Liaudies Parodos Tautų Fes- 
tivalije, kuris įvyks rugsėjo 
mėnesį Chicagos uosto patal
pose. Mikužiutė rūpinasi, kad 
tame tautų festivalija daly
vautų ir lietuviai. Kep.

Nauja Lietuviškų Dainų ir 
Giesmių Plokštelė

Paminint 25 metų sukaktį 
populiarios Lietuviškų Vaka
ruškų Radio programos Čika
goje, kuriai ilgus metus vado
vauja ponia Sophie Barčus 
yra išleista gražiai duetu ir 
trio forma įdainuota lietuviš
kų liaudies dainų ir bažnyti
nių giesmių plokštelė, pava
dinta “Sophie Barčus Radio 
Vakar uškininkės dainuoja”. 
Tai ilgo grojimo, 33 % greitu
mo nedužtama hi-fi plokštelė, 
kurioje telpa pačios leidėjos 
Sophie Barčus įžangos žodis, 
10 liaudies dainų pritariant 
pianinui, 7 kalėdinės ir 3 ve
lykinės giesmės pritariant var
gonams. Dainas ir giesmes iš
pildo Juzė Mileriutė, Irena 
Kalėdinskaitė ir Aldona Bar- 
cus-Daukus, o pianinu ir var
gonais palydi Genovaitė Alek
siu naitė-Mitchell. Abiejų plok
štelės pusių grojimo laikas 42

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas šaukiamas šių me
tų rugsėjo mėnesio 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose, 
631 Walnut Street, Easton, 
Pa*

Apskrities sekretorė Jean 
Gegužytė prašo visas pirmo
sios apskrities ribose gyvuo
jančias kuopas išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pri
siųsti į suvažiavimą.

—o—
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
mas teatras bus suvaidintas 
šių metų spalių mėnesio 2 die
ną, Lietuvių puošnioje salėje. 
Veikalą suvaidins iš Kenosha 
atvykę .ponios Jarienės va
dovaujami teatralai. Jau da
bar pradėkite ruoštis prie spa*» 
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.

I

I



♦

A v.. < ) T E V Y N
o • >

Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai

4

i
*

•>

M

a.
PROTOKOLAS

SLA 5i-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metų liepos mėnesio i 1-14 dienomis, 

Plck-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

Vidutinis Narių Amžius
Suaugusių SkyriusValkų Skyrius

BENDROS NARIŲ YPATYBES

1959 m. 8.3 56.2 m.
1958 m. 9.2 56 m.
1957 m. 8.5 55.8 m.
1955 m. 8.5 54.5 m.
1953 m. 9.7 54.8 m.

Bendras 
metais buvo

vidutinis visų narių i
50.9 metų.

r vaikų amžius 1959

Vidutinė Apdraudos Suma
Valkų Skyrius Suaugusių Skyrius

1959 m. $875.85 $558.90
1958 m. 605.19 541.86
1957 m. 585.98 541.68
1956 m. 569.70 532.56
1955 m. 569.35 526.81
1954 m. 566.48 516.20
1953 m. 561.86 513.43

Narių Mirimai
tūkstančio narių mirė:

1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953

Iš 
metais . 
metais . 
metais . 
metais . 
metais . 
metais . 
metais .

27.7
28.4
26.7
24.7
24.7
24.4
23.4

mirė 
mirė 
mirė 
mirė 
mirė 
mirė 
mirė

Vidutinė Suma Išmokėtos Apdraudos

1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951

metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

$469.00
467.17
511.81
502.93
444.31
468.10
453.42
464.42
475.55

Vidutinė Suma Išmokėtų Ligoje Pašalpų
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953

metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

$50.88
46.39
42.37
41.69
37.74
36.22
36.60

ŠIA. Narių Mirimo Amžius

Metai
Viduitnis 

mirimo amžius

Vidutinis

1959 _____________ ________ 69.7 m.
1958 ___________ ________ 69.9 m.
1957 _________ ___ _ ________ 69.1 m.__
1956 _____ __ ______ ________ 67.4 m.
1955 ______________ ___ _ .... .......... 66.4 m.
1954 ....... 1________ ________ 61.5 m.
1953 ___________________ ________ 64.6 m.
1952 ___________________ _______  65.0 m.
1951 ___________________ _______  64.6 m.
1950 _____ _____________ ________ 63.1 m.
1949 ___________________ _______ 61.8 m.

1946
1944
1942
1940

59.0
58.5
57.8
55.3

m.
m,
m.
m.

Pažiūrėję ir palyginę lentelių skaičius galime pa
stebėti malonų reiškinį, kuris rodo SLA gerėjantį sto
vį. Pirmiausiai matome, kad narių skaičius praėju
siais metais padidėjo. Per tuos metus iš viso gavome 
1,054 narius. Sis skaičius padengė 507 nustojusius 
narius, o kartu davė organizacijai 547 marių priauglį. 

didėjant nariams padidėjo ir apdraudų sumos, 
ypač žymus apdraudų sumų padidėjimas vaikų sky
riaus.

Ligoje išmokamų pašalpų sumos pakilo.
Vidutinis narių mirimo amžius taip pat yra paki

lęs. Jis didėja kasmet. Jei prieš 19 metų narių 
mirimo vidutinis amžius buvo tik 55.3 metai, tai dabar 
jis jau visai artėja 70 metų. Tas rodo, kad musų 
organizacijos nariai susilaukia vyresnio amžiaus, va
dinasi, dabar gyvena ilgiau, negu anksčiau gyvendavo.

SLA Narių Skaičius ir Mirimai Pagal Amžių 
1959 Metais

Amžius
1. -
2. -
3. .
4. _
5. -
6. _
7. -.
8. _.
9. _

10. ..
11.
12. _.
13. _.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. -
26.
27.
28. -
29. —
30. __
31. ..
32. __
33. __
34. __
35.
36. __
37. __
38. -
39. -
40.
41. __
42. —
43. __
44. __
45. -
46.
47.
48. -
49. -
50.

Narių 
skaičius

89
69
76
76
87
85
93
91
88
83
84
91
79
59
76
68
61
69
50
45
42
35
24
95
22
21

7
34
22
48
47
40
73
90

110
108
142
119
128
143
126
155
168
146
195
167
178
176
217
164

Apdraudos 
suma 

$98,500
74.500 
81,000
73.550
86.750 
75,000
85.900
80.400
78.400 
71,000
66.500 
71,800
71.400
49.250
60.650 
52,000 
52,000
52.900
35.150
37.550
29.250 
24,300
24.900
50.150 
20,200 
18,420
6,700

23.250
16.550
36.700
32.750 
28,100
47.900
60.700 
75,350
84.650 
95,292 
79,742
80.450 
95,030
87.450 

110,599 
106,700 
106,439 
132,464 
103,551 
115,925 
118,480 
155,389 
102,920

Mirčių 
skaičius

Apdraudos 
suma

f

51. _____ 209 143,204 2 1,000
52. ____ 177 109,860
53. ______ 199 121,705
54. 154 82,300 3 1,250
55 ______ 184 108,768
56 ______ 141 81,973 1 500
57. ........ — 168 91,332 5 4,100
58. _____ 181 99,862 2 1,500
59. 201 105,928
60. ............. 222 111,626 6 3,350
61................. 286 141,005 3 1,400
62. ______ 337 202,339 3 900
63. ______ 457 217,255 3 1,400
64. __..... 470 237,281 5 3,074
65. ___ 441 208,060 17 9,050
66. ___ 432 219,870 12 5,236
67. ______ 481 231,723 21 9,962
68. ............. 357 167,137 21 8,288
69. ______ 321 167,290 24 12,644
70. ______ 301 135,958 20 15,404
71. ____ 220 104,643 14 6,167
72. ______ - ' 240 111,707 21 9,456
73. ______ 209 94,474 20 9,343
74. ______ 157 73,152 14 5,767
75. ______ 119 53,337 14 6,399
76. ______ 84 36,932 5 1,850
77. ............. 84 28,384 15 5,597
78. ______ 53 17,438 14 5,809
79. ______ 32 8,599 12 3,849
80. _______ 14 4,685 1 146
81. _______ 17 6,572 4 900
82. _______ 10 4,752 5 1,860
83. _______ 9 166 1 300
84. ______ 8 1,674 4 1,170
ir virš____ 2 1,279 8 1,516

Viso 11,578 $6,955,971 319 $149,587

! Atsakomybe r

1

2
3
2
1
1
2

1
2
2
1
1

$500

1

4

Trumpas Pasikalbėjimas su Grįžusiu 
iš Lietuvos Turistu

Vienas mano senas pažįsta
mas, šį bei tą papasakojo apie 
Lietuva. Nors ir nedaug, bet 
šį bei tą galima suprasti ir 
spręsti apie Lietuvą ir ten 
esančių darbo žmonių gyveni
mą.

Na, drauguti, seniai besima- 
tėm, tai jau sugrįžai? Atsa
kė, tai jau. Na, kaip tau sekė
si kelionė? Puikiai, atsakė. 
Na, o kaip patiko Lietuva? 
Gerai, pasitiko mane gražiai 
valdininkai ir giminės, kurių 
turiu Lietuvoje. Žinai, drau
guži, sako man mano priete- 
lis, kaip turistus svečius pri
ėmė gražiai, bet yra žinoma, 
kad viskas yra prirengta iš 
anksto, kad turistus suįdomin
ti, kur jie veda ir rodo, vis
kas yra gražu ir gera, tik ne 
visur jie veda ir ne viską ro
do. Jie veda tik į gražias vie
tas, muziejus, knygynus, ban
kus, teatrus ir tam tikras dar
bovietes ir tt.

Užklausiau aš savo draugo,

ar ištikrųjų taip viskas yra 
Lietuvoje, kaip tūli turistai 
pasakoja ir rašo, ypatingai 
Jokubkos, Jonikai ir kiti? Ma
no kolega atsakė: Rašymas 
yra vienas dalykas, o tikrovė 
vra kitas. Juk tu žinai, kad 
šiais laikais pasauly stebuklų 
nėra ir mažai ką galima ste
buklais įtikinti. Taip, ir Tary
binėj Lietuvoj stebuklų nėra, 
sako man kolega. Kaip dan
gui, taip ir ant žemės, o užė
jus ant ledo slisti, taip ir Lie
tuvoje yra gero ir blogo. Yra 
gerinama statyba, daug kas 
pasikeitę ir keičiama kitokia 
išvaizda, dabar Lietuvoje esą 
daug kitaip, negu pirmiau bu
vo, bet yra daug netikusių da
lykų, nežinia ar dėl nesugebė
jimo ar nepaisymo, atrodo, 
kad galėtų būti geriau sutvar
kyta ir padaryta.

Jis sako man, jei kas nori 
dalykus tikrai matyti, tas ma
to abiem akim, o kas»- viena 
akia žiuri, tas vieną pusę te

mato, tai taip pareiškė mano 
draugas. O kaimuose arba 
taip sakant kolūkiuose, irgi 
ne visur vienodas gyvenimas 
ir ne vienoda tvarka. Kur gė
lesnė žemė arba kur geresnė 
tvarka, ten ir geresnis kolū
kiečių gyvenimas. Žinoma, 
valdžia visur pirmauja, val
džia pirma pasiima kas jai 
priklauso, o kas lieka, tai ko
lūkiečiai pasidalina. Žinoma, 
ne visi lygiai gauna, kas dau
giau dirba, tas daugiau ir gaut 
turi. Priverstinai neverčia 
dirbti kolūkyje, kiek kas nori 
tiek dirba, o pagal darbingu
mą ir atlyginimą gauna. Turin
tieji skypelį žemės išlaiko kar
vę, porą kiaulių ir kitokių gy
vuliukų, užsiaugina daržovių 
ir taip nekurie vengia kolū
kiuose dirbti.

Užklausus kodėl nenori dirb
ti kolūkyje? Atsakymas buvo 
duotas tylėjimu. Visiems aiš
ku ką reiškia atsakyti tylėji
mu. Ne kurie, girdi pasiglem
žia javų iš kulukio ir dirba 
naminę, kuria ir mus pavaiši
no savo išradimu. Tokie žmo
nės, galima sakyti, gyvena se
noviškai, tam pačiam kamba

Am. Ęxp. 3^% apdraudos rezervai
Am. Men 3% apdraudos rezervai _ 
CSO 3% apdraudos rezervai-------
Perteklius ...........  --

$52,483.00 i

12,832.00
7,962.00
1.830.8Ž

Viso ____________________________ $73,277.00

i
Balansas

Vaikų Skyriaus Finansinė Krypti*

Metai Įeigos Išlaidos gruod. 1 d.
1959 $12,078.40 $925.78 $93,893.78
1958 11,923.56 1,740.28 82,741.16
1957 10,595.91 557.08 72,557.88
1956 8,148.19 480.65 62,519.06
1955 9,003.13 700.85 54,851.52
1954 8,226.50 312.86 46,549.24
1953 8,008.90 465.09 38,635.60
1952 7,055.83 800.10 31,091.79
1951 4,901.23 431.41 24,836.06
1950 3,276.50 255.10 20,366.24

Vaikų Skyriaus Nariai Sausio 1 Dieną. 
Metai 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951

Narių skaičius 
.. 1,530 
.. 761
._ 757
- 708
.. 664
- 631
.. 593
._ 606
_ 544

J

Vaikų Skaičius ir Apdrauda

2,000
1,500
1,100

300
500

1,100

1,000
1,000

750
150
500

Iš šios lentelės matome, kad didžiausias skaičius 
SLA narių yra 67 metų amžiaus. Jų yra 481. Jie 
turi $231,723 apdraudos. Vidutinio amžiaus narių, 
t. y., 50.9 metų amžiaus, yra 164 su $102,920 apdrau
dos, o vidutinio mirimo amžiaus, 69.7 metų, yra 321 
narys su $167,290 apdraudos.
Kiek Duoklių Sumokėta ir Kiek Pomirtinių Išmokėta 

Kiekvienoje Valstijoje Bėgy 1959 Metų Bendrai 
Vaikų ir Suaugusių Skyriuose

Kuopu Nariu 
skaičius skaičius

2 329
2*579 

; 1,397 
T,327 

661 
673 
670 
299 
365 
114 
133 

60 
67 

416 
164 
45 
23 
27 

119 
27 
13
2

60
8

Valstija
Pennsylvania 
Illinois _______
Massachusetts , 

’Nev/ York ___
Connecticut __
Ohio .................
Michigan ______
Indiana _______
New Jersey __
Maryland _____
Wisconsin ____
Maine ________
Missouri _____
Canada _______
California _____
VVest Virginia 
Iowa —.............
Washington ___ 
Nebraska ____
New Hampshire 
Rhode Island _ 
Oklahoma ____
Florida . .............
Dist. of Columbia

Viso

I
78
59
28
30
16
11

9
8
9
3
7
3
2
4
3
4
2
3
1
2
1,
1
2
1

287 11,578

sumokėta 
duoklių 

$55,427.37 
61,379.77 
33,248.11 
31,582.14 
15,731.32 
16,016.92 
15,945.18 
7,115.62 
8,686.48 
2,729.89 
3 164.98 
1'410.66 
1,594.54 
1,207.64
3.902.70 
1.070.43

547.00 
642.24

2.841.70
642 12
308.98
38.80

1,427.50
189.93

I&mok&ta 
pomirtinių 

$54,978.51 
36,111.81 
23,213.21 
17,020.00 
12,449.14 
6,385.00 
9,065.00 
1,783.32 
3,050.00 
1.642 00 
2,400*00 
2,230.00 

500.00 
1,800.00 
2,100.00 

109.00 
600.00

Amžius
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 
12
13
14
15
16
17
18 ir senesnių

Nariai Apdrauda
89 $98,500.00
69 74,500.00
76 81,000.00
76 73,550.00
87 86,750.00
85 75,000.00
93 85,900.00
91 80,400.00
88 78,400.00
83 71,000.00
84 66,500.00
91 71,800.00
79 71,400.00
59 49,250.00
76 66,650.00
68 52,000.00
61 52,000.00

175 111,450.00

Viso ___________  1,530
1958 metais buvo__  761

$1,340,050.00
$460,550.00

1958 metais vaikų skyriuje mirė 1 narys apdraus- 
$500.00 sumoje.
Vaikų vidutinis amžius—8.3 m.
Platesnės žinios apie narius vaikų skyriuje ran

dasi šeštame Skyriuje.

tas

$275,544.70

SKYRIUSSEPTINTAS
VAIKŲ APDRAUDOS SKYRIUS 

Turto Stovis
Bondsai (Securities) ----------------------------
Pinigai (Cash) ________________________

Viso

ry, kuriam yra krosnis, valgo
mas ir gulimas tas pats kam
barys. Ir man, girdi teko mie
got ant grindų šiaudų priklo
tų ir išsimiegojom keli. Mies
tuose, kaip tai Vilniui, Kaune, 
Klaipėdoje ir kituose ma
žesniuose pastatų yra įvairių, 
gerų ir vidutinių, prastos ko
kybės statomų ir pristatytų 
naujų, bet tik jau ue tokia 
daugybė, kaip čia mums skel
bia kai kurie laikraščiai Ame
rikoje.

Su maistu nėra jau taip blo
ga — pareiškė klausiamasis, 
bet bėda daugumui, o ypatin- 
kai kolūkiečiams su apranga. 
Nors krautuvėse matyti yra 
medžiagos įvairiems rūbams, 
bet paprasti darbininkai retas 
ką gali įsigyti, nes kainos ne
paprastai aukštos, o ir išdir
biniai, galima sakyti, prasto
kos kokybės. Ten gyvenanti 
žmonės pasakoja, kad ypač 
drabužiams medžiagos, girdi, 
kaip tik saulės gauna, tuojau 
nublunka, ir šiaip greitai su
sidėvi. Teko matyt daugiausia 
moteris amerikoniškais drabu
žiais dėvinčias, reiškia giminių

500.00
500.00
600.00

1,300.00

$178,337.06

$86,985.16
6,908.62

$93,893.78

iš Amerikos prisiųstus. Ypa
tingai jaunos moterys ir mer
ginos eina į bažnyčią ar šiaip 
kur daugiausia vienplaukės, o 
senesnio amžiaus moterys 
apsigobusios amerikoniškomis 
skepetukėmis arba kaip čia 
Amerikoj vadina babuškomis, 
ir turguje teko matyti viešai 
p a rdavinėjant amerikoniškus 
drabužius, ypatingai moteriš

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

PACKAGE EXPRESS and travel agency, hc.
Licensed by USSR

Jaunuolių Klausimas
Musų nuolatinis ir niekados nepamirštamas rū

pestis, tai jaunimo organizavimas ir jaunimo kuopų 
steigimas, nes tai Susivienijimo ateities užtikrinimas 
ir musų tolimesnės veiklos pagrindas.

Todėl kiekvienam Pildomosios Tarybos suvažiavi
me buvo būtinai ir pakartotinai svarstomas klausi
mas ir ieškoma kelių daugiau jaunuolių įjungti į Su
sivienijimo darbus. Pildomosios Tarybos, 1959 metų 
vasario 27-kovo 1 d., suvažiavime padaromi nutarimai, 
kuriais suteikiamos plačios teisės ir didelės galimybės 
Jaunuolių Komisijai veikti jaunimo ir jaunimo orga
nizacijų tarpe.

(Bus daugiau)

kas sukneles ir skepetukes 
nuo šimto 50 rublių ir dau
giau už suknelę.

Užklausus ar jums nedrau
džia pardavinėti? Atsakė, kad 
ne. Klausiamasis pasakė ir 
daugiau kitokių dalykėlių, kas 
šiuo kart užimtų per daug vie
tos laikraštyje ir laiko. Baig
damas dar noriu pridėt, kad

turistas pasakė: Nesigailiu 
buvęs Lietuvoje, nes pama
čiau šiek tiek savo locnom 
akim ir apmasčiau savu pro
tu. Toli gražu tas viskas, ką 
skelbia tūli propagandistai, 
ir jis pridūrė, kad mums daug 
kas uždrausta pasakot ką mes 
matėm ir kaip viskas mums 
atrodo. Pritarėjas.

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312 Market Street ' TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prle firmos įstaigų yra krautuvės. •Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 0 va), vakaro kasdien. Šeštadie

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.
MUSŲ SKYRIAI:

46 Whlthead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J. 

CLifford 7-6320

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

107 Sd. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CAL 

D U riki rk 6-6560

648-47 Albany Avo. 
HARTFORD 6, CONN. 

CHapel 7-516-1

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, 1LL. 

HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Canipau Avė 
DETROIT 12, MICH.

TOwnsend 8-0208

109 Bumet Park Drive 
SYRACUSE, N. Y. 

GRanlt 8-8435

126 Tilgham St 
ALLENTOWN, PA.

HEmlock 5-0416

1900 Floet St 
BALTIMORE, MD.

DIckens 2-4240

897-A VVest Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS.

ANdrew 8-2718

832 North 7th St
PHILADELPIIIA 28, Pa 

WAlnut 8-1747

2240 Professor
CLEVELAND 18, OHIO 

SUperior 1-1164
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Susivienijimo Vasarvietėje 
Daug Atostogininkų

SLA vasarvietėje, Atlantic 
City, N. J., šią vasarą daug 
atostogininkų, vieni jų išva
žiuoja, tai kiti atvažiuoja. Il
goką laiką atostogavo Susivie
nijimo vice prezidentas Stasys 
Gegužis su visa šeima ir 
minėmis, viso apie dešimt 
menų, iš Mahanoy City, 
Iš Pittsburgho atostogavo
nai Spingiai ir jų dukrelė Ry
te Spingytė, Tėvynės bendra
darbė. Rugsėjo 3, 4 ir 5 die
nomis vasarvietėje įvyko Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos suvažiavimas, kurios na
riai buvo užėmė visus vasar
vietės kambarius.

gi- 
as- 
Pa. 
po-

South Boston, Mass.

Sandaros 7 Kp. Susirinkimas

ALT Sandaros 7 kuopos, 
pirmas po atostogų, narių su
sirinkimas įvyks š. m. rugsė
jo 18 dieną, sekmadienį, 2 va
landą po pietų, nuosavoj sve
tainėj, 124 F Street, So. Bos
ton, Mass.

Šiame susirinkime delegatai 
išduos raportus iš Sandaros 
Seimo įvykusio Pittsburgh, 
Pa. Išgirsite raportus iš vasa
rinio sezono veiklos ir pradė
sime ruoštis prie žieminio se
zono darbuitės, Lietuvos ir lie
tuvių naudai.

ALT Sandaros 7-tos 
Kuopos Valdyba.

So. Boston; 3
mulis, 150 H St., So. Boston; 
4
Columbia St., Cambridge; 5— 
Ed. Swicki, 7 Dexter St., So. 
Boston; 6
Barclay St., Worcester; 7 — 
Charles Marcelonis, 98 Sydney 
St., Boston.

Įžangos dovanas laimėjo se
kanti numeriai: 1—002405; 2 
— 002251; 3 
$$2596; 5 
002388; 7 • 
002070.

Nuoširdžiai dėkojam visiem 
atsilankiusiem į pikniką, taip
gi didelis ačiū visiem musų ra
dio programo rėmėjam bei 
prieteliam už jų paramą, ir ne
nuilstantį darbą piknike. Dė
kojam biznieriam: Blue Water 
Manor vasarvietės savinin
kam, Pranui Gerulskiui, sav. 
Myopia Club Tonikenės, Caro- 
line Casper’s Grožio Salionai, 
Wilson Linijai, Kay’s Fashion 
.Shop, Davis Millinery, Sulli- 
van’s Shoe Store, ir Stukui 
fotografistui; taipgi Generali
niam prokurorui Edward J. 
McCormack, ir jo žmonelei. 
Dėkojam ir Liet. Taut. Šokių 
Sambūriui, vad. Onai Ivaškie- 
nei už dalyvavimą programoj 
?r grožio rinkėjom. Dėkojame 
visiems kurie pardavinėjo ir 
pirko laimėjimo tikietus. Vi
siem, kurie prisidėjo prie pik
niko pasisekimo, nuoširdžiai 
dėkojame.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Blanche Ta-

Winnie Templehof, 361

>
G. Giedraitis, 31

002045;
002067;
002666; 8 —

Rochester, N. Y.
*

Minėsime Žalgirio Mūšio 550 
Metų Sukaktį

nėra

; 4 -
6 —

LVL Sąjungos Nauja 
Centro Valdyba

Butų labai gerai, kad į šį 
istorinį minėjimą susirinktų 
didesnis būrys publikos, 
priduotų daugiau energijos 
movėnams dirbti toliau ir 
praleisti istorinių įvykių.

Vietinis.

tas
ra-
ne-

St. Catharines, 
Canada

Sėkminga Buvo Skautų 
Gegužinė

Šios apylinkės lietuviai skau
tai rugpiučio 14 dieną buvo 
suruošę gegužinę, kuri įvyko 
Bieliūnų ūkyje. Oras tą dieną 
pasitaikė labai gražus, tinka
mas gegužinėms, tai suvažiavo 
daug svečių iš visų apylinkių, 
ne tik iš Kanados, bet ir Jung
tinių Amerikos Valstybių.

Skautai, kaip mane infor
mavo patys gegužinės ruošė
jai, buvo suvažiavę iš vakaro, 
kad turėjus daugiau laiko pa
buvoti tyrame ore, kurie tam
soje degančio laužo pravedė 
gražią programą. Taigi esant 
gražiam orui, reikia pasakyti, 
kad skautų gegužinė visais 
atžvilgiais buvo sėkminga, gal 
nei patys jos ruošėjai to ne
sitikėjo.

Skautų Draugas.

Los Angeles, Calif.

dabar tarptautinėje 
kotfiruojamas Nepr. 
litas? Pasirodo, kad 
sidabriniai dešimtli-

Musų kolonija nors 
gausiai apgyventa lietuviais, 
bet mes neatsiliekame nuo 
daug didesnių kolonijų ir ruo
šiamės paminėti Žalgirio mū
šio 550 metų sukaktį. Minėji
mas įvyks rugsėjo 10 dieną 
parapijos salės patalpose, bus 
meninė ir kalbų programa. 
Meninę dalį išpildys iš Toron
to atvykęs “Varpo” choras, 
•vadovaujamas garsaus muziko 
Gailevičiaus.

Vietiniai ir apylinkėse gyve- 
lietuviai kviečiami daly- 
šiame istoriniame

pasiklausyti garsaus 
gražių dainų ir kalbų,

Rugpiučio mėnesį Lietuvos 
Valstiečiai Liaudininkai slap
tu balsavimu laiškais rinko 
naują valdybą, kurion išrink
ti šie asmenys: J. Audėnas, 
Z. Dailidka, J. Daugėla, J. 
Kardelis, dr. K. Karvelis, A. 
Kučys, inž. G. Lazauskas, dr. 
J. Pajaujis, adv. L. Šmulkš
tys.

Išrinktųjų tarpe yra keli Su
sivienijimo nariai ir žymus 
veikėjai.

Detroit, Michigan
Ruošiamasi Paminėti Žalgirio 

Mūšio Sukaktį

minė-
nanti 
vauti 
jime, 
choro
kurias pasakys dr. A. Klimas 
ir Jančys. Jis, kiek man teko 
sužinoti iš rengėjų, kalbės 
apie Žalgirio mūšį prieš 550 
metų. Neprilaiskite šios reikš
mingos sukakties minėjimo.

Rengėjų Draugas.

• v

South Boston, Mass.

Musų mieste gyvenanti ra- 
movėnai ruošiasi paminėti Žal
girio mūšio 550 metų sukaktį. 
Tas istorinis minėjimas įvyks 
šių metų rugsėjo 24 dieną, 7 
valandą vakare, buvusioj Lie
tuvių Salėj, 25-th ir Vemor. 
Programa, kaip minėjimo ruo
šėjai skelbia, bus įdomi ir tu
rininga, kurią atliks “Alkos” 
dramos artistai vadovau- 
jane Pusdešriui. Po programai 
bus šokiai ir veiks turiningas 
bufetas.

RADIO ŽINIOS

Rugpiučio 7 dieną įvyko se
niausios lietuviškos radio pro
gramos Naujoj Anglijoj, meti
nis, didysis, linksmas pikni
kas Romuvos Parke, Montel- 
lo, Mass. Šiame piknike daly
vavo daug žmonių.

Šių metų išrinkta gražuolė 
“Miss Lithuania of N. E.” yra 
panelė Jeanne Liaknickaitė iš 
Dorchesterio.

Šokių kontestus laimėjo: 
“Mamės ir Papės” kolkos kon
testą laimąjo Apolinaras Ru- 
dauskas ir Anita Prakapienė 
jš So. Bostono; Jaunimo pol
ką laimėjo Florence Zaleskai- 
tė ir Edmund Rudis iš So. Bo
stono; valso kontestą laimėjo 
Martha Marceloniutė iš Dor
chesterio ir Mike DiStasio iš 
E. Bostono; o tango kontestą 
laimėjo Irena Andrunaitė (bu
vusi “Miss Lithuania of N. 
E.” iš Hyde Park, ir Gedimi
nas Skabeikis iš So. Bostono.

Laimėjimo dovanas laimė
jo: 1 — S. L. Beal, 184 Mon- 
ticello St., Dorchester; 2 — T. 
Damieski, 707 E. Broadway,

Paskutinis Lietuvių Dienų
numeris papuoštas gražia nuo
trauka vaizduojančia Lietu
vos pavilijoną tarptautinėje 
parodoje Chicagoje, ir antra, 
rodančia demokratų kandida
tą į JAV prezidentus šen. 
Kennedy tarp Lietuvos atsto
vo Washingtone J. Kajecko ir 
AITo pirm. L. Šimučio. Šen. 
Kennedy, kuris yra buvęs pa
grindinis kalbėtojas ALTo 
kongrese Bostone, dalyvavęs 
vyčių seime ir kt., Lietuvos 
reikalai ir jos laisvės byla ge
rai žinomi. L. Valiukas atski
ru straipsniu “Pamirštosios 
tautos” palygina demokratų 
rinkiminę platformą su res
publikonų ir padaro išvadas. 
Kitame numeryje bus plačiau 
pagerbtas respublikų kandida
tas į JAV prezidentus Nixo- 
nas.

SLA deimantinio jubiliejaus 
proga Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas pasakytoje kalboje 
pabrėžia, kokį reikšmingą 
vaidmenį vaidino ir tebevaidi
na amerikiečiai lietuviai Lie
tuvos laisvės kovoje, ir pažy
mi, kad Pabaltijo paaukoji
mas Sovietams per derybas 
okupacijos pripažinimu negre
sia. Pati pasiuntinybė Wa- 
shingtone, atkėlus jon St. Bač- 
kį, sustiprinta Lietuvos pa
siuntinybė, aš jau ne vienas. 
Aš džiaugiuosi gavęs rimtą, 
prityrusį patarėją dr. S. Bač-

klo, buv. ilgamečio atstovo 
Paryžiuje, asmenyje. Tai ne
abejotinas laimėjimas Lietu
vai”, sako Rajeckas.

Kaip 
rinkoje 
Lietuvos 
paprasti
čiai yra vertinami lygiomis su 
kitų kraštų aukso monetomis, 
o iš visų liet, monetų šiuo 
metu yra labiausiai pabrangęs 
1 centas...

Iš Lietuvos diplomatų pasi
tarimų dr. Fr. Moieris, prof. 
J. Baltrušaitis ir konsulas dr. 
St. Sirutis tariantis su min. 
Lozoraičiu Romoje. Apie Chi- 
cagos parodą ir joje gražiai 
pasirodžiusį Lietuvos skyrių 
skelbiama, kad “kūryba — tai 
geriausia propaganda”. Duo
tas LARK Federacijos pirm. 
A. Masionio straipsnis apie 
ateitininkus jų 50 metų su
kakties proga, plačiau pavaiz
duotas Žalgirio minėjimas bu
vusių kautynių vietoje, rašo
ma, kaip teatras okup. Lietu
voje priverstas tarnauti pa
vergėjų propagandai, įdėtas 
reportažas apie lietuvių klum
pes. M. Vaitkaus atsiminimai 
apie arkiv. metropolitą J. 
Skvirecką ir kt.

Vokietis buv. karo belaisvis 
Lietuvoje, Willi Guting, para
šė rašinį “Duona iš lietuviškų 
varpų”, kuris laimėjo pirmąją 
premiją konkurso, paskelbta
me dabar vykstančio Munche- 
ne (Vok.) eucharistinio kon
greso sekretoriato. Numeris 
įvairus ir įdomus. Per 50 nuo
traukų plačiai atvaizduoja lie
tuvių veiklą laisvajame pasau
lyje. Kai kurios nuotraukos 
taip pat rodo gyvenimą okup. 
Lietuvoje. Paskelbta Lietuvių 
Dienų pikniko — lietuvių die
nos data: rugsėjo 11 d. Tą 
dieną bus taip pat traukiamos 
LD. loterijos dovanos: kelionė 
į Kaliforniją $100 grynais, 
radijo aparatas, visa eilė ver
tingų leidinių ir kt. Ir visa tai 
galima laimėti įsigijus keletą 
loterijos bilietų, kurių vienas 
kaštuoja tik 50 centų. Rep.

remdavo visus gerus darbus, 
nešančius naudą Lietuvai ir 
visiems lietuviams. Taipgi jis 
skaitydavo Tėvynę ir kitus 
lietuviškus laikraščius, nes jis 
norėjo žinoti kas dedasi pa
saulyje.

Dideliame nuliudime liko 
žmona ir daug kitų giminių ir 
draugų, gyvenančių šiame 
mieste ir tolimesnėse vietovė
se. Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo žemė
je. Koresp._

Paieškojimai

i

Donorą, Pa.

Mirė Jonas Masaitis

20Šių metų liepos mėnesio 
dieną mirė Jonas Masaitis, su
laukęs 68 metus amžiaus. Ve
lionis buvo gimęs 1892 metais 
gegužės 13 dieną. Velionis Ma
saitis buvo susipratęs lietuvis,

New Britain, Conn.

Tai Žiauri žmogžudyste

Žiaurią žmogžudystę papil
dė negras Rozier iš vienšu- 
vio šautuvo nušaudamas savo 
meilužę Margaret Foxworth, 
29 metų amžiaus, suvaryda
mas du šuviu į ją. žmogžudys 
prisipažino policijai, kad jis 
nušovė iš pavydo. Rozier pa
dėtas po keletu tūkstančių do
lerių užstato iki teismui. Be 
abejonės jo laukia didelė 
smė.

bau-

Miršta lietuviai kunigai
Nuo 1915 iki šių metų 

Britaine mirė 5 kunigai, 
kiausia liepos 28 dieną 
kunigas Karkauskas nuo šir
dies smūgio, sulaukęs 73 me
tus amžiaus. Kunigas Karkau
skas, atlikęs savo bažnyti
nes pareigas, išvyko į paežerį 
Lakevvill praleisti keletą va
landų, atsivėdinti ir pasi
džiaugti tyru oru. Besiren
giant eiti prie ežero nuėjo prie 
karo užpakalio pasiimti iš jo 
savo reikmenis, kurias buvo 
atsivežęs, ir staiga krito vie
toje, širdis nustojo plakus.

Tą pačią dieną iš nakties ra
stas negyvas ir lenkų kunigas 
Bujinauskas, 92 metų am
žiaus. Bujinauskaš išbuvo len
kų bažnyčios klebonu net 66 
metus, ir buvo užsitarnavęs 
prelato laipsnį. Bujinauskas 
daug yra pasidarbavęs tarp 
lenkų, įsteigė užlaikomus na
mus senatvės sulaukusiems 
parapijonams. Įsteigęs lenkų 
mokyklą, leido laikraštį, pri
sidėjo prie įsteigimo banko ir 
daug kitų darbų atlikęs tarp 
lenkų. Kadangi buvo labai pa
garsėjęs, tai į jo laidotuves 
susirinko milžiniška minia 
žmonių ir daugybė kunigų. 
Taipgi dalyvavo valstijos gu
bernatorius Ribikoff ir kiti 
miesto valdininkai.

Pr. Naunčikas.

New 
Pas- 
mirė

v •

I

SLA Pagalbos Ranka

I

!

ar
SLA

807 W. 80-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

ŠIA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

SLA VASARNAMIS
128 Boardwalk at Oriental Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City Jums suteikia 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.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Rugsėjo 3, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinis
JUOZAS VELYKIS, 50 kp., Bimghamton, N. Y., gimęs 

rugpiučio 15, 1886 m., Linonių kaime, Panevvėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 6, 
1921 m. Mirė liepos 30, 1060 m. Velionio brol
vaikiui Anthony Walikiui pomirtinės išmokėta __ $1,000.00

ELZBIETA BERNATAVIČIEN'Ė, 116 kp., Maltby, 
Pa., gimūsi lapkričio 10, 1893 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių 7, 1923* m. Mirė rugpiučio 
17, 1960 m. Velionės dukterei Helen Bezek po
mirtinės išmokėta __________________________ 600.00

PETRONE BRAZIENE, 198 kp., Akron, Ohio, gimusi 
balandžio 23, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 10, 1931 m. Mirė birželio 5, 1960 
m. Velionės podukrai Anna Maycr pomirtinės iš
mokėta _____________ _________ __ ______ ___ 150.00

Viso ___________________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso....................
Išmokėtos ligoje pašalpos

J. POŽĖRA, 28 kp‘, Port Carbon, Pa., sirgo 12 savaičių ____________ $54.00
J. ARLAUSKAS, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 9 sav. 1 d. _______ 72.75
J. GAILIUS, 53 kp., Chelsea, Mass., sirgo 6 sav. 3 d. _................................ 37.50
J. MIKELIONIS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 4 sav. 3 d. _______  50.64
M, TURAUSK1ENE, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 12 sav._ _ 72.00
K. FEIFERIEN®, 158 kp., Springfield, III., sirgo 3 savaites____ ___18.00
M. MANKĖVICIENffi, 219 kp., Roslyn, Wash., sirgo 5 sav. 3 d._____  27.58
A. KAZLAUSKAS, 238 kp.. Chicago, III., sirgo 5 savaites ----------  60.00
V. V. MAKSAS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo! 6 savaites __ 156.00

..$1,750.00
$114,098.16

Viso .................... ............. .................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

—.............-....................$648.47
..................-............$20,350.87
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.
L

Uetuvoa Generalinio Konsulo 
New Yqrkc paie&koml asmenys:

Kubiliūnas Matas, gimęs Skapiš
kyje. gyvenęs Telšiuose.

Kušlytė Ona ir Zuzana, Juozo 
dukterys, iš žalsvos km., Liudvina
vo vals., Marijampolės apskr.

Lamaitis Rapolas, gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Linkevičius (Linkus) Bronius, Fe
likso sūnūs, gimęs 1918 m. Zaliesio 
vienk., Raseinių vals.

Meškauskas Jonas, Juozo sūnūs, 
kil. nuo Kelmės, gyveno Rockford, 
Iii.

Ramoškaite Izabelė, gim. Kazokų 
kaime, gyveno Brooklyn, N. Y.

šimukonis Antanas, gimęs Ruika- 
kiemyje, gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Skodis-Abraitytė Vera.
Stankevičiūtė Birutė ir Jad ė, 

Marijos ir Juozo Stankevičių duk
terys. Tėvai mirg 1936 m., gyveno 
Rodney St., Brooklyn, N. Y.

Staponkus Aleksas Marijonas.
Žebrys Jurgis, išvyko Kanadon 

apie 1929 m., vėliau persikėlė j J. 
A. V.

Augunienė-Vaitelytė Anta n i n a, 
duktė Jono.

Baluitis Jurgis, sūnūs ščeponie- 
nės.

Belevičius Jonas, gyvenęs žvirgž
daičių vals., Šakių apskr.

Bočių šeima, gyveno Philadclphi- 
joje.

Bujanauskienė-Mikulevičiute Ona, 
duktė Jurgio, ir jos sūnūs Bauja- 
nauskas Stasys, gyveno Watcrbury.

Burneikienė, žmona Antano Bur- 
neikos, kilusio iš Saltoniškės kaimo, 
Leipalingio vals., Seinų apskr.

Ileškomleji arba apie Juos tinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

Al WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.

f ROCKFORD, UJU
| Jei galvojate parduoti ar 
f pirkti narna bei kitokia nuo- 
| savybę, sąžiningam Ir drau* 
« giškam patarnavimui skam- 
| binklte;

WO 5-5890
I Taip pat patarns”<*me pinigų 
Į Ir siuntinių persiuntimui i 
Į Lietuvą ir kitus kraštus.
f J. DAGYS Real Estate 
į NOTARY PUBIJO 
į 114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043 

Matthev P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
Ali. BALTRUNA8-BALT0J 

Reikalų vedėja* 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyM 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virpini* 7-4499

ir

tarpą.

numerius su šiais ir kitais {domiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini {domus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalj butų galima 
sugrąžinti j tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St, Chicago 8, ŪL

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 LIETUVA" turi daug rimtu bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug kinių UI lietuviikosica 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo (ričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 doL, visose Amertkose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMA IIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Panara 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Į IŠĖJO NAUJA KNYGA Į

AMERIKOS ĮDOMYBES I
Parašyta S. MICHELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pači f i ko; Dar- i 
bininjeų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiią; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti- f 
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pąs 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. i
UžeisaJdusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 7S centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS” i

686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė* 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europa* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir {domiaueMM 
žinias iš Uetuvių ir kitų tautų gyvenimo. • 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei poIemUns* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuornaall 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11X1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse • 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų, ahicagojf - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekj arba Money Ordk t* 
ėdu adresu:

i NAUJIENOS
1739 Snntk HaUted Street flicur* IFši* m

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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IŠ SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS POSEIMINIŲ POSĖDŽIŲ

Per Pusantros Dienos Aptarta Seimo 
Nutarimai ir Kiti Svarbus Reikalai

Išrinktos Įvairios Komisijos, Kurias Sudaro 
Pildomosios Tarybos Nariai

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantiniam Seimui 
užsibaigus ketvirtadieni, penktadienį ir šeštadienį tame pat 
Roosevelt viešbutyje posėdžiavo Susivienijimo Pildomosios Ta
rybos nariai, kad apsvarsčius ir išsprendus seimo jai paliktus ir 
kitus svarbiuosius reikalus bei pasiskirsčius įvairiomis komisi- 
mis, kurias sudaro Pildomosios Tarybos nariai.

Posėdžiuose dalyvavo visi Pildomosios Tarybos nariai: pre
zidentas Povilas P. Dargis, vice prezidentas Stasys Gegužis, 
sekretorius dr. Matas J. Vinikas, iždininkė Nora Gugienė, iždo 
globėjai Eufrozina Mikužiutė ir adv. Steponas Briedis, dakta
ras kvotėjas dr. Steponas Biežis, taipgi dalyvavo Švietimo Ko
misijos narys A. Kalvaitis ir Tėvynės redaktorius M. L. Vasil.

Pirmiausia perskaityta ir priimta dienotvarkė. Po to 
eita prie įvairių komisijų, kurias sudaro Pildomosios Tarybos 
nariai, rinkimo. Iškėlus Tautos Reikalų Komisijos rinkimą, po 
apkalbėjimo Tautos Reikalų Komisijon išrinkti: prezidentas P. 
P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė.

Susivienijimo Vajaus Komisija sudaryta iš P. P. Dargio, 
S. Gegužio, dr. M. J. Viniko ir dr. S. Biežio. Apkalbėjus va
jaus darbus, nutarta ir įpareigoti P. P. Dargis, dr. M. J. Vi
nikas vajaus darbus dirbti visos komisijos vardu, kad vajaus 
darbai eitų sklandžiai ir naujų narių verbavimas ncsusitruk- 
dytų.

Investmentų Komisija sudaryta, kaip ir praeityje būdavo, 
iš dr. M. J. Viniko ir Noros Gugienės. Rytinėse valstijose 
esančių nuosavybių prižiūrėtoju išrinktas dr. M. J. Vinikas. 
Emigrantų Komisijon išrinkti tie patys, kurie buvo iki seimui: 
P. P. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir adv. Briedis. Literatūros 
reikalams spręsti išrinkti tie patys asmens, kurie iki šiol buvo 
Literatūros Kontesto Komisijoje: E. Mikužiutė, N. Gugienė ir 
dr. S. Biežis.

Sekretorius dr. M. J. Vinikas pasiūlė išdirbti planus nau
joms Term apdraudoms. Šį sekretoriaus pasiūlymą išsamiai 
apsvarsčius, nutarta pavesti Vajaus Komisijai visą reikalą iš
tirti ir, jei jis pasirodys praktiškas, vykinti gyveniman. Taip
gi sekretorius pranešė, kad gautas kvietimas dalyvauti Natio
nal Conference on’ Citizenship konferencijoj, kuri įvyks rugsė
jo mėnesio 16-20 dienomis Washingtone. Apsvarsčius daly
vavimą konferencijoj klausimą, jis pavestas išspręsti Tautos 
Reikalų Komisijai. Taipgi vienbalsiai užgirtas Susivienijimo 
Deimantinės sukakties proga delegatų ir svečių pavaišinimas 
pirmos seimo dienos vakare, tame pat Roosevelt viešbutyje, ku
riame vyko seimo posėdžiai.

Užgirti ir kiti Pildomosios Tarybos narių darbai bei pa
darytos išlaidos, kaip tai oficialių svečių pavaišinimas ir ki
tos seimo metu susidariusios išlaidos nutarta apmokėti.

Išsamiai apsvarsčius Susivienijimo spaustuvės ir organo 
Tėvynės spausdinimo sumordernizavimą, tuo reikalu rūpintis 
išrinkta komisija, kuriai pavesta ištirti, kaip butų geriau ir 
organizacijai naudingiau spausdinti Tėvynę.

Apkalbėjus morgičių pratesimo klausimą, tuo reikalu rū
pintis įpareigotas sekretorius dr. M. J. Vinikas ir iždininkė 
Nora Gugienė. Naujų morgičių davimas sulaikytas iki sekan
čio Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

Priėjus prie Susivienijimo Deimantinės Sukakties Seimo 
padarytų nutarimų, vienbalsiai įpareigotas sekretorius dr. M. 
J. Vinikas juos įgyvendinti.

Nuodugniai apsvarsčius Morgičių ir Moksleivių Fondo 
Komisijos sudarymą, abiejų minimų komisijų sudarymas pa
liktas sekančiam Pildomosios Tarybos suvažiavimui.

Iškeltas klausimas Susivienijimo Centro tarnautojams 
pensijas mokėti. Šiuo klausimu plačiai kalbėjo sekretorius 
dr. M. J. Vinikas. Jis tarp kitko priminė, kad Susivienijimo 
50-tas seimas pavedė Pildomojai Tarybai paruošti planą ir iš
spręsti centro tarnautojams pensijų mokėjimą. Po išsamaus 
apsvarstymo, centro tarnautojams mokėjimo pensijų reikalu 
rūpintis pavesta prezidentui P. P. Dargiui ir sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui, kad jie ištirtų galimibes pensijų mokėjimo.

Plačiai buvo apkalbėtas jaunuolių klausimas, kaip tai Lie
tuvių Skautų Brolijos, Toronto Lietuvių Sporto “Vytis”. Taip
gi išsamiai apkalbėtas stipendijų davimas studijuojančiam 
jaunimui, siekiančius aukštojo mokslo. Tuo reikalu visų Pil
domosios Tarybos narių pareikštos prielankios nuomonės.

Suvažiavimui einant prie pabaigos, iždininkė Nora Gugie
nė pateikė raštišką finansį raportą, kuris vienbalsiai priimtas 
ir visi iždininkės atlikti darbai užgirti.

Apsvarstyta ir išspręsta visa eilė kitų čia nesuminėtų 
reikalų, kurie tilps suvažiavimo protole, todėl čia suminėjome 
tik svarbiausius nutarimus, kurie, musų manymu, yra įdomus 
ir nariai jais interesuojasi.

Kaip Susivienijimo Deimantinis Seimas, taip ir Pildomo
sios Tarybos poseiminiai posėdžiai praėjo broliškoje nuotaiko
je, visi iškeltieji klausimai buvo svarstomi rimtai, nes visiems 
Pildomosios Tarybos nariams rupi organizacijos reikalai, kad 
ji daugėtų nariais, taipgi Tarybos nariai pageidauja, kad visų 
kuopų pareigūnai ir visi nariai gyventų broliškoje nuotaikoje, 
vieni kitus gerbtų ir bendrai dirbtų ugdymui savo organizaci
jos, Lietuvos išlaisvinimui ir visiems lietuviams naudą nešan
čius darbus.

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo, Kalba Pasakyta 
i ALIAS 10 Metų Suvažiavimo Proga Lietuvių 

Jaunimo Centre, Chicagoje, š. m. Rugsėjo 3 d.

Garbė ir malonumas atsi
lankyti į Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos dešimtmečio Suvažiavimą. 
Prieš porą metų aplinkybės 
sukliudė man atsilankyti į jū
sų Sąjungos suvažiavimą man 
gretimoje Baltimorėje. Džiau- 
giuosiu galįs tai padaryti bent 
šiandien ir jūsų Sąjungą revi- 
zituoti tolimesnėj Chicagoj.

Jūsų veikla Nepriklausomoj 
Lietuvoj žinoma. Mes grožėjo
mės rūmais, namais, tiltais, 
keliais, susisiekimo priemonė
mis, kylančia pramone, žodžiu, 
laimėjimais jūsų ir kitų spe
cialybių srityse. Antai, buvęs 
prezidentas Herbert Hoovcr 
Kersteno kongresinėj Komisi
joj galėjo su pagrindu tvirtin
ti, kad pažanga Lietuvoj, ir 
bendrai Baltijos kraštuose, 
buvusi palyginamai didesnė, 
negu bet kurioj kitoj valsty
bėj. Ne be pagrindo rusai Lie
tuvą Mažaja Amerika praminė 
ir taip ją tebevadina.

Aš džiaugiuosi, kad likimo 
atplėšti nuo gimtojo kamieno, 
lietuviai inžinieriai ir architek
tai, “didžioj kryžkelėj nepa
klydo” ir nenuėjo kas savu 
keliu, bet suprato, kad vienas 
vyras — ne talka ir kad vie
nybėje — galybė, tą vienybę 
svetur įgyvendino.

Jus neapsiribojote siaura, 
profesine veikla. Jus ir Lie
tuvos iš akių neišleidote. An
tai, pagaminote ir Lietuvos 
Pasiuntinybės Brazilijoje sta
tybos projektą. Jūsų darbų 
Lietuvos garbei esama ir kitų 
pavyzdžių. Tai kalba už jūsų 
meilę Lietuvai.

Šio Suvažiavimo, ir jūsų Są
jungos dešimtmečio proga 
ypatingai, sveikinu šį Suvažia
vimą, linkiu jam sėkmės ir dė
koju už meilę Lietuvai bei lie
tuvių tautai. Jūsų veikla liu
dija, kad

Ar šviečia mums saulė, 
ar oras aptemęs,

Tu musų brangiausia 
prabočių šalis,

Ar laiminga, ar varguose, 
visados tu miela,

Atminimais taip gausinga 
ir brangi, kaip siela.

MAIRONIS

Laimingas sutapimas, kad 
dešimtmečio Suvažiavimui pa
sirinkote Chicagą. Čia ne tik 
Amerikos lietuvių sostinė. Čia 
iškilmingai bylojama ir apie 
pavergtą žmogų, nes Illinois— 
Linkolno valstija. Jis kalbėda
mas apie JAV Nepriklausomy
bės aktą išsireiškė, kad jis 
“suteikia laisvę ne tik šio kra
što žmonėms, bet viltį visam 
pasauliui, visiems laikams”. 
Tad, Linkolnas iš Illinojaus 
šviečia viltimi ir Lietuvai.

Jūsų suvažiavimas vyksta 
ne tik Žalgirio lemtingų kau
tynių bei Valstybės Departa
mento garsiojo 1940 m. parei
škimo, kuriuo pasmerkta So
vietų smurtas, sukakčių me
tais. Šiemet taip pat ir 40 me

tų nuo Lietuvos-Sovietų Tai
kos sutarties, kuri buvo pasi
rašyta “visiems amžiams”, 
bet, dėja, už 20 metų buvo 
Sovietų sutrypta ir Lietuva 
okupuota.

Tos okupacijos pasėkoje 
“mirė Lietuvos laisvės kūnas, 
bet dvasia gyva”. Štai keletas 
pastarųjų mėnesių bei savaičių 
suglaustų faktų Lietuvos dva
sinei bei teisinei gyvybei pat
virtinti. (

Artėjant viršūnių konferen
cijai Paryžiuje, Valstybės Sek
retorius, Christian A. Herter 
priėmė Baltijos valstybių at
stovus. Mes buvome užtikrin
ti, kad musų valstybėms pla
nuojamoj konferencijoj jokio 
pavojaus negręsia.

Pastaruoju metu įvyko per
mainos dviejose Lietuvos pa
siuntinybėse : Washingtone ir 
Paryžiuje. Tų dviejų permainų 
įgyvendinimas teigiamas ir 
reikšmingas dabartiniu metu 
reiškinys.

Prieš trejetą savaičių Pre
zidentas Eisenhoweris pareiš
kė, kad nežinąs pasaulyje tau
tos, kuri sava valia, laisvų rin
kimų keliu, pasisakytų už var
go retežius vietoj laisvių.

Rugpiučio mėn. 24 d. Val
stybės Sekretorius Herter, A- 
merikos užsienių reikalų mi
nisterių konferencijoj, San 
Jose, pareiškė, kad kur Rytų 
Europoje Komunistų partija, 
Sovietų ginkluotų pajėgų pa
galba, įsiveržė į valdžią ir ko
munistų rėžimas įsigalėjo, to
kia valstybė nustojo politinės 
asmenybės ir veikimo laisvės 
demokratijoje. Kitais žodžiais 
tarant, ne lietuvių tautos va
lia, bet Sovietų kariuomenė 
nusvėrė Lietuvos dabartinį li
kimą. Kremliaus iškamša, ta
riamasis liaudies seimas Kau
ne, 1940 m. liepos mėn. 22 d. 
savo deklaracijoj tai patvirti
no. Joje juodu ant balto para
šyta, kad Lietuvos “liaudis, 
galingosios Raudonosios Ar
mijos padedama... įsteigė savo 
valstybėje sovietų valdžią”.

Pagaliau rugpiučio mėn. 23 
d. Valstybės Departamentas 
atsakydamas į Lietuvos At
stovo memorandumą iš š. m. 
liepos mėn. 28 d. pakartotinai 
pareiškė, kad JAV žmonės ir 
Vyriausybė tebėra giliai susi- 
rupinus Lietuvos likimu ir lau
kia tos dienos, kada Lietuvos 
žmonės vėl galės vykdyti savo 
nacionalines teises ir pasirink
ti pagal savo valią politinę, 
ekonominę bei kultūrinę san
tvarką.

Tad, Lietuva tebegyva ir 
dvasia ir teise. Ji gyva pa
vergtoj Lietuvoj, ji gyva Wa- 
shingtone ir eilėj kitų sosti
nių, ji tebegyva ir lietuvio sve
tur širdyje.

Ir kol Michigano ežero pa
krantėje vyks tokie, kaip šis, 
suvažiavimai ir juose skambės 
Lietuvos rauda ir Birutės kal

ba, bukite tikri, ateis diena, 
kad Lietuvos bus išauštanti 
metai. O iki tai įvyks

IJetuvi, kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurių širdin Įsirašai: 
Kantrybė, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva! 

KAZYS BRADUNAS.

JAV Atsakė į Lietuvos 
Atstovo J. Rajecko 

Memorandumą

Kaip jau spaudoje buvo pa
skelbta, Lietuvos Atstovas J. 
A. V., kartu su Latvijos ir Es
tijos Atstovais, š. m. liepos 28 
dieną buvo įteikęs Valstybės 
Departamentui memorandumą 
ryšium su dvidešimts metų 
sukaktimi JAV viešo pareiški
mo, kad JAV nepripažins Lie
tuvos okupacijos ir priversti
no įjungimo į Sovietų Sąjun
gą

Šiomis dienomis JAV Val
stybės Departamentas patvir
tino memorandumo gavimą ir 
pakartotinai pareiškė, kad J. 
A. Valstybių žmonės ir Vy
riausybė tebėra giliai susiru- 
nę Lietuvos likimu ir laukia 
tos dienos, kada Lietuvos žmo
nės vėl galės vykdyti savo na
cionalines teises ir pasirinkti 
pagal savo valią politinę, eko
nominę bei kultūrinę santvar
ką.

Kubos Vadas Castro 
Traukia Kairėn

Kuboje įvykinto perversmo 
vadas ir dabartinis ministeris 
pirmininkas, Fidel Castro, ku
ris tuoj po pavykusio perver
smo lankėsi Amerikoje, dabar 
jis visokiais budais niekina 
Ameriką ir traukia kairėn, 
pradėjo bičiuliuotis su Raudo
nąja Kinija. Jis kalbėdamas 
gausiai susirinkusiai kubiečių 
miniai, reiškė neapykantą A- 
merikai, pareikšdamas, kad 
jis nutraukia diplomatinius 
santykius su Formoza ir ben
dradarbiaus su konmunistine 
Kinija, o tautinė Kinija parei
škė, kad ji nutraukia santy
kius su Castro vadovaujama 
Kuba.

Castro susibičiuliavimas su 
raudonąja Kinija yra didelis 
smūgis Amerikai, kuri nepri
pažįsta raudonosios Kinijos ir 
priešinasi jos priėmimui į 
Jungtines Tautas, taipgi ir ki
tos Lotynų Amerikos valsty
bės nepripažįsta komunistinės 
Kinijos. Spauda rašo, kad rau
donosios Kinijos ministeris 
pirmininkas Chou En-lai jau 
pakvietė Sovietų Sąjungos mi- 
nisterį pirmininką atvykti į 
Havaną, tačiau dar nenusta
tyta laikas ir data kada Niki
ta Chruščevas atvyks į Hava
ną.

Šiemet Lietuvoje 
Lietinga Vasara

Iš Lietuvos rašo, kad šie
met ten labai prasta vasara, 
beveik kiekvieną dieną lyja, 
todėl padėtis labai liūdna, nes 
dar beveik visi rugiai stovi 
ant lauko, vieni nukirsti, pa
juodę ir susmukę stovi rikėse, 
kiti dar nekirsti pusta. Bulvės 
taip pat pusta žemėje, pūdy
mai dar nearti, nes iš priežas
ties lietaus niekas negali lau
kų darbus dirbti. Taipgi ir va- 
sarojas pusta ant lauko, o jau 
rugpiučio 23 diena. Kasdien 
laukiam geresnio ir patogesnio 
laukų darbui oro, ibet negalim 
sulaukti.

KODĖL SVARBUS MUMS KULTŪRI
NIS DARBAS, KURĮ ATLIEKA MUSU 

KUOPOS IR VEIKĖJAI
Sustiprinkim Kuopų Veikimą 

Lietuvių Visuomenėje
Artinasi visuomeninis darbymetis. Pasibaigus vasaros ato

slūgiui visos organizacijos sustiprins savo veiklą. Neabejotinai 
ir Susivienijimo kuopose bus jaučiamas tam tikras pagyvėji
mas.

Patyrę musų veikėjai, reikia manyti, jau rengiasi besiar
tinančiam darbymečiui. Svarbieji musų fraternalinės organi
zacijos darbai, žinoma, neturi būti užmiršti, nes jie savaime 
yra praktiškai naudingi ir svarbus ne tik atskiriems asmenims, 
bet ir visai lietuviškai visuomenei.

Tačiau šiuo kartu norėtųsi priminti tuos kulturinius dar
bus, kuriuos musų kuopos ir veikėjai atlieka ir gali dar plates
niu mastu atlikti.

Sumahųs musų veikėjai gerai supranta, kad dažnai esti 
paranku prisidėti prie jau išjudinto kitų organizacijų kultūrinio 
bei visuomeninio veikimo. Bet tuo pat metu nereikia užmiršti, 
kad musų veikėjai visada privalėtų priminti, jog jie dalyvauja 
bet kuriame kitų organizuotame danbe kaipo Susivienijimo vei
kėjai, kad tuo budu galėtų sustiprinti savo organizacijos pres- 
tyžą plačiojoje visuomenėje.

Remkime ir organizuokime lietuviška^ mokyklas

Gyvas reikalas musų priaugančią kartą mokyti lietuvių 
kalbos, supažindinti ją su Lietuvos istorija ir aplamai lituanis
tiniu požiūriu tvirčiau išauklėti.

Teko nugirsti, kad pavyzdžiui Pittstone c a gimusios ir au- 
gusios motinos pareiškė pageidavimą, kad jų vaikai butų pra
mokyti lietuviškai. Tai sveika ir verta pasėkimo iniciatyva. Ar 
neatsiras ir kitur sąmoningų motinų, kurios panorėtų savo 
vaikučius išmokyti lietuviškai? Ši graži, sena kalba, kuria 
kalbėjo musų tėvai, protėviai, kuri ilgainiui išsitobulino ir pa
siekė kitų kultūrinių kalbų lygio, yra verta, kad musų žmonės, 
nors ir priversti kasdieniame gyvenime vartoti šios šalies kal
bą, lietuvių kalbą perduotų jaunimui, kuris save neabejotinai 
praturtins pasimokinus lietuvių kalbos.

Jeigu, kaip minėta, Pittstono motinos pačios savo noru pa
prašė musų veikėjos — vietinės kuopos sekretorės, kad butų 
įsteigta šeštadieninė lietuviška mokyklėlė, tai tenka manyti, 
jog kitose vietose, jeigu musų veikėjai parodys sumanumo ir 
iniciatyvos — tikrai atsiras noiinčių savo vaikus mokyti lietu
viškai.

Žinoma, kad musų veikėjai nepraleis progos paraginti sa
vo narius, kad jie leistų savo vaikus į jau veikiančias daugely
je vietų lietuviškas mokyklas.

Sustiprindami visuomeninį veikimą kuopose 
padėsim Susivienijimui

Čia tik nurodomas vienas pavyzdžių, kaip musų kuopos ga
lėtų pasireikšti lietuviškoje kultūrinėje veikloje. Bet yra daug 
sričių, kur taip pat sėkmingai musų veikėjai galėtų parodyti 
savo sumanumą.

Šisai kultūrinis darbas pats t per save vertingas ir 
svarbus. Bet atsiminkime, jog kultūrinėje veikloje musų kuo
pos pasireikšdamos tuo pačiu metu atneš daug naudos ir mu
sų organizacijai. Pirmiausia veikli kuopa atsiduria dėmesio 
centre vietinėje kolonijoje. Šiuo keliu einant bus taip pat sus
tiprintas geras musų organizacijos vardas. O to viso aiški pa
seka, tai sėkmingesnis darbas tiesioginėje musų veikloje. Tuo 
budu mes sulauksime didesnės pažangos, mes geriau palaikysi
me savo esamus narius, o taip pat musų naujų narių prirašymo 
vajai bus sekmingesni.

Rašykit savo organui apie savo sumanymus 
kultūrinėje srityje

Po vasaros nauja energija musų veikėjai turėtų imtis dar
bo ir pasistengti jį išplėsti. Artimiausiuos susirinkimuos kuo
pos veikėjai turėtų iškelti čia minimą reikalą, plačiau apie ak
tualius sumanymus pasitarti ir sudaryti planus busimiems pa
rengimams ir numatomiems darbams.

Lygiai svarbu, kad kuopos apie savo vertingus sumanymus 
pasirūpintų per savo organą pranešti visiems SLA veikėjams, 
kad jie, reikalui esant, galėtų pasinaudoti geru pavyzdžiu. Nu
slėptas nuo viešumos, nors ir geras bei sėkmingas darbas ne 
duos pilnai pageidaujamų rezultatų.

Musų veikėjai įsisąmoninę kultūrinės veiklos svarbą atliks 
gražų patarnavimą savo organizacijai. Visiems, kas šio dar
bo imsis linkėtina geriausio pasisekimo ir reikalingos ištver
mės, kad mes visi galėtume tuo pasidžiaugti.

Taigi iš šių kelių eilučių, pa
imtų iš gauto laiško, galima 
spręsti, kad ten gyvenantiems 
žmonėms šiemet bus prasti 
metai, ypač tiems, kurie gy
vena kolūkiuose.

Pirma universiteto rekto
rius, paskui tik profesorius.— 
Vilniaus universiteto rekto
rius J. Kubilius tik dabar ga 
vo profesoriaus titulą.
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PASIŽVALGIUS

Kongresas baigė savo 
posėdžius

Jungtinių Amerikos Valsty
bių 86-tas Kongresas baigė 

’ posėdžius ir jo nariai išvaži
nėjo į namus, kad galėtų da
lyvauti rinkiminėjo kampani
joje. Kongresas paliko daug 
nebaigtų reikalų, kuriuos pri
sieis svarstyti ir baigti nau
jam 87-tam kongresui, kuris 
susirinks 1961 metų pradžio
je. Šiame Kongrese demokra
tų partija turėjo didelę dau
gumą savo žmonių, bet lap
kričio mėnesj rinkimai gali 
pakeisti vienos ar kitos parti
jos žmonių skaičių kongrese.

Prieš pat Kongreso posėdžių 
užbaigimą senatas priėmė bi- 
lių, pagal kuri pensininkai, 
gautantieji pensijas iš Sočiai 
Security, galės uždirbti $1,500 
į metus. Iki šiol buvo leidžia
ma pensininkams uždirbti tik 
$1,200 į metus. Taipgi Sena
tas priėmė bilių, kad tiems se
neliams, kurie būtinai reika
lingi medikalės pagalbos, ji 
butų teikiama iš federalinio ir 
valstijos iždo.

Chruščevas atvyks 
rugsėjo 19 dieną

VVashngtonas gavo oficialų 
pranešimą iš Sovietų Sąjungos 
ambasadoriaus, kad Sov. Są
jungos minlsteris pirmininkas 
Nikita Chruščevas atvyks į 
Ameriką rugsėjo mėn. 19 die
ną dalyvauti Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdžiuose, kurie 
prasidės rugsėjo 20 dieną. Su 
juo kartu atvyks užsienio rei
kalų ministeris Gromyko ir 
keletas kitų. Šį kartą Chrušče
vas su visais savo palydovais 
atplauks laivu Baltina, kuris 
turi 429 pėdas ilgio ir 60 pė- 
pė pločio. )

Spauda rašo, kad Chrušče
vas ragina ir kitų komunisti
nių kraštų vadus dalyvauti 
Jungtinių Tautų Asamblėjoje, 
kurioje, sakoma, bus keliamas 
nusiginklavimo klausimas, tai 
Chruščevui svarbu turėti dau
giau pritarėjų, už tai jis ir ra, 
gina komunistines valstybes 
siųsti vadus į Asamblėjos po
sėdžius, kad kartu su savo 
draugais galėtų daugiau pa- 
trukšmauti.O—*;•—O
Viačeslav Molotovas 
Chruščevo pastumdėlis
Buvusį m.nisterį pirmininką ir 

užsienio reika’ų ministerį Via
česlav Molotovą Nikita Chruš
čevas stumdo iš vienos vietos 
į kitą. Po susekto sąmokslo 
prieš Chruščevą, Molotovas 
buvo pasiųstas į Mongoliją, 
dabar pranešama, kad jis pa
siųstas į Vieną naujoms parei
goms. Tokis dažnas Molotovo 
stumdymas iš vienos vietos į 
kitą duoda suprasti, jog 
Chruščevas nepasitiki Moloto
vu ir nenori jį ilgai laikyti

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Dešimta 

Apskritis Ruošia Gegužinę-Pikniką

Susivienijimo dešimtos apskrities ruošiama gegužinė-pik- 
nikas įvyks RUGSĖJO MEN. 18 DIENĄ, 2 valandą po pietų, 
Pierce Wood Parke, prie Pierce Blvd., Racine, Wisconsin.

Maloniai kviečiami visi vietiniai lietuviai ir kaimynai iš 
Milvvaukee, Kenosha ir VVaugano į šią gegužinę.

Įdomu ir džiugu suėjus bendrai pabuvoti keletą valandų 
kartu ir jaukioje nuotaikoje praleisti sekmadienio popietį.

Dėl visų dalyvių turėsime užtektinai vaišių ir kitokių ska
numynų.

Iki malonaus pasimatymo gegužinėje-piknike.
Kviečia Rengėjai.

Sėkmingas Buvo Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje 7-tos Apskrities Piknikas

Susivienijimo 7»tos apskri
ties paskutinis šiais metais 
piknikas įvyko sekmadienį, 
rugpiučio mėnesio 28 dieną, 
Rocky Glen Parke.

Pasitaikė labai graži ir šil
ta diena, labai tinkanti pikni
kams, tai suvažiavo gausus 
būrys žmonių iš arti ir toli
mesnių miestelių linksmai lai
ką praleisti sekmadienio po
pietyje su savo pažįstamais ir 
pasidaryti naujų pažinčių.

Buvo malonu sutikti Pildo
mosios Tarybos narį iždo glo
bėją adv. S. Bredį ir kt. Su 
visais buvo malonu pasimaty
ti ir nuoširdžiai pasikalbėti.

Iš Binghamtono buvo atvy
kę SLA darbuotojai ponas ir 
ponia P. B. Balchikoniai su 
sunum, Jonas Kavaliauskas, 
Antanas Lėpa, Kazys Staniu
lis ir kt. Buvo atvykusių sve
čių net iš Waterbury, Conn., o 
ką jau bekalbėti apie vietinius 
ir musų apylinkėje gyvenan
čius, kurių buvo gana daug.

Apskrities pirmininkas Ado
mas Miliauskas, nuoširdžiai 
dėkoja visiems už atsilanky
mą ir padarymą pikniką sėk
mingu. Taipgi jis dėkoja ren
gimo komisijai už pagaminimą 
skanių užkandžių, kaip tai: 
pp. Paul Urban, Kathryn Ka,- 
marunas, Ona Miliauskas, Ju- 
lia Maceina, Mary Kupris, 
Viktoria Lumbis, Agota Tun- 
kevičienė, Anna Zelonis.

Didelė padėka priklauso už 
šaltą alų Al. Tuncavage, Ge
orge Avanauskas, Daniel Ze
lonis, Paul Urbam

Dalyvių tarpe buvo ir jau
nuolių darbuotojų, kurie dirbo 
prie prizų: Jon Kovaliauskas, 
korespondentai Antanas Am
brazaitis ir Nellie T. Bayoras.

Taigi dar kartą visiems ir 
už viską nuoširdžiai dėkojam.

Apskrities pirmininkas
Adomas Miliauskas,

Apskrities sekretorė
Nellie T. Bayoras.

S.L.A. Kuopų Veikla
Cleveland, Ohio

SUKRUSKIM E!

Rudeniui beartėjant, jau 
metas rinktis pastogėse, me
tas visiems pasilsėjusiems na
riams pasirodyti visuotiniame 
kuopos susirinkime ir metas 
kiekvienam prisidėti prie di
desnių darbų.

Visuotinis SLA 136 kuopos 
susirinkimas yra kviečiamas 
rugsėjo 22 dieną 7 valandą 
vakare Lietuvių salėje. Šis su
sirinkimas įvyks ne sekmadie
nį, bet paprastos darbo dienos 
vakarą, kadangi šitaip suside
da aplinkybės. Užtad tikimės 
ir labai laukiame tų, kurie jau 
seniai bebuvo atsilankę, lygiai 
kaip ir tų, kas niekados sek
madieniais negali atvykti.

Valdyba yra dirbusi visą 
vasarą. Tad dabar drąsiai pra
šo talkon visus pagelbėti ar
timiausiuose darbuose.

Svarbesnių susirinkimo dar
bų tvarkoje numatoma šito
kie dalykai:

1) pranešimas apie Deiman
tinį SLA Seimą,

2) informasijos apie SLA 
prezidento p. P. Dargio su po
nia priėmimą Clevelande, kur, 
be įvairių kitų organizacijų, 
dalyvavo ir musų kuopos val
dyba, ypatingai gražiai pasi
reiškus aktyviam musų nariui 
ponui A. Dailidei,

3) musų rengiamas pramo
ginio čiurlioniečių okteto kon
certas spalio 15 dieną ir kt.

Tasai koncertas-vakaras ga
li pavykti tiktai ta sąlyga, jei
gu prie rengiamųjų darbų pri
sidės visi kuopos broliai ir se
sės pagal savo išgales, turimą 
laiką ir, svarbiausia, gerus no
rus.

Kam rupi musų pasiseki
mas, meninis ir materialus, 
tie tikrai šito susirinkimo ne
praleis ir įsijungs į malonią 
veiklą.

Vladas Braziulis.

Aliquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėnesio 25 die
ną, 2 valandą po pietų pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliąuippa, Pa.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės prašomi pribūti į susi
rinkimą ir aptarti SLA 247 
kuopos reikalus.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Chicago, lllinois

Iš SLA 134-tos Motery 
Kuopos Veiklos

tortais, gražiomis dainomis, 
muzika ir malonia nuotaika.

Narė.

Baltimore, M<1.

Mirė SLA Veikėjo Petro 
Jaro žmona

Š. m. rugsėjo mėn. 1 dieną 
mirė Katrina Jarienė, ilgeme- 
čio SLA veikėjo ir gero tau
tiečio, Petro P. Jaro žmona. 
Paliko dideliame nuliudime 
mylimą vyrą Petrą, sūnų Vy
tautą su šeima, seserį Agnieš
ką su vyru, ir daug giminių 
ir draugų.

Praeitais metais sukako 50
metų nuo Petro ir Katrinos 
Jarų apsivedimo. Jiedu, kaipo 
geri lietuviai, noriai daly
vaudavo visuose lietuviškuose
darbuose ir parengimuos^.

Katrinos Jarienės kūnas bu
vo palaidotas Loudon Park 
kapinėse. Velionė buvo Balti- 
morės Lietuvių Moterų Pilie
čių Klubo narė, tai to Klubo 
pirmininkė, ponia Julė Raste
nienė, prie kapo sekamai pra
bilo:

“Katrina Jariene! Iškeliauji 
į amžidybę, su savimi nešda
ma gyvenimo patyrimus ir at
sakomybes, palikdama didelia
me nuliudime savo mylimą 
vyrą Petrą, sūnų Vytautą su 
šeima, seserį Agnę su vyru, ir 
daug giminių ir draugų. Tavo 
gyvenimo kelionė baigėsi ir 
paliko gyvuosiuose gražią, ne
užmirštamą atmintį. Palikai ir 
mus čia ašarotais veidais, prie 
tavo kapo stovinčius ir linkin
čius tau amžiną ramybę!”

Man stovint prie kapo ver
žiasi iš krutinės žodžiai:

Vainikai ir puokštės...
Daugybė žiedų...

Mes stovim prie kapo,
Rasa ant veidų...

Vargai ir nelaimės,
Pikti kaimynai,

Išblaškė lietuvius
Klajot amžinai...

Šio margo pasaulio
Visuose kampuose,

IJetuviai beilsis
Šaltuose kapuose...

Toli nuo tėvynės,
Už jurų gelmės,

Katriną Jarienę
Laidojame mes...

Šiai žemei keliaujant
Praamžių keliais,

Gal vėl čia lietuvis
Kada nors praeis...

Gal jam, kaip ir mums čia, 
Širdis sujudės...

Ir jis ant šio kapo
Gėlytę padės...

J. S. Galutis.

vienoje vietoje, kad jis nesu- 
s pažintų su vietiniais gyven
tais ir nepradėtų organizuoti 
sąmokslą prieš Chruščevą. At
rodo, kad diktatorius buvu
siam diktatoriui nepasitiki.

SLA 134-tos moterų kuopos 
poatostoginis gausus narėmis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 1 
dieną, Hollywood svetainėje.

Mirusiai ilgametei kuopos 
narei Nellie Quincen, tylos mi
nutėje susikaupimu išreikšta 
pagarba.

Aptarta sergančių narių : 
Akvilės Jodžiunas ir Della 
Yuod ir kitų reikalai.

Užgirtas valdybos praneši
mas aukojamų 10 dolerių 
sportininkų reikalams.

Išklausyta Jubiliejinio sei
mo delegačių E. Čižauskienės, 
K. Austin ir K. Katkevičienės 
įdomus seimo darbų praneši
mai, kurie priimti gausiais ap
lodismentais.

Džiugu buvo kuopon priimti 
šias malonias kandidates: Ve
roniką Tomaško ir Ireną Pro
tas, kurios tikimės bus pažila 
ne tik musų kuopoj, bet ir vi
sam Susivienijimui.

Baigus susirinkimą vyko 
gryžusių seimo delegačių pri
ėmimas ir narių gimtadienių 
minėjimas su skania kavute,

New Haven, Conn.

SLA 142 Kuopos Protokolų 
Sekretorius Patenkintas 
Nauja Gyvenimo Vieta 

ir Darbu

Viršminėtos kuopos proto
kolų sekretorius Zinonas Mer
kevičius (naujakuris) pradėjo 
eiti Katalikiškoj Mergaičių 
Akademijoj užvaizdos parei
gas. Tose pareigose buvo nuo 
1949 metų p. Juozas Gruodis, 
dr. Juozo Kazicko švogeris. 
Ponam Gruodžiam apleidus 
musų miestą tą vietą užėmė 
musų Z. Merkevičius, kuris su 
žmona Monika ir dviem nedi
delėm dukrelėm liepos pabai
goje persikėlė į jiem paskirtą 
butą, 17 Linkoln Street. Iš jų 
girdėjome, kad jie nauja gy
venimo vieta ir darbu yra pa
tenkinti. Jais patenkintas yra 
ir Akademijos personalas.

Abudu pp. Merkevičiai yra 
SLA nariai, o p. Merkevičienė 
ir Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos narė. Tad šių kuopų 
narės suruošė jiem jų naujam 
bute netikėtą pobūvį, taip sa
kant “apšildė” butą. Tai buvo
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Į Sveikatos Skyrius
c šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei-. g
? katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 3 

SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M.
> D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D. g
> Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. |

Mineralai ir Vitaminai

(Tęsinys)

N1A CIN AS arba NIA OI NAMI- 
DAS yra vitaminas pellagrai gvdvti. 
Niacinas skiedžiasi vandeny, bet no rie- 
balininos skysčiuos, yra atsparus karš
čiui ir oksidacijai. Pas kai kuriuos as
menis nurijus niaciną pasireiškia nema
lonus odos paraudimas, jaučiamas degi
nimas ir niežėjimas; niacinarnidas šitų 
reiškinių neduoda. Niacinas lengvai su
geriamas iš plonųjų žarnų. Niacinas 
atidedamas į atsargą musų kūne tik ma
žam kieny, todėl jis turi būt kasdien pa
pildomas. Niacino stoka stiprioj for
moj yra priežastim susirgimo PELLA- 
GRA. Šitos ligos reiškiniai yra proti
niai, nerviniai, odos, gleivinių plėvelių ir 
skilvio-žarnu. Baltymas, kuriame v ra 
triftofanas, apsaugoja nuo niacino tru
kumo, nes triftonanas yra niacinamido 
pirmtakas ar provitaminas. Tuo aiškina
mas faktas, kad imant tą patį kiekį .nia
cino, apsauga .nuo pellagros užtikrinta, 
jei maistas turi baltymu, kuriame yra♦/ * * 7 *7

liepos 24-tos dienos vakare, 
jų bičiulės viena po kitai pra
dėjo su ryšuliais rinktis ir ne
trukus apkrovė įvairiais val
giais stalą.

SLA vietinės kuopos pirmi
ninkas Jonas Pikelis atvežė 
savo žmonos iškeptą ir nepa
prastai gražiai išdabintą didelį 
tortą, ant kurio buvo užrašy
ta: “Linkim Laimės Naujuos 
Namuos”.

Moterų Sąjungos vietinės 
kuopos pirmininkė M. Joku- 
baitė į susirinkusias prakalbė
jo anglų ir lietuvių kalbomis 
dėl to, kad musų sueigoje bu
vo viena svetimtautė ir įteikė 
nuo visų dovaną — du šiltus 
blankietus. Abudu Merkevi
čiai ir jos mamytė džiaugėsi 
praktiška dovana ir reiškė sa
vo dėkingumą.

Šiek tiek buvo nepasitenki
nimo iš vienos dalyvės nau
jakurės pusės, kad dėl vie
nos svetimtautės prisilaikyda- 
mos paprasto mandagumo vie
šai kalbėjome angliškai. Čia 
tai jau savo p a t r i o t i z- 
mu nieko nepadarysi — sve
timtaučius svečius lietuviškai 
neišmokysi. Užsidarę lietuvy
bės lukšte toli nenueisime. Jei
gu ta dalyvė būdama Lietuvo
je butų patekus pas svetim
taučius nemokančius jų kal
bos, o šie savo patrijotiniais 
sumetimais butų ignoravę val
stybinę kalbą, kaip ji tada bu
tų jautusi? Dėl neapgalvojimo 
pasielgta taip, kaip patiems 
panašus elgęsis labai nepatik
tų. Patartina ateityje laikytis 
kantrybės ir nevykusiais užsi
puolimais neišduoti savęs.

J. Dičkienė.

Rockford, lllinois

SLA 77 Kuopa Pirmauja

Užkviesti sveteliai scenos 
mėgėjai iš Kenosha, Wis. Po
nia Yarienė, įgudusi režisiorė, 
turi surinkus gabiausius artis- 
tus-lošėjus, kurie atvyks į 
Rockfordą suvaidinti veika
lą “Pinigėliai”, Čiurlionio. Vai
dinimas įvyks šių metų spalio 
mėnesio 2 dieną, sekmadienį, 
2:30 valandą po pietų, Lietu
vių Klubo salėje.

Susivienijimo 77 kuopos na
riai ir visi lietuviai laukite at
važiuojant su “Pinigėliais”. 
Tai trečią kartą ponia Yarie
nė linksmint ir juokins musų 
pibliką. Lietuviai mėgsta te

triftofanas, t. y. kviečiai, pienas arba 
kiaušinio trynys.

Tuo tarpu kukurūzų lialltymas, ku
riame nėra triftofano, tokios apsaugos 
nuo pellagros nesuteikia. Maistas, kuria
me yra mažai gyvulinių baltymu ir gau
su kukurūzų, skatina pellagrą. Šita liga 
dažnai pasitaiko tuose kraštuose, kur ku
kurūzai sudaro pagrindini maistą. Se
niau ji buvo paplitus J. A. V. (pietinėse 
kur valgo daugiau kukurūzų), o dabar 
vartojant dribsnius pagausintus vitami
nais, pasitaiko retai. Niacino šaltiniai 
maiste: mėsa, kepenys, žuvis, paukštie
na, riešutai ypač žemės riešutai (pea- 
nu'ts), ankštinės daržovės, mielės, kvie
čių gemalai. Nerviniai ir psichiniai reiš
kimu dėl niacino stokos primena reiški
nius dėl trukumo vitamino B (tiamino). 
Kartais niacino stokos požymiai pasiro
do prie viduriavimų, kepenų susirgimų 
(cirozės) ir prie alkoholizmo (pas gir
tuoklius). Niacino dozės sveikam die
nai 10-15 mg. (miligramų), o ligos atve
jus 50-500 mg. dienai, nors aukštos do
zės nėra toksinės (nuodingos).

(Bus daugiau)

atrus labiau už viską, už tad 
visados Lietuvių Klubo salė 
prisipildo, taip bus ir šį kartą. 
Kviečia Susivienijimo 77 kuo
pa savo narius ir visus lietu
vius iš arti ir toli dalyvauti ir 
pamatyti gražų teatrą.

SLA 77 Kuopos
Korespondentas.

Cleveland, Ohio

Mirė Agota Krakauskienė, 
ŠIA. 362 Kuopos Narė

Šių metų rugpiučio mėnesio 
27 dieną mirė Agota Krakaus
kienė, Susivienijimo 362 kuo
pos ilgametė narė, Amerikoje 
išgyvenusi apie 51 metus.

Velione Agota Krakauskie
nė buvo gimusi Lietuvoje, 
Punsko parapijoje, Burokių 
kaime, po tėvais Jankauskai
tė.

Dideliame nuliudime paliko 
savo mylimą vyrą D. Krakau- 
ską, 3 sūnūs, vieną dukterį, 13 
anūkų ir 5 proanūkius, taipgi 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Prie SLA prigulėjo per il- 
mus ir, kiek jai laikas ir ap
linkybės leido, dirbo savo my
limai organizacijai.

Į laidotuvės buvo atvykę 
giminės iš New Jersey valsti
jos ir kt. Prie jos karsto buvo 
daug gyvų gėlių vainikų nuo 
giminių, draugų ir SLA 362 
kuopos.

Ilsėkis, mieloji Agota, šios 
laisvos šalies šaltoje žemelėje.

SLA 362 Kuopos 
Korespondentas.

nės, su visokiais prismokais ir 
daržovėmis.

Tam rajone džiūgavo apie 
200 žmonių, kurie leido gra
žiai šeštadienio popietį. Ka
dangi muzikos nebuvo ir ne
reikėjo, nes paukščių muzika 
taip skambėjo, kaip niekados. 
Jie pajuto, kad vasara jau 
baigiasi, gi jų repertuarai dar 
gausus, tai paukščiai liejo iš 
peties savo arijas...

Lietuvių neperdaug atsilan
kė, kiti nesurado ir paklydo 
parke, kaip miške, tačiau 
Amerikos ir laisvos Lietuvos 
vėliavos pakakintos ant aržuo* 
lo, visiems buvo kelrodis. SLA 
38 kuopa didžiuojas, kad tik 
ji galėjo suruošti pikniką ir 
praskraidino SLA gyvavimą.

Daugiausia tam piknikui pa
sidarbavo adv. Bredes, 38 
kuopos pirmininkas ir vice 
pirmininkas St. Volskis. Lau
kiam daugiau ir skaitlinges- 
nių piknikų.

J. Parojus.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI 1

Brooklyn, N. Y.

SLA 38 Kuopos Gegužinė

Saulėtoje rugpiučio mėnesio 
pabaigoje, 27 dieną, šeštadie
nį, įvyko Brooklyno SLA 38 
kuopos piknikas gražiame 
Queens Forest Parke.

Parkas seniai buvo matęs 
lietuvišką vėliavą, didžiavosi 
su lietuviais. Gražų, gal tik 
perdaug šiltą šeštadienio po
pietį leido SLA 38 kuopos na
riai ir svečiai. Adv. Bredžio 
ir St. Volskio stalai lūžo nuo 
įvairių valgių ir gėrimų. Ant 
Stasio Volskio stalo kvepėjo 
žinomų biznierių Šimanskio ir 
Mičiulio kumpiai, skilandžiai, 
dešros ir kt. Stalas buvo gra
žiai papuoštas ponios Volskie-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas šaukiamas šių me
tų rugsėjo mėnesio 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose, 
631 Walnut Street, Easton, 
Pa

Apskrities sekretorė Jean 
Gegužytė prašo visas pirmo
sios apskrities ribose gyvuo
jančias kuopas išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pri
siųsti į suvažiavimą.

—o “*
Rockford, lllinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
mas teatras bus suvaidintas 
šių metų spalių mėnesio 2 die
ną, Lietuvių puošnioje salėje. 
Veikalą suvaidins iš Kenosha 
atvykę ponios Jarienės va
dovaujami teatralai. Jau da
bar pradėkite ruoštis prie spa* 
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 5i-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
Po to, kai praeitame Seime buvo išrinkta Jaunuo

lių Komisija iš vienos vietovės, jaunimo organizavimo 
darbas žymiai pagyvėjo ir jau padaryta pasigėrėtina 
pažanga.

Pirmiausia tenka pažymėti prie SLA organo “Tėe 
vynės” specialaus priedo jaunimui—“Atžalyno”—išlei
dimą. Šį mėnesinį priedą redaguoja patys jaunuoliai 
ir bendradarbiauja irgi jauni veikėjai. Jaunimui su
teikta plati autonomija, kuri jam leidžia savarankiai 
veikti Susivienijimo tradicijų, SLA Konstitucijos ir 
įstatų dvasioje ir apimtyje. Jaunimas skatinamas rū
pintis lietuvių kultūriniais bei visuomeniniais reikalais, 
jaunuoliai turi progos čia pasisakyti jaunimo veiklą 
liečiančiais klausimais, o ypatingai studijuojančių 
aukštuosius mokslus bendrine veikla. Reikia tikėtis, 
kad musų jaunimas dar plačiau pasinaudos jam su
teikiama laisve ir techniniais galimumais lietuviško su
sipratimo stiprinimui.

Jaunimo skaičius Susivienijime padidėjo. Praeitų 
metų gruodžio mėnesį paskelbtas ir šių metų gegužės- 
birželio mėnesiais pakartotas specialus Deimantinio 
Jubiliejaus garbei vajus pritraukė gerą jaunosios kar
tos skaičių. Mes dabar turim jau virš tūkstančio jau
nosios kartos naujų narių, gautų tik per šiuos Deiman
tinius Vajus. Objektyviai paėmus, tai ne menkas 
Susivienijimo laimėjimas, kuris turės didelės reikšmės 
musų organizacijos ateičiai, nes šiuo keliu mes išau
ginsime savo įpėdinius, musų gražių lietuviško solida
rumo tradicijų, musų sukauptų turtų ir tautinio darbo 
paveldėjus. Manau, neapsiriksiu pasakydamas, kad 
SLA savo eilėse dabar turi, kartu su anksčiau buvusiais 
jaunuoliais, bene didžiausį skaičių jaunimo, kuris čia 
turi plačią dirvą bendrai veikti ir auklėtis lietuviškoje 
dvasioje.

Jaunimo Auklėjimo Planas Pasiūlomas Kuopoms
Susivienijimas, turėdamas tokį palyginti žymų 

skaičių jaunimo, jaučia rūpestį dėl jaunimo auklėjimo 
lietuviškoje patriotinėje dvasioje, šiam darbui, sup
rantama, turėsiu dirbti ir pasirengęs tai daryti bendrai 
su SLA Centru, vadovybėje musų Jaunuolių Komisi
jos. Bet tiesioginis jaunimo auklėjimas priklauso kuo
poms. Ir čia laikau savo pareiga atkreipti kuopų vei
kėjų ir Seimo delegatų dėmesį į šio darbo svarbumą.

Keletą progų nurodžiau kuopų veikėjams, kad ga
vę jaunimą, turim jį pasistengti pilnai įjungti į SLA 
darbus, turim įskiepyti jam musų taurias tradicijas ir 
stengtis, kad jaunuoliai, priklausą SLA, savo tarpe 
suartėtų. Tuo tikslu prie kuopų, kur esama daugiau 
jaunuolių, patartina įsteigti jaunimo skyrius, kurie

veiktų savarankiai ir prisilaikytų Susivienijimo frater- 
nalinės dvasios lietuviškame visuomeniniame darbe. 
Jaunuoliai Susivienijime tegul suranda klubinį, spor
tinį, meninį veikimą, kuris įsprasmintų jų laisvalaikį 
ir tarnautų lietuvybės bei Susivienijimo gerovei.

Atsiminkim, kad musų laimėjimas, įjungiant dau
giau jaunimo, bus tik tada pilnas ir naudingas, jeigu 
jaunimą savo eilėse išlaikysiu! ir sugebėsim sudominti 
Susivienijimo fraternaliais darbais.

Šį didžiausią uždavinį privalo atlikti visa musų 
plati ir pajėgi organizacija pilnumoje. Čia reikalinga 
pagalba visų veikėjų ir visų kuopų. Sunaudokim šian
dieninį Susivienijimo laimėjimą. Mes šiandien turime 
gauti dar daugiau jaunuolių į SLA narių eiles.

AŠTUNTAS SKYRIUS
U G OJE PAŠALTOS SKYRIAUS BENDRAS STOVIS

Turtas—Assets
B Bondsai - _
Pinigai (cash)

_____________ $214,549.62
_____________  25,558.77

Viso __________ ....$240,108.39

Bendras Narių Skaičius Ligoje Pašalpos Skyriuje
Pašalpos dydis Narių skaičius Savaitine pašalpa

$6.00 1,842 $11,052.00
9.00 1,024 9,216.00

12.00 1,453 17,436.00
18.00 3 54.00
21.00 1 21.00
24.00 185 4,440.00
36.00 77 2,772.00
48.00 3 144.00
60.00 4 240.00

Viso 4,592 $45,375.00
Praeitam Seimui raportuota 5,090 narių su

$49,254.00 savaitinės pašalpos.
Iš paduotų skaitlinių matome, kad per paskuti

nius du metus ligoje pašalpos narių skaičius sumažėjo 
498. Vien 1959 metais iš ligoje pašalpos skyriaus 
atsisakė 122 nariai. Šis skaičius susideda iš tų narių, 
kurie begauna tik po pusę pašalpos sumos.

Ligoje Pašalpos Fondo Finansinis Stovis
Balansas

Metai • gruodžio 31 d.
1959 —.........    .$241,302.93
1958 _______ _____ _________  232,523.61

Ligoje Pašalpos Skyriaus Finansai

Ligoje Pašalpos Skyriaus įplaukas sudaro narių 
duoklės po 30c, 60c, 90c, $1.80, $2.70, etc., į mėnesį, 
ir uždirbti nuošimčiai. (10c į mėnesį nuo kiekvieno 
vieneto eina į Lėšų Fondą.) Išmokėjimus sudaro iš
mokėtos ligoje pašalpos ir įvairus turto nuostoliai. 
Pastarųjų trijų metų šio skyriaus įplaukos, išmokėjo 
mai ir ligonių skaičius parodoma sekančiose lentelėse.

Sumokėtų Duoklių ir Išmokėtų Pašalpų Lentelė
Gauta Išmokėta Ligonių

Metai duoklių pašalpų skaičius
1959 $29,169.34 $26,608.77 521
1958 27,521.90 27,460.04 592
1957 27,325.15 26,481.82 625
Vidutinė išmokamų ligoje pašalpų suma 1957

metais buvo $43.50, 1958 metais—$46.39 ir 1959 me-
tais—$51.08. A.-

Ligoje Pašalpos Narystė, Duoklės ir Išmokėtos
1959 Mietais Pašalpos Pagal Valstijas

L. p. narių Savaitinė Sumokėta Išmokėta
skaičius suma duoklių pašalpų

Pennsylvania 839 $7,463 $4,463.48 $6,477.08
Ulinois 1,042 10.205 10,342.08 5,956.23
Massachusetts 651 5,687 3,447.36 3,450.20
New York 426 4,164 2,266.10 1,855.33
Connecticut 360 2,922 1,915.20 2,171.07
Ohio 211 1,971 1,127.84 1,530.07
Michigan 234 2,034 1,250.20 722.89
Indiana 119 1,383 579.88 778.25
New Jersey 64 564 340.48 141.50
Maryland 52 507 276.64 224.99
Wisconsin 58 456 308.56 367.15
Maine 55 486 292.60 5.00
Missouri 33 297 175.56 112.27
Canąda 227 4,848 1.207.64 1,691.22
California 60 714 319.20 300.50
West Virginia 36 375 191.52 32.50
Nebraska 46 519 244.72 157.25
Iowa 20 180 106.40 323.50
Washington 20 195 106.40 56.02
New Hampshire 10 135 53.20 —
Rhode Dland 6 51 31.92 109.50
Oklahoma 1 6 5.32 —
Florida 22 213 117.04 146.25

Viso 4,592 $45,375 $29,169.34 $26,608.77

griežtai laikomasi darant išmokėjimus.
Kadangi visos Ligoje Pašalpos Fondo narių duok

lės siekia vos tik $29,169.34 į metus, o išmokėjimai 
ligoje pašalpų—$27,460.04, ir kadangi daugumos mugu 
ligonių ypatybė, kurią patyrėme per daugelį praėjusių 
metų, yra reikalauti pašalpos už pilną laiką kokį tai
syklės leidžia, tai aišku, kad saugiam patenkinimai 
pageidavimų mokėti ligoje pašalpą per ilgesnį laiką, 
turime priimti kitokias mokesčių lenteles, arba kito
kias taisykles negu dabar turime.

Trumpai suglaudus, per paskutiniuosius du metus
ligoje pašalpos išmokėta:
1958 metais duoklių sumokėta ___________$27,521.90
Išmokėta pašalpų _____________________  27,460.0-1

Skirtumas________________   $61.86
1959 metais duoklių sumokėta___________ $29,169.34
Išmokėta pašalpų ______________________ 26,608.77

Skirtumas 2,560.57
Ligoje Pašalpos Rezervai

Kuo mažesnė suma reikalaujamų rezervų, tuo 
didesnę dalį sumokamų duoklių galima panaudoti iš
mokėjimui didesnių sumų arba ilgesniam laikui pašal
pų sergantiems nariams.

Regyje 1959 metų vidutiniai sirgo kas devintas 
narys, liga tęsėsi vidutiniai dešimts savaičių. Kiekvie
nas ligonis vidutiniai gavo po $51.08. Daugiausiai 
sirgo pakartotiniai, todėl dauguma gavo po pusę pa
šalpos.

Šie išmokėjimai ir apskaičiavimai yra paremti 
nuo 1959 metų veikiančiomis naujomis taisyklėmis, 
sulig kurių mokama 6 savaitės po pilną ir 6 savaitės 
po pusę pašalpos sumos, pridedant 25% už ligoninėje 
sirgtą laiką.

Iš aukščiau paduotų davinių matyti, kad bendras 
narių skaičius ir sumokėtų duoklių bendra suma ma
žėja, o ligonių skaičius ir išmokėta vidutinė suma 
didėja.

(Priežastis: (1) Sumažėjimas senųjų narių (išmi
rimas, atsisakymas) ir padaugėjimas susirgimų nau
jųjų, kurie savaitinės pašalpos sumas yra pasiėmę 
dvigubai ir trigubai didesnes, negu buvusiame sename 
pašalpos skyriuje, ir

(2) išnaudojimas Ligoje Pašalpos Fondo už ligas, 
panašias kaip sloga, bronchitas, piršto įpjovimas, neu
ralgija, kraujo spaudimas, tonsilos, nosies polypai, 
etc., už kurias “ligas” jokia apdraudos organizacija 
pašalpos nepripažįsta ir nemoka (išskiriant mažas 
operacijas).

Dėl nepaprastai žemų mokesčių, ligoje pašalpos 
apskaičiavimai yra aprubežiuoti taisyklėmis, kurių

Metai Rezervai
1952 ------------------------------------  $128,254.00
1953 ------------------------------------ 119,066.00
1954 ------------------------------------ 108,520.00
1955 ------------------------------------ 79,749.00
1956 -----------  72,459.00
1957 ------------------------------------ 68,358.00
1958 ------------------------------------ 65,528.47
1959 ------------------------------------ 60,237.94

Ligoje Pašalpos Didžiausi Išmokėjimai 1958 Metais
Narys prisirašė Gavo ligos

prie SLA pašalpos
1958 m. gruodžio menesį .......  $405.00
1958 m. kovo menesi_______________________________ _____  222.00
1957 m. gruodžio mčnesj ___________________________________ 360.00
1956 m. kovo mėnesį ___________________________________  243.00
1955 sausio mėnesį ________________ ____ __________ ____ . 225.00

PASTABA: 35 nariams buvo išmokėta pašalpos 
nuo $100.00 iki $200.00 ir daugiau.

Ligoje Pašalpos Didžiausi Išmokėjimai 1959 Metais 
Narys prisirašė Gavo, ligos

1958 m. ...............       216.00
1955 m. .....................     —.$327.00
1955 m. .................      170.00
1936 m. __________ ________ ______ —. ..........     295.50

PASTABA: 36 nariams buvo išmokėta ligoje pa
šalpos nuo $100.00 iki $200.00.

SLA ligoje pašalpa yra gera, efektinga ir nariai, 
nelaimės atveju, savo broliškoje organizacijoje randa 
tikrą pagalbą, ką parodo čia patiekti pavyzdžiai, kad 
SLA ligoje pašalpa yra išmokama stambiomis sumo
mis net tiems, kurie neseniai prisirašė.

(Bus daugiau)

T

Dėl Solistės A. Stempužienės Pittsburghe

Tėvynės Nr. 35, rugpiučio 
26 dienos laidoje teko skaity
ti brolio Vlado Braziulio apra
šymą apie solistės A. Stempu
žienės pildytą programą SLA 
Jubiliejinio Seimo Bankete. 
Pasirodo, kad brolis Braziulis 
yra didelis žinovas aukštojo 
meno, tik vargas tame, kad jis 
pro medį nemato miško.

Kalba aukštais žodžiais, kad 
paprastiems Tėvynės skaity
tojams sunku ir susigaudyti 
ką brolis Braziulis pasako to
kiais žodžiais: Įprasta šitai 
par exellelence pasisekimas 
priveda prie bizo”, arba kitas 
toks mandras pasakimas: “Tai 
suteikė didelio pasitenkinimo 
net rafinuotiems istetams”.

Dėl tų rafinuotų istetų”, dėl 
“bizo” ką tie žodžiai reiškia 
mene, tai brolis Braziulis gal 
teiksis plačiau ir paprastes
niais žodžiais paaiškinti Tėvy
nės skaitytojams. O apie abel- 
ną solistės balso resenziją, ne
sant meno žinovu, tai tik tiek 
galiu pasakyti, kad solistė 
gražiai dainavo ir man patiko, 
išskiriant solistės šaltą atsine- 
šimą linkui publikos.

Tačiau negalima praleisti 
brol. Braziuliui nepastebėjus 
dėl metamos kaltės Banketo 
šeimininkams ir abelnai Ban
keto publikai dėl nesusikaupi- 
mo, dėl garbės stalo esančio 
estradoje ir kur brol. Braziu
lis prieina išvados, kad tai bu
vo “ne koncertiškai”, “ne ka
baretiškai” ir jam atrodė, kad 
abudu muzikai nuskriausti ir 
labai numenkinti, ir kad kiti 
artistai butų atsisakę nuo to
kio numenkinimo.

Matote kaip viskas buvo 
negerai tame SLA Jubiliejinio 

Seimo Bankete, ir už tai, sa- 
vaimi aišku, kalti banketo šei
mininkai, kurie nepataikė su
lig “rafinuotų istetų” nuomo
nės. Ištikrųjų nebuvo taip blo
gai, kaip brol. Braziulis rašo. 
Greičiausia bus, kad brol. Bra
ziulis per vieną medį nemato 
miško, įsižiūrėjęs į solistės as
menį nematė SLA Šeiminio 
Banketo, kad čionai buvo ne 
koncertas, ne kaberetiškas pa
rengimas, bet SLA Jubiliejinio 
Seimo Banketas ir ne vien so
listės parengimas ar pasirody
mas. Banketo programa buvo 
daug didesnė, susidėjo iš gar
bingų svečių ir viešnių, trum
pų kalbų, meninės dalies ir šo
kių. Svetainėje esanti gausin
ga publika nebuvo vien tik 
menti mėgėjai, vieni norėjo 
girdėti kalbas, kiti laukė kada 
šiokiai bus pradėti.

Tad Banketo šeimininkai 
stengėsi visus patenkinti ge>- 
giausia kaip galėjo ir mokėjo, 
ir kol kas neteko girdėti nu
siskundimų iš niekur kitur, 
tik iš brol. Braziulio, kuris 
matė tik vienus negerumus. 
Matomai kiti banketo dalyviai 
žiurėjo į banketo eigą abiem 
akim ir gėrėjos banketo eiga, 
apie kurią teko skaityti spau
doje ir girdėti ypatiškų parei
škimų.

S. F. Bakanas.

Prašymas SLA Narių, 
Gyvenančių Toronte, 

Kanadoje

Brangus broliai ir sesės S. 
L. A. nariai ir visi Toronte 
gyvenanti lietuviai, aš krei- 

piuosiu į jumis ir prašau vie
no nedidelio dalykėlio. Jeigu 
kam nors pasisektų sužinoti, o 
gal ir kas žinote ir pažįstate 
Vincą Švilpą, arba kitaip Vin
cą Daneliaucką,, tai prašau 
man pranešti. Man vienas as
muo sakė, kad jis pažįsta Vin
cą Švilpą ir kad jis gyvena 
New Toronte ir žadėjo jį su
rasti, bet kadangi tas asmuo 
mirė, tai tas reikalas liko ne
baigtas.

Čia minimas asmuo yra iš 
tremties atvykęs po praeito 
karo, jis yra mano pusbrolis, 
iš profesijos inžinierius. Apie 
jį žinančių prašau man prane
šti, už ką busiu labai dėkin
gas. Aš per laikraščius jo ieš-

ŠALTAS ORAS ANKSTI PRASIDEDA SSSR
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK por

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nioko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

0 Pagarsėjęs per visą pasaulį KUMPIS iš LENKIJOS suteikia di
džiausį malonumą—jis yra be kaulų, jis turi labai mažai riebalų ir dre
bučių, neturi atmatų, ypatingai liesas, švelnus, sultingas, parengtas 
tuojau valgyti—visas be išimties, KUMPIS iš Lenkijos nepalyginamas 
savo skoniu ir labai ekonomiškas.

MUSU SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutteir Avė. Tel. DI 5-8808 
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797 
126 — 4th St., Tel. FO 3-8569 
99 Main St. Tel. MU 4-4619

211 Monroe St. Tel. PR 3-0979 
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek OrthodoSc Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA, 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
WATERBURY, CONN, 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS., 
SPRINGFIELD, MASS, 
CLEVELAND 13, OHIO. 
CHICAGO 22, ILL, 2222 W. Chicago Avė. 
HAMTRAMCK, MJCH, 9350 Jos. Campau 
DETROIT, MTCH, 7300 Michlgan Avė. 
GRAND RAPIDS, MICH, 414 Scribner Avė.

Tel. GL 8-2256 or GL 8-2006 
SAN FRANCISCO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571

NBW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y.. 
NEWARK 3, N. J„ 
LAKEWOOD, N. J., 
PATERSON 1, N. J. 
PASSAIC, N. J., 

174 Millbury St. 
1716 Main St. 
2683 West 14th

Tol. SW 8-2868
Tel. RE 2-7163

St. Tel. TO 1-1068 
Tel. BR. 8-6966

i Tel. TR 3-1666 
Tol. VI 1-5355

Tikri mėsos produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
vardais—

ATALANTA—KRAKIS—TALA
“Product of Poland”

♦ VISADA REIKALAUKITE KUMPIO Iš LENKIJOS

kojau porą kartų, bet nieko 
nesužinojau. Nežinau kokius 
laikraščius jis skaito, o gal vi
sai neskaito, todėl dar kartą 
prašau Tėvynės skaitotojus, 
pastebėjus šį pranešimą apie 
jį žinančių man pranešti ir 
mano adresą jam priduoti. Iš 
anksto tariu ačiū.

Mano adresas toks:
Mr. Joseph Bace-BaceviČe, 

14146 Deering, 
Livonia, Michigan, U. S. A.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.

I

GERO APETITO Z

VALGYKIT
Importuotą 

Lenkišką Kumpį

piknikams, sandvičiams, ar kaipo svarbesnis patiekalas, kai ne
tikėtai ateina svečiai . . . « M-_ _

+ IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS dabar gaunamas mažose 
dėžutėse, šeimynai pritaikytose trijų, keturių ir penkių svarų.

Atsiminkit, kai darysit pirkinius, nusipirkit pakankamai IMPOR
TUOTO LENKIŠKO KUMPIO, nes Jūsų šeima bus patenkinta turėda
ma TIKRĄ IMPORTUOTĄ skanumyną.
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Amerikos Lietuviu Veikla Daktaras Valybus linksmas 
grįžęs iš broldukros vestuvių, 
šaukė valio solistei. M. Pa
tackas turi tris brolius Lietu
voje, bet jie čia gimę, bet 
gau':i pasą nėra taip lengva, 
tai jie prašo prisiųsti vilnonės 
medžiagos dėl kostiumo. Ra
šo jam laiške, kad j'.e kada 
nors atvažiuos, nes jų gimtinė 
yra Amerika.

J. V. Stanislovaitis.
v __________________________

Retas Svečias Klaipė
diečių Rezistencijos 

Sąjūdyje

Leonas Raškė, klaipė- 
dabar reziduojąs Lon- 
Anglijoje, advokatas,

konvencijoje VVashing-

nuoširdus lietuvybės 
draugas, kuris ryžtin-

Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio suvažiavimo išvakarėse susirinkusių SLA 
Vasarvietėje Atlantic City, N. J. patalpose dalyviai, kurių vėliau buvo žymiai daugiau. 
Čia matome šiuos svečius, iš kairės į dešinę:

Pirmoj eilėj
kienė, M. Šimaitienė

Antroj eilėj 
R. Budrienė, G. Brakienė, M. Brakas, J. Stik orius.

Trečioj eilėj — A. Klemas, B. Buritinas.

l

O. Mošinskienė, T. Stiklorienė, M. Simaitis, G. Brakaitė, E. Vitkaus- 
5, A. Klemienė, A. Pitku nigienė, J. Budrys.
V. Pitkunigis, A. Vinikienė, G. Buntinicnė, M. Brakienė, M. Šiliauskienė,

ATLANTIC CITY, N. J. — Rugsėjo 3, 4 
5 dienomis, Darbo Dienos (Labor Day) šven
tės proga, įvyko nepaprastai sėkmingas ir 
reikšmingas Mažosios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio suvažiavimas Susivienijimo Vasarvie
tėje. Dalyvavo daugiau kaip keturias dešimts 
asmenų iš rytinių valstijų ir iš Kanados.

Suvažiavimą sveikino: Klaipėdos atvada
vimo vadas, gen. konsulas J. Budrys, SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas SLA prezidento 
P. P. Dargio ir Susivienijimo vardu.

Suvažiavime, kuris pasižymėjo pavyzdingu 
rimtumu, dalyvavo daug jaunimo, ne tiktai 
parengimuose, maudynėse, laisvuose pasivaži
nėjimuose bei vaišėse, bet ir suvažiavimo po
sėdžiuose.

Pranešimai, kurie buvo prirengti pasire
miant gilesnėmis studijomis, sudarė nepapra
stai rimto įdomumo, ypatingai p. M. Brako

pranešimas “Mažoji Lietuva ir Lenkai”. Šis 
pranešimas buvo pirmu kartu padarytas ir jis 
padengė įvairias sutartis liečiančias Mažosios 
Lietuvos žemes ir tų sutarčių galimą įtaką į 
pretenzijas prie Mažosios Lietuvos teritorijų. 
Pranešimas sukėlė gyvas ir įdomias diskusi
jas ir nuomonių pareiškimus. Ypatingai pa
žymėtina pareikšta nuomonė Klaipėdos kraš
to vadavimo veterano gen. konsulo Budrio. 
Svarstyme dalyvavo žymi dalis susirinkusių, 
jų tarpe ir dr. M. J. Vinikas, buvęs Lietuvos 
Charge d’Affairs Washingtone.

Socialė ir įvairių pasilinksminimų dalis 
taipgi buvo gyva, linksma ir patenkinanti kaip 
jaunuolius taip ir senesnius dalyvius. Skirs- 
tantės, ‘ suvažiavimas įteikė SLA Vasarvietei 
dovanėlę — dvi Mažoji Lietuva knygas, o p. 
Vinikienei įteikė Švedijos stiklinio kristalo fla- 
koniką, kartu sutardami ir vėl suvažiuoti toje 
pat vietoje sekamais metais. Buvęs.

Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių “Dainos” Draugijos 
Šventei Praėjus

t

Wyoming Klonio lietuvių 
“Dainos” draugijos met i n ė 
dainų šventė 47-ta įvyko rug
sėjo mėnesio 5 dieną, San So- 
uci viešam parke.

Meninę programą išpildė 
choras, sudainuodamas ketu
rias dainas ir sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus, va
dovaujant muzikui Jokūbui 
Varaičiui. Chorui pianu akom
panavo ponia Dapkiutė-Mras. 
Programą pradėjo pirm. J. 
Gaberis, sekr. A. Kalinaus
kas, iždin. P. Karašauskas, 
iždo glob. K. Stankevičius ir 
R. Jarašius. Programos vedė
ju buvo dr. Klaudijus Cirtau- 
tas. Jis, kaip kolegijos profe
sorius, gražią kalbą pasakė, 
kad amerikiečiai lietuviai grar 
žiai palaiko savo tėvų kultūrą 
ir palaikys ateičiai dainų šven
tę-

Šį kartą draugija turėjo vie
šnią solistę Ireną Stankūnai
tę iš Linden, N. J., ir jos tė
vą Juozą Stankūną, piano 
akompanistą. Ji padainavo ke
turias lietuvių kompozitorių 
dainas ir vieną anglų kompo
ziciją. Ji turi gražų balsą ir 
aiškią žodžių tarmę, kuri pub
liką savo dainavimu sužavėjo. 
Tik buvo vargas dainininkei ir 
akompanistui, kad per didelį 
parko triukšmą sunku buvo 
suvesti melodijas krūvon.

Šį kartą susirinko daug lie
tuvių į parką, tik nemalonu 
buvo, kad ne visi ateina pasi
klausyti programos. Jog ren
gėjai turi daug pastangų pa
dėti, kol susidainuoja ir pasi
rengia pasirodyti viešame pa
rengime. Gerti ar kitą savo 
įprastą būdą galima kitur su
sirasti, nes tokie parengimai,

kaip “Dainų” šventė, būna tik 
vieną kartą į metus.

Daug SLA narių teko maty
ti šiame parengime. Jau kele
tą metų nesimatė tų narių, 
kurie buvo išvažiavę į Flori
dos miestus, bet šį kartą su
sitikau Jurgį Rusilą ir Mate-

ušą Zekanį. Jie labai skiriasi 
nuo čia gyvenančių, nes jurų 
vanduo įrūdija, tad ir išskiria 
juos iš vietinių.

A

ar
SLA

307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawaima 4-5529

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

Į ROCKFORD, ILL.
0 Jei galvojate parduoti ar 
Įpirkti namą bei kitokiu nuo

savybę, sąžiningam tr drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

VVO 5-5890
Taip pat patarna’^ame pinigų 
Ir siuntinių persiuntimui I 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO
114 N. Rockton Avė.

r

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam na- 

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

SLA VASARNAMIS
128 Boardwalk at Oriental Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City Jums suteikia 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.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

Dr. 
d ietis, 
donc, 
dalyvavo Amcrican Bar Asso- 
ciatlon 
tone.

Tai 
kovoje
gai prisideda prie lietuvių re
zistencinio sąjūdžio Mažosios 
Lietuvos prijungimo prie Lie
tuvos kamieno ir savo patyri
mu vertingai dalyvauja svar
biame musų politiniame veiki
me.

Newington, Conn.

Nukentėjo Nuo Gaisro

Hillcrest Dary Farma nu
kentėjo nuo gaisro. Įvykus 
nakčia gaisrui galvijų tvarte, 
kur buvo sukrauta apie 150 
tonų šieno, gaisro sunaikintas, 
bet karves, kurių buvo porą 
desėtkų, pavyko išgelbėt. Tai 
yra didelė nelaimė, nes uni- 
mnkui prisieis pirkti šieną, 
kad galėtų išmaitinti didelį 
pulką galvijų.

Pr. Naunčikas.

Tręšia iš lėktuvų. — Kai 
kurių Klaipėdos krašto sov- 
chozų laukus ir šiemet tręšia 
iš specialių lėktuvų.

i .»

Tel. STagg 2-5043
Mattbew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AI*. BALTRUNAS-BALTOT
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

■ ■b

DABARTINIAIS LAIKAIS JUS GALITE

pradėti gyventi
ŠIUO METU PUIKUS KUNIGAIKŠTEI TINKAMAS TELEFONAS JAU
PARDUODAMAS! UŽSISAKYKIT JĮ DABAR TUOJAU. Naujas Kunigaikš- 
tės telefonas ypatingai patogus, jis telpa mažiausiame ant staliuko prie 
lovos, ar bet kurioje kitoje vietoje kur Jus negalėjot savo telefoną sutalpinti. 
Telefonas taip parankus, kad Jus norėsite jį turėti visur būtinai. Jis taip 
pat aprūpintas šviesa, kad galėtumėt skambinti naktį. Jis gaminamas penkių 
spalvų ir kaštuoja labai pigiai. Jeigu Jus n'orit šį telefoną užsisakyti pas
kambinkit į musų ofisą ar pareikalaukit pas Jūsų telefono aptarnautojus.

THE NEW YORK TELEPHONE 00.

NAUDOKITE TELEFONĄ — JIS PAKEPINTAS JUMSį

Rublio pakeitimas. — Nuo 
1961. metų pradžios Sovietų 
Sąjungoj bus paleisti į apy
vartą nauji pinigai. Pinigų 
keitimui bus duotas trijų mė
nesių laikas. Rublis bus kei- 
čiamas santykiu 10:1.

SLA Pagalbos Ma
Savaitine Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugsėjo 10 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS SINKEVIČIUS, 55 kp., Chicago, III., gimęs rug- 

piučio 29, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 1, 1935 m., mirė rugpiučio 1, 1960 m. Velionio 
žmonai, Stella Sinkevičius, pomirtinės išmokėta $1,000.00

JONAS TAiNKUNAS, 126 kp., New York, N. Y., gimęs 
rugsėjo 4, 1881 m., Biržuose, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 31, 1932 m., mirė liepos 7, 1960 
m. Velionio vaikams: Matilda M. Tunkun-Crane, 
Ameba J. Hused ir Aldona H. Kammeraad, pomirti
nės išmokėta-------------------------------------------------$721.00

URŠULE STIRA, 260 kp., Chicago, III., gimus gegužės 
mėn’., 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo

1, 1942 m., mirė birželio 20, 1960 m. Velionės duk- 
terei, Pauline Kairis, pomirtinės išmokėta_____ $336.00

MARY KARTA VICSH, 359 kp., Dorchester, Mass., gi
mus rugsėjo 14, 1893 m. Prie SLA prisirašė rugpiu
čio 15,, 1941 m., mirė gegužės 2, 1960 m. Velionės 
vaikams: Alphonse Karter, John ir Madalen Karter, 
.pomirtinės išmokėta ________________________ $250.00

I

i

Viso $2,307.00
I

Išmokėtos ligoje pašalpos
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $116,405.16

081.00 
27.00
30.00
33.41
48.00
80.00
31.52
82.00

J. MTCKEVIOZ, 17 kp., Brockton. Mass. Sirgo J2
P. TVARKUNIENE, 18 kp., '.VVestville, III. Sirgo 6
K. SINKEVIČIUS, 55 kp./ Chicago, UI. Sirgo 2 s.
J. TONKŪNAS, 126 kp., Ncw York, N. Y. Sirgo 5
V. ŽILINSKAS, 134 kp., Chicago, III. Sirgo 4 s. _
S. ŠIUPINYS, 136 kp., Clevelandį Ohio. Sirgo 7 s. ir 2 d.
N. BENSKUNAS, 164 kp., Frackville, .Pa. Sirgo 9 s. ir 5 d. 

Toronto, Canada. Sirgo 4 s. ii’ 2 d..
•

sav. _—<_
s. -..........

s. ir 6 d.
---------------------

Ks KAC1ULJDS, 236 kp.,

Viso 
Nuo

k K'5 L .

............................................................... H.............-- $412.93 
pradžios šių metų bendrai viso .........-i— $20,763.80

M. J. VINIKAb, 
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVI” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Iji laikraštj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimls ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bar gan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

į

| IŠĖJO NAUJA KNYGA

j AMERIKOS ĮDOMYBES
' Parašyta 8. MICUELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon

JOJE APRAŠOMA:
> Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar- 
i bininkų fabrikai Vakaruose; "“Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 

iš Kalifornijos; Raudonmedžiu imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž-
i dės; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Į Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti

niais, meškomis Lr tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
' Meksikos; Bulių kava; 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 .

i Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais.
Į Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 
j “KELEIVIS”
o 636 East Broadway So.

Kabia tik 75 centai.
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

1
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė* 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir jvairiose Europa 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausi 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemitoM* 
skyriuje leidžia visiems pareikitl savo nuonrto 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybės# - 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money OrdK to 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Sontfc Halsted Street. 4 Wr’n >•

NAUJIENOS

NAUJIENOS

V-1



SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS
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Ryte L. Spingyte

SLA ATEITIES DARBAI LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI AMERIKOJE
JURGIS SAUERVEINAS RASft: 

"IJetuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir but 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturėrime leist pražūti...” 

-------- o--------
Taip kai AUŠROS gadynė 

praėjusio šimtmečio pabaigoj 
Lietuvoj turi savo istorinę 
reikšmę, taip ir šio šimtmečio 
pradžioje, šiame kontinente 
Amerikoje, įsikūrimas “Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje” 
turi gal net ir didesnę reikš
mę, nes ši fraternalė organi
zacija turi didelių idėjų savy
je su kuriomis yra surištas ir 
lietuvybės likimas. Vienas iš 
svarbiausių SLA bruožų, yra 
siekimas apimti visus lietu
vius. 1885 metais Dr. J. šliu
pas įsteigė “Susivienijimą Vi
sų Lietuvninkų Amerikoje”, 
nes jis troško išlaikyti tautiš
kumą tarp lietuvių. Todėl, jei
gu šiandien kai kur lietuviai 
užsispyrę nesideda ar nesirašo 
prie SLA, tai parodo tautinio 
susipratimo stoką ir tai suda
ro sąlygas nutautėti.

Nebus perdaug pasakyta, 
kad SLA įsteigimas, tai tik 
tąsa kovos už nepriklausomą 
laisvą Lietuvą. Atskleisdami 
šios organizacijos istorijos la
pus, mes išjudinsime jau se
niai mirusiųjų veikėjų kapus 
ir pamatysime, kad čia prasi
dėjo “Atgimimo Lopšys”.

Pagalvokime koks šiandien 
Amerikos lietuvių gyvenimas 
atrodytų, jeigu nebūtų savo 
laiku įsisteigusi SLA organi
zacija. Šiais metais švenčiame 
SLA deimantinę sukaktį. Tai 
jubiliejiniai metai! Tai neeili
nis įvykis mums lietuviams. 
Per visus 75 SLA gyvavi
mo metus, nors ir juridiniai 
imant, ši organizacija dirba 
apdraudos darbą, tačiau tikru
moje, tai lietuvybės išlaikymo 
Amerikoje tvirtovė. Apie ją 
spietėsi visi broliai, sesės lie
tuviai, kurie sielojosi lietuviš
kais reikalais. Ir plaukė iš 
čia didžios aukos sunkiai atsi
kūrusiai Lietuvai. Visokeriopa 
pagalba ėjo anapus vandeny
no ir padėjo keltis Tėvynei iš 
pelenų bei griuvėsių. Kiek ne
suskaitomai atliktų darbų, 
tūkstančiai sunkiai uždirbtų 
dolerių buvo suaukota ant 
jaunutės Tėvynės Lietuvos au
kuro. Šitas viskas parodo, kad 
visoj savo praeity, o ir dabar, 
SLA tikslas yra lietuvybės iš
laikymas ir jos ugdymas. Ši 
sena turtu ir nariais visoje 
Amerikoje bei Kanadoje orga
nizacija turi virš 20,000 narių. 
Daugumas šių narių savo sun
kaus prakaito darbu sukurė 
šį “Susivienijimą”, aukodami 
tam savo laiką, pinigus ir ęal 
nuo poilsio nutrauktas valan
das. Jie žinojo, jog jie dirba 
naudingą darbą, jie dirba ne 
sau, bet savo numylėtai Tėvy
nei. Bet juk laikas nestovi vie
toj, metai bėga ir jau šie 
garbingi nariai vienas po kito 
žengia į amžinybę, o jų vai
kai rodo per mažą susidomėji
mą savo tėvų reikšmingam 
kūriniui. Todėl mes, kurie dar 
stipresni esame, jauni, seni ar 
viduramžiai — įsipareigokime 
sau štai ką: remkime ir ugdy
kime šią organizaciją taip 
kaip musų tėvų tėvai darė, 
net ir daugiau.

Kiekvieno SLA nario šven
ta pareiga yra savo kuopo
se, kuriose yra daugiau jau
nimo, rengti lietuviškus pa
rengimus, subūrimus. Kai es
ti kokie minėjimai, paruošti 
parodėles, gyvus paveikslus.

PANELE RYTE SPINGYTE,
ŠIA Jaunimo Literatūros Konteste laimėjo 
pirmą premiją už kurinį: “SLA ateities dar

bai lietuvybės išlaikymui Amerikoje“

Mergaitės ir jaunos mote
rys išstatykime savo gražius 
rankdarbius, o berniukai me
džio drožinius, keramiką ar 
panašiai. Senesnieji nariai tu
ri šiuos pavyzdingus gerus 
jaunimo užsimojimus parem
ti, pagirti ir užstoti, šitokie 
lietuviški susibūrimai savaime 
skiepija lietuvišką turinį. Mu
sų jaunimas neturi perdaug 
stiprinti ryšius su vietiniais, 
kad lietuviškai draugystei jau 
nebebūtų vietos. O kai musų 
jaunimas įpras prie šių lietu
viškų subuvimų, jiems nerei
kės jieškoti tų nekuklių šokių 
verpetų.

Auginti vaikus lietuviškai— 
neužtenka. Reikia ir tėvams 
prisidėti prie jaunuomenės 
rengiamų pramogų ir progra
mos parengimų. Skaitykime 
sau už būtinumą padėti musų 
jauniesiems. Senesnieji SLA 
nariai turi paaiškinti jaunie
siems nariams jų kilmę. Padė
ti pažinti savo tautą, savo tė
vų ar protėvių krašto papro
čius, meną, tradicijas ir musų 
Tėvynės garbingą didvyrišką 
praeitį. Jaunieji pažindami 
Lietuvos praeitį iš arčiau, di- 
džiuosis esą tos tautos vai
kai. Jie pajus savyje patrio
tišką tėvynės meilę. Tad no 
rėdami išlaikyti jaunuosius 
lietuvius Lietuvai, mes turime 
rimtą dėmesį atkreipti į priau
gantį jaunimą. Į jaunimo lie
tuviškąją sąmoninimą įeina ir 
jo įjungimas į musų visuome
ninę bei kultūrinę veiklą. Vy
resniųjų narių pareiga dau
giau pasitikėti jaunaja karta, 
ją kur reikia pamokyti, jai su 
patarimais priešais ateiti. Ir 
reikia manyti, kad jaunimas 
musų neapvils. Jaunieji nariai, 
kad ir daugiau pamokyti, ne
turi senesnių papeikti. Nesun
ku išgirti jų ilgametę veiklą, 
jų pastangas lietuvybės išlai
kymui. Juk su vieny tom jė
gom, bendrai dirbdami dau
giau pasitarnausime lietuviš
kam reikalui. Jaunimas maty
damas savo darbo vaisius, į- 
gaus daugiau impulso ir steng
sis patraukti į savo eiles ir 
tuos, kurie iki šiol nuo kultū
rinės veiklos atokiau stovėjo. 
Taip pat ir visi senieji SLA 
nariai turi stengtis lictuviškan 
gyveniman įtraukti kiek ga
lint jaunesnių narių. Juk iš 
jaunimo laukiame busimus va
dus, kūrėjus. Kai rinkimai 

ateina, būtinai, ne vien vėl se
nus veikėjus, senus vardus iš
rinkti. Reikia naujų-jaunų jė
gų. Taip pat visų pareiga pa
rodyti jauniems, kad jiems tu
rime pagarbos, pasitikėjimo 
jų užduotoms pareigoms. O 
jaunos jėgos užimdamos auto
ritetingą ir atsakomingą vietą, 
stengsis savo uždavinius gerai 
atlikti ir paprašys savo drau
gus ateiti jiems į talką. Lietu
viškojo darbo yra tiek daug 
ir jis sunkus ir svarbus, kad 
jam reikia kuo daugiau žmo
nių. Padalinus naštą ant jau
nų pečių, bus lengviau visiems. 
O senieji nariai patenkinti iš 
tolo stebės jaunųjų veikimą ir 
galės sau sakyti: “Padarėme 
ką galėjome — tepadaro kiti 
geriau...”

Centro vadovybė turėtų į- 
steigti vasarą jaunimo stovyk
las, kur priaugantis jaunimas 
galėtų už prieinamą kainą 3-4 
savaites stovykloje praleisti. 
Ten po vyresniųjų priežiūra 
tektų lietuviškai kalbėti, žais
ti, dainuoti, sportauti. Stovyk- 
lon suvažiuotų ateivių vaikai 
ir čia gimusių vaikai. Kartu 
gyvendami čia gimusieji lietu
viukai pramoktų šiek tiek ir 
lietuvių kalbą. Bendraujant 
kartu su savo vienminčiais, 
jie' įsigytų naujų patirčių, 
daug įspūdžių, ir tas savaime 
vienus su kitais glaudžiau su
rištų. Jie tada, kaip vietinis 
jaunimas, nesitrankytų per va
saros karščius gatvėmis neži
nodami kur pasidėti. Reikėtų 
manyti, kad šiam sumanymui 
tėvai pritartų, nes jie irgi bu
tų be rūpesčio, žinodami, kad 
jų vaikai gerose rankose yra. 
Daug naujųjų ateivių vaikų 
praleidžia stovyklose, kaip tai 
skautų, arba jų parapijų su
rengtuose išvažiavimuose ir 
parsiveža po mėnesio laiko 
daug pergyventų įspūdžių ir 
sąrašą naujų draugų. Bet čia 
gimę lietuviukai rišasi prie 
šio krašto papročių, veiklos, o 
juk nutaustama pasitraukus 
iš savųjų tarpo ir neturint, ar
ba netenkant tarpusavio ryšio. 
To ryšio, kuris jungna ir riša 
visus lietuvius, ateivius ir čia- 
gimusius arba jų vaikus, į vie
ną didelę šeimą, nes mes visi 
esame tos pačios tautos vai
kai, tarp savęs broliai ir sesės 
lietuviai, vienos garbingos ir 
didingos lietuvių tautos.

Labai gerai padaryta, kad

neseniai “Tėvynėje” įvesta 
jaunimui anglų kalba skyrius. 
Patartina anglų kalbos sky
riuje rašyti apie musų tautos 
praeitį, liaudį, geografiją, lie
tuvių kalbą. Taip pat nepa
miršti ir senovės padavimus. 
Čia gimęs jaunimas turės pro
gos pasiskaityti apie savo tė
vų, protėvių žemę, apie tai ką 
gal iki šiol nežinojo. Tegul ži- 

.no, kad jie kilę, kad ir iš ma
žos, bet galingos ir didžios sa
vo praeitimi tautos. Tegul pa
tiria kaip musų protėviai my
lėjo savo kraštą ir jos brangią 
žemę nulaistė savo prakaitu 
ir krauju. Pasiskaitytų apie 
Lietuvą, kokia graži toji tauta 
su savo pilimis, senais rūmais, 
miestais ir žaliais kaimais. Su 
savo liūdnomis kapinėmis, ku
riose guli musų bočiai milži
nai, o aplinkui ošia šimtame
čiai ąžuolai ir lieknos pušys. 
Juk tas viskas jaunuoliui, kad 
ir trečios ar ketvirtos kartos 
lietuviukui sužadins tautos 
meilės jausmą. Jis pajus, kad 
ir jo gyslose teka lietuviškas 
kraujas ir jis didžiuosis esąs 
lietuviu. O juk tai ir yra bene 
svarbiausias dalykas lietuvy
bei palaikyti. Mes gyvename 
ne Lietuvoje. Aplink mus yra 
daugel tautybių žmonių, kurie 
į mus, ypač į musų jaunimą 
įtakingai veikia. Tad įsiparei
gokime sau branginti it relik
vija tą, ką musų bočiai per 
šimtmečius apkariavo, apgynė 
ir išlaikė iki šiol ir mums per
davė. Atminkime, kad esame 
lietuviai ir atstovaujame lie
tuvių tautą. Bet tuo pačiu lai
ku gerbkime ir tą kraštą, jo 
tradicijas, kuriame gyvename.

Tie SLA nariai, kurie moka 
lietuviškai, neprivalo gėdytis 
šios senos garbingos kalbos. 
Ne vien savo tarpe ją varto
ti, bet niekur nepraleisti pro
gos ją garsinti ir ginti.

Skaitykime kiek laikas mums 
leidžia lietuviškus laikraščius 
bei knygas ir stenkimės giliau 
pažinti musų tautą. Kiekvie
nas žmogus yra su savo tauta 
dvasiojo suaugęs ir pasisavi
nęs jos per šimtmečius įgytas 
dvasios vertybes. Sutelkimo 
visas savo jėgas tautos gy
vybei išsaugoti. Visi SLA na
riai ir narės, broliai ir sesės 
lietuviai — mylėkime musų 
tėvynę Lietuvą ne žodžiais, 
bet tiesa ir veikimu. Statyki
me sau už pareigą ir prievolę 
įrašyti savo vaikus, kiekvieną 
lietuvį ir lietuvę į šią didžią 
organizaciją. Senieji pradeda 
išnykti; reikia atsiradusias 
spragas tuojau užpildyti ir 
padvigubinti. Jeigu to nedary
sime greitai ir su užsidegimu 
—prieisime greičiau prie nu
tautėjimo. Nors ir gyvename 
laisvame pasaulyje, krašte 
kur musų niekas nevaržo ir 
niekuo nedraudžia. Tačiau, tai 
šen, tai ten, vienas kitas kaip 
sausas lapas nuo tautos ka
mieno, nuo to gyvojo medžio 
nukrinta. Kodėl? Todėl, kad 
žmogus leidosi aplinkos suvi
liojamas, neturėjo gana at
sparumo pagundai ir jis atsi- ( 
žadėjo savo tautos, likdamas 
jai neištikimas. Bet mes negai
lime tokių žmonių kaltinti. 
Mes neatėjom jiems laiku į 
pagalbą. Mes nesiūlėm jiems 
savo gerų patarimų, mes nu
sisukome nuo jų. Jie liko vie
ni ir nukrypo nuo lietuvybės 
kelio. Todėl dabar VISI SLA 
nariai, užsimokime žadinti pri
snūdusius, budinkime primi
gusius, bukime šaukliais, tal
kininkais, rėmėjais viso kas

lietuviška, kas musų tautai 
reikalinga, kad ji nenyktų, o 
stiprėtų. Ateis diena, kad jei 
ne mes, tai ateinančioji karta 
bus reikalinga Lietuvai. Tada 
pasirodys kas buvo nuveikta 
svetimame krašte. Su pasidi
džiavimu musų jaunuomenė 
galės pasirodyti savo nuveik
tais patriotiniais darbais, savo 
įsigytu aukštu mokslu ir musų 
brangios tautos pažinimu. Tad 
laikykimės krūvon, lietuvis 
prie lietuvio, glauskimės, ra- 
šykimės į šią nedalomą didžią 
lietuvišką organizaciją! Nes
kaip J. Sauerveinas vėl sako: 

"Drūtai laikyk, drūtai stovėki. 
I.ietuviSkoji giminė,
Drąsiai lietuviškai kalbėki, 
TekuI supyksta nežinė.”

Mirė Profesorius 
Kazys Pakštas

Chicagoje rugsėjo 11 dienos 
ryte nuo širdies smūgio ne
tikėtai mirė profesorius dr. 
Kazys Pakštas. Jis buvo nu
vykęs Chicagon paviešėti pas 
savo gimines, ir ten beviešė
damas išsiskyrė iš gyvųjų tar
po, palikdamas dideliame 
n u 1 i u d i me žmoną, gimines, 
daug draugų ir pažįstamų. 
Buvo gimęs Lietuvoje 1893 
metais Utenos apskrityje. Pa
laidotas rugsėjo 14 dieną.

Velionis Pakštas mokėsi 
Valparaiso universitete Ame
rikoje ir Šveicarijoje. Baigęs 
mokslą buvo kelių laikraščių 
redaktorium, bendradarbia v o 
spaudoje, profesioriavo Ame
rikoje ir Lietuvoje. Paskutiniu 
metu profesioriavo Stcubcn- 
ville, Ohio universitete.

Buvo neblogas kalbėtojas ir 
energingas veikėjas. Nors jis 
priklausė katalikų srovei, bot 
dirbo su visais patriotingais 
lietuviais įvairius lietuviams ir 
Lietuvai naudingus darbus.
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Chicago-je rugsėjo 12 dienos 
ryte nuo širdies smūgio neti
kėtai mirė dr. Jonas Paplėnas. 
Palaidotas rugsėjo 15 dieną su 
atitinkamomis iškilmėmis. Jis 
buvo Tautinės Sąjungos .cen
triniu vice pirmininku ir ener
gingas veikėjas.

Pokario Individualių
Namų Statyba

Pokario metais tarnautojai 
ir darbininkai Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose su val
stybės kredito pagalba pasis
tatė 10,425 namus (jų gyve
namasis plotas siekia 609,5 
tukst. kv. m.). Tokių indivi
dualių namų daugiausia ^pa
statyta Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Telšiuose, Kapsuke 
(Mariampolėje) ir kituose di
desniuose miestuose. Daugu
mas šių miestų individualiais 
namais užstatymų gatvių yra 
negrįstos, neturi vandentiekio 
ir kanalizacijos tinklo, ir visi 
namai vienabučiai. E.

Chrušvečo Kelionė
Amerikoj Apribota

Kada šis Tėvynės numeris 
pasieks skaitytojus, Sovietų 
Sąjungos ministeris pirminin
kas Nikita Chruščevas su sa
vo palydovais jau bus New 
Yorke, Jungtinių Tautų gene
ralinėje asamblėjoje, tačiau 
jis negalės iš New Yorko nie
kur išvažiuoti. Tokį patvarky
mą padarė Valstybės Depar
tamentas dėl to, kad jis čia 
turi daug priešų ir sunku jį

butų apsaugoti važinėjant j 
kitus miestus.

Stasio Šimkaus memoriali
nis muziejus. Aukštoje Frei- 
doje, prie Kauno, korrip. Sta
sio Šimkaus namuose, veikia 
jo vardo memorialinis muzie
jus. Neseniai šitas pastatas 
perduotas Lietuvos kompozi
torių sąjungai. Ministeriu ta
ryba nutarusi čia įrengti kom
pozitorių kūrybos namus. Tai

i PASIBAIGUS ATOSTOGOM MUS 
LAUKIA NAUJI DARBAI

Susivienijimo kuopos yra prašomos į savo artimiausių 
darbų planų įrašyti musų broliškosios organizacijos 
deimantinės sukakties minėjimų, 
sukakties proga padidinkime kiekvienų SLA kuopų nau
jais nariais. — Susivienijimo stiprėjimas pasitarnaus 

lietuviškiems reikalams

Garbingo amžiaus

Pirmoji pareiga yra Susivienijimo reikalai
Po gražaus vasaros poilsio vėl grįžtame prie kasdie

ninių darbų, o tūkstančiai jaunuolių — į mokyklų suo
lus. Atostogos daugelį musų atgaivino ir dabar didesnė
mis jėgomis galime tvertis darbo.

Šalia įprasto kasdieninio darbo, kuris daugeliui yra 
pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu, atliekame dar vienų 
ir labai svarbia pareiga, tai yra dalyvaujame visuome- 
ninio pobūdžio darbuose. Tai labai garbinga pareiga, 
nuo kurios geresnio atlikimo daug priklauso lietuvių 
visuomenės gajumas ir stiprumas. Kalbant apie visuo
meninę veiklą mums, kaip Susivienijimo nariams, dau
giausiai tenka rūpintis SLA reikalais. Todėl dabar, po 
vasarius poilsio, turime atsiminti savo organizaciją ir 
pagalvoti, ką turime padaryti jos naudai ir gerovei.

Galime numatyti, kad kieviena SLA kuopa, kaip 
yra įprasta, kvies nariu susirinkimus, rinks duokles ir 
aptars kitus savo reikalus. Tačiau, kalbant apie kuo
pų darbus, neturime išleisti iš minties labai reikšmingo 
musų organizacijai įvykio — tai jos septyniasdešimt 
penkerių metų sukakties, įvykstančios ateinančiais me
tais.

Jau praėjusiame SLA seime buvo pabrėžiamas gy
vas reikalas minėti kuopose organizacijos deimantinio 
amžiaus sukaktį. T'odėl galvojanlt . kuopom apie sąvo 
darbus, į veiklos planą kiekviena kuopa turi. įrašyti su
kakties minėjimą, aptarti iškilmes ir numatyti tinkamų 
laika.v

SLA deimentinė sukaktis turi pasitarnauti 
pačiai organizacijai

Nėra abejonės, kad daugelis SLA kuopų, atsižvelg
damos į savo vietos aplinkybes, suplanuos ir numatys, 
kaip Susivienijimo sukaktį atšvęsti. Bus iškilmingų 
susirinkimų, pasakyta grąžui kaliai ir sveikinimų, su
ruošta banketų ir vakarienių. Visam tam galima pilnai 
pritarti, nes gražios iškilmės ir patriotinės kalbos stip
rina musų dvasią ir duoda gražią progą šventoje daly- 
vaujanltiems svečiams arčiau pažinti Susivienijimą, 'ra
čiau visa tas dar nebus pilnas išnaudojimas retos sukak
ties, jei nesugebėsime kuom .nors naudingiau pasitarnau
ti pačiai organizacijai.

TĖVYNĖJE jau nekartą buvo užsiminta, kad S. 
L. A. deimantinės .sukakties proga kiekviena kuopa pa
sirūpintų gauti daugiau naujų narių. Tai bus vienas 
vertingiausių darbų, kokį mes galime padalyti savo or
ganizacijai, sulaukusiai garbingo amžiaus sukakties.

Todėl vėl grįžtame prie tos minties ir kreipiame 
SLA kuopų valdybų ir veikėjų dėmesį į .naujų narių pri
rašymą. Šiam svarbiam darbui ruoškimės jau dabar ir 
neatidėkime jo ateičiai. Kuopa, sugebėjusi gauti nau
jų narių, bus daug pajėgesnė atlikti numatytus darbus 
ir galės išvystyti platesnę veiklą. Jei tąja gražia proga 
pasistengsime ir pasirūpinsime duoti organizacijai .nau
jų jėgų, tai SLA deimantine sukaktis tikrai bus pras
minga. Tuo sustiprinsime ne tik savo organizaciją, bet 
kartu pasitarnausime lietuviškiems reikalams.

Laukiamas darbas yra. re i kalingas musų visų jėgų 
ir talkos. Kartu tam tenka skirti daugiau ir laiko. To
dėl po vasaros atostogų pradėdami darbą, pirmoji1, eilė
je turėkime Susi vie,nijimo sukakties paminėjimą sie
kiant sutelkti į .musų brolišką organizaciją daugiau lie
tuvių.

busią pirmieji tokie namai 
Pabalty. Pastatas dabar esąs 
restauruojamas, išlaikant pir
mykštį stilių. Greta Šimkaus 
namų busią pastatytos 5 va
sarviečių pobūdžio vilos.

---- o----
Per mėnesį išbrokuota 500,- 

000 plytų. — Vilniaus silika
tinių gaminių kombinate vien 
tik vieną mėnesį buvo išbro
kuota 500,000 plytų.
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Sveikatos Skyrius

Mineralai ir Vitaminai

riebalų

būtinai paduo-

PASIŽVALGIUS

* «

garbės sve-

Ir kitos vestuves

nuomonėmis, ypač dėl

turinin- R. Yerusevičienė

konstatuo-

Liudnos ir Linksmos žinelės

nepasiekęs

iškilmės,

iš-

Mirė Ona Gudauskienė, 
SLA 7-tos Kuopos Narė

Mirtis miškinė 
iš darželio anksti

vengti, tačiau slaptai ruošiasi 
karui. Atrodo, kad komunis
tai vieni su kitais nesusikalba.

sumažėjo ir 
atvyksta be

save į vice 
Jam apleidžiant

Norwood, Mass.

kitų įvairių 
kylimu nepa- 

priežasties

Pittston, Pa.

Mirė Boleslava R. Zuroms- 
kiute-Y erusevičienė, 

SLA 41 Kuopos Narė

svarstomi.
Albert J. Pask,

Finansų sekretorius.

mėnesio 
General

Mass.,

Lawrence, Mass.

So. Milwaukee, Wis.

Nellie Bayoras,
SLA 7 kuopos sekretorė.

Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne Vi
liau savaite laiko prieš laikraščio 
'Įleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
Mura.

Keičiant adresus 
kitę zono numerį.

Tautose, rugsėjo

kuo- 
Juo- 
yra 

šim-

Yearly Subscription Rates 
Kn the Un’ted Statės $4.00
To Foreign Countrles $5.00
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M. LEO VAŠI L 
E d i t o r

DR. M. J. VINIKAS 
M a n a g e r

Pragyvenimo produktų 
kainos nuolat kyla

Pragyvenimo produktų kai
nos nuolat kyla, tačiau darbi- 
n i n k ų algos, palyginus su 
pragyvenimo ir 
reikmenų kainų
keliamos, dėl tos 
įvairių įmonių darbininkai pri 
versti streikuoti ir reikalauti 
didesnio atlyginimo už savo 
darbą, nes jiems gyventi rei
kia, ypač turintiems didesnes 
šeimas.

Iš Washingtono pragyveni
mo kylimo sekimo biuras pra
neša, kad praeitam liepos mė
nesį pragyvenimas buvo daug 
brangesnis, negu birželio mė
nesį. Sakoma, kad per pasku
tinius dešimt metų pragyveni
mas pabrango daugiau 26 pro
centus, tačiau tas pragyveni
mo kylimo sekimo biuras ne
pasako kiek procentų darbi
ninkų algos pakilo per pasta
ruosius dešimt metų.

X—0—X
Henry C. Lodge pasitraukė 
iš ambasadoriaus pareigų

Henry Cabot Lodge, išbu
vęs daugiau septynis metus 
Amerikos am basadorium 
Jungtinėse
3 dieną pasitraukė iš tų atsa- 
komingų pareigų, kad galėtų 
vesti kampaniją už Nixoną į 
prezidentus ir 
prezidentus.
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos posėdį, buvo pasakyta 
visa eilė kalbų atsisveikinant 
su juo. Tarp kitų kalbėtojų 
pasakė kalbą ir Sovietų Są
jungos delegatas Platen D. 
Morozovas, kuris pareiškė, 
kad Sovietų delegacija jo pa> 
sitraukimą apgailestauja drau
ge su kitų kraštų delegacijo
mis, nes kai kuriais klausi
mais Sovietų Sąjungos delega
cija sutiko su Lodge pareikš
tomis 
naujų narių priėmimo į Jung
tines Tautas.

Pasitraukusio iš ambasado
riaus vietos Henry C. Lodge, 
jo vieton paskirtas James J. 
Wadsworth, 55 metų amžiaus.

x—o-—x
Sovietų komunistai 
su Indijos komunistais

Sovietų Sąjungos ir Indijos 
komunistai nesutinka su Kini
jos komunistais. Kinijos ko- 
nistai yra nuomonės, kad be 
karo kapitalistinę sistemą ne
bus galima sugriauti, tačiau 
Sovietų Sąjungos ir Indijos 
komunistai mano, kad karo 
galima išvengti. Indijos komu
nistai tiki į 1957 metais kom
partijų Maskvoje pri mtą ir 
paskelbtą manifestą. Skirtu
mas tarp Kinijos komunistų. 
Sovietų Sąjungos ir Indijos 
komunistų yra tame, kad pir
mieji atvirai pasisako už karo 
reikalingumą, o Sovietų ir In
dijos komunistai nori karo

SLA Ketvirtosios Apskrities Ribose 
Gyvuojančioms Kuopoms Pranešimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, šių 1960 
metų spalio mėnesio 23-čią dieną, 10:30 valandą ryte, Lietuvių 
Salėje, 354 Bark Street, New Britam, Conn.

1. SLA 4-tos apskrities Conn. valstijos valdyba prašo vi
sas kuopas išrinkti atitinkamą skaičių delegatų, įteikti jiems 
mandatus ir prisųsti į suvažiavimą.

2. Visos kuopos, kurios siųsite delegatus į suvažiavimą, 
prašomos delegatų skaičių pranešti prieš šių metų spalio 15 die
ną SLA 34 kuopos sekretoriui šiuo adresu:

Mr. V. VITKAUSKAS,
76 Austin Street, New Britam, Conn.

SLA 4-tos Apskrities Valdyba.

SLA Prezidentas Brolis P. Dargis ir 
Sesė G. Dargienė Viešėjo Clevelande
SLA 14 kuopos kviečiamas 

prezidentas drauge su ponia 
atvyko iš anksto, rugsėjo 2 
d., turėdami tikslo atlikti ke
letą oficialių vizitų, šiek tiek 
pasidomėti įvairiais Susivieni
jimo reikalais ir atliekamu lai
ku atgaivinti savo santykius 
su senais bičiuliais. Musų gi 
vietiniams SLA ir kitiems vei
kėjams buvo retas malonumas 
šį kartą matyti prezidentą 
drauge su miela ponia.

Pirmą dieną gerbiami sve
čiai nuvyko į Dirvą, kur vy
riausias redaktorius B. Gai- 
džiunas ir redaktorius V. Ged
gaudas noriai supažindino 
juos su patobulintais ir sumo
dernintais spaustuvės įrengi
mais, mašinomis ir paties dar
bo technika. Tą patį vakarą 
šie brangus lankytojai pralei
do privačiai skoningoje B. 
Gaidžiuno rezidencijoje, lai
mingai pritapusioje prie erd
vios ir prabangios miesto da
lies, priklausančios turtuo
liams.

Rugsėjo 3 d., šeštadienį,
meilus sveteliai susipažino su 
čiurlioniečių SLA kuopos gy
venimu ir darbais ir pakeliui 
prezidentas davė į lietuviško 
radijo juostą iškilmingą ir 
nuoširdų žodį Clevelando lie
tuvių visuomenei. Tas žodis 
buvo perduotas sekančią die
ną. Šita proga prezidentas, 
kaip patyręs lietuviškos Pitts
burgho radijo valandėlės vieš
pats, buvo tokios pat Clvelan- 
do valandėlės vadovo J. Stem- 
pužio painformuotas apie lie
tuviškuosius radijo darbus, ši
tokių darbų sąlygas bei aplin
kybes ir visa kita, kas buvo 
įdomu abiems radijo šulams.

Vėliaus garbingi svečiai, S. 
L. A. 136 kuopos daktaro kvo
tėjo dr. K. Pautienio ir juros 
budžių vadovo inžinieriaus A. 
Pautienio pakviesti, atvyko 
prie musų ežero, kur su bu- 
džiais ir kitais svečiais malo
niai atsivėsino, plaukiodami su 
burėmis po ežerą. Grįžę į 
krantą, kiek pasi svečiavo 
Jachtų Klube (irgi plūduriuo
jančiame) prie kavutės.

Vakaras tikrai jaukiai pra
leistas 136 kuopos valdybos 
pobūvyje, kukliai priimant vy
riausiąjį SLA atstovą ir jo po
nią energin'go ir darbštaus ši
tos kuopos nario A. Dailidės, 
daugiausia naujų narių šiemet 
prirašiusio, šeimoje. Gerieji 
kaimynai, 14 kuopos valdybos 
pirminjnkas A. Praškevičius 
su ponia, kiti tos kuopos va
dovaujantieji asmenys bei kai- 
kas dar kitokių svečių, labiau 
įprasmino ir papuošė tąjį bro
lio P. Dargio ir sesės G. Dar
gienės pagerbimą. N u o š i r- 
diems musų didžiosios šeimos 
nariams tai yra didelis įvy
kis.

Bet svarbiausios 
platesnio masto, laukė svečių 
sekmadienį. Tai JAV LB Cle 

velando 1 ir 2 apylinkių drau
ge rengtoji Lietuvių Diena ir 
musų 14 kuopos gegužinė. 
Tiesa, tolokai teko keliauti 
vienon iš tų vietų ir dar to
liau — kiton, bet manytume, 
kad nei sesė prezidentienė, nei 
tuo labiau jos vyras — ištver
mingas žemaitis — to neleng
vo žygio nesigailės. Turime 
pripažinti didelį nuopelną 14 
kuopos veteranui J. Misčikui, 
visą dieną vežiojusiam sve
čius ir vairavusiam taip, kad 
lyg ir atstumai 
kiekvienon vieton 
pavėlavimų.

Įžengus musų 
čiams Lietuvių Dienon, juos 
pasitiko abiejų apylinkių pir
mininkai, valdybų nariai, po
nios ir juo toliau, juo daugiau 
seniai bematytų pažįstamųjų 
bei bičiulių iš įvairiausių lai
kų ir vietų. Lengvai galima 
suprasti, kas per malonumas 
ir džiaugsmas sutikti žmones, 
su kuriais drauge augta tėvy
nėje.

Centriniai iškilmių reiški
niai buvo trumpi, bet įspūdin
gi. I apylinkės pirmininkas 
Eidimtas rekomendavo ben
druomenės publikai nepapras
tą svečią ir jo ponią, džiaug
damasis jų atsilankymu. Ka
dangi LB Centro Valdyba yra 
Clevelande, tai oficialų ir pa
grindinį sveikinamąjį žodį ta
rė CV atstovas Ed. Karnėnas, 
paberdamas gražių minčių bei 
pabrėždamas didelę garbę ben
druomenei sveikinti galingo 
susivienijimo prezidentą ir po
nią prezidentienę.

Musų gi prezidentas, atsa
kydamas, paminėjo Aušros 
laikus, kada gimė SLA ir tais 
pačiais keliais žygiuoja per 75 
metus, labai esmingai palygi
no PLB su susivienijimu, tar
damas, kad bendruomenė api
ma visus, tuo budu ji nesanti 
ir negalinti būti organizacija, 
o susivienijimas šiandien yra 
didžiausia iš organizacijų sa
vo narių skaičiumi, kapitalu, 
kultūrine veikla ir aukomis 
lietuvių kultūrai ir pagaliau 
įdomiai apibudino dabartinius 
draugiškus santykius tarp S. 
L. A. ir LRKSA. Be abejonės, 
daug kam iš dalyvių čia teko 
išgirsti naujienų, bet naudin
gų, imponuojančių naujienų.

Visas tasai prezidento žodis 
buvo trumpas, labai 
gas ir kilnios nuotaikos skli
dinas. Specifiškai 
jant, tenka gailėtis, kad šiuo 
metu musuose maža tėra gerų 
kalbėtojų. Tad ypatingai džiu
gu, kad turime tokį preziden
tą, kuris beveik visados gerai 
planuoja savo kalbų turinį, 
puikiai valdo kalbą, nei vienas 
žodis nedingsta 
klausytojo ausies, balso tem
bras skambus, tartis ir tarse
na be jokių defektų, o kalbė
tojo savitvarda neleidžia siek
ti kraštutinumų, kurie kartais 
galėtų pakenkti.

Galų gale 14 kuopos pobū
vyje gegužinės pavidale — vi
siškai be prakalbų, šeimiškai 

praėjo visa likusioji dienos da
lis. Tiek pirmininkas ir jo po
nia, tiek visi kiti nariai bei 
svečiai parodė prezidentui ir 
poniai gerą širdį, lietuvišką 
vaišingumą, pagarbos kupiną 
lipšnumą ir saikų linksmumą.

Butų labai gera ne vien tik 
SLA kuopoms, bet ir visoms 
lietuvių kolonijoms, kad bet- 
kurių centrų atstovai dažniau 
lankytųsi. Tatai veikia tartum 
gaivinantieji spinduliai į snū
duriuojančias organ'izac i j a s, 
žadina lietuvybę kiekviename 
atšalėlyje ir įžiebia naujas, 
drąsesnes viltis ateičiai.

Tokios ir panašios išvados 
kyla mumyse po nenuilstančių 
musų veikėjų viešnagės Cleve- 
lando lizde.

Vladas Braziulis.

SLA 131 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks spa
lio mėnesio 2 dieną, 2-rą va
landą po pietų, Lietuvių Sve
tainėje.

Kviečiami visi nariai ir na
rės dalyvauti šiame susirinki
me, nes per vasarą atostogų 
metu susirinkimai nebuvo lai
komi, tai yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi iš
girsite delegato raportą iš bu
vusio SLA seimo.

Šiame susirinkime bus ren
kami delegatai į 2-ros apskri
ties suvažiavimą ir kiti reika
lai

Šių metų rugpiučio mėnesio 
28 dieną mirė Ona Gudauskie
nė, sulaukusi 69 metus am
žiaus, SLA 7-tos kuopos narė. 
Velionė buvo gimus Lietuvoje 
1891 metais. Į Jungtines Ame- 

. rikos Valstybes atvyko 1905 
metais ir apsigyveno Shenan- 
doah, Pa.

Į SLA įsirašė 1932 metais ir 
savo organizacijai nuoširdžiai 
dirbo. Jos vyras, Motiejus Gu
dauskas, buvęs Susivienijimo 
7-tos kuopos pirmininku daug 
metų, mirė 1957 metais spalio 
mėnesį.

Laidotuvės įvyko rugpiučio 
mėnesio 31 dieną. Iš laidotu
vių direktoriaus Casmier Ki- 
zis koplyčios velionė nuvežta 
į šv. Kazimiero bažnyčią, o iš 
bažnyčios nuvežta į šv. Kazi
miero kapines ir palaidota am
žinam poilsiui.

Dideliam nubudime paliko 
savo dukrą ponią Albiną Ka
su 1 a i t i s, gyvenančią Falls 
Church, Va.; sūnų Juozą ir 
marčią Julę, pas kuriuos ve
lionė gyveno, apžiurėjo jų na
mus ir pas juos ilgą laiką sir
gimo, jų buvo prižiūrima. Taip
gi paliko septynis anūkus.

Visa 7-tos kuopos valdyba 
ir nariai reiškia gilią užuojau
tą nubudime likusiai šeimai, o 
Tau, Ona, lai būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo žemė
je.

tingoji mirtis mažina, ji išplė
šė iš narių tarpo Volterį Stat
kų, dar visai jauna, vos sulau
kusį 39 metus amžiaus, išbu
vusį SLA 133 kuopoj 19 metų. 
Kuopa nupirko gyvų gėlių prie 
velionio karsto.

Kadangi velionis Statkus 
buvo vedęs svetimtautę mote
rį, tai lietuviškame veikime

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D. g

Rašo DR. TERCUONAS, Brooklyn, N. Y. |

(Tęsinys)
PIRIDOKSINAS — VITAMINAS 

B6 yra svarbus celių (narvelių) funkci
joj, dalyvauja' baltymų gal ir
apykaitoj ir antikūnų pamyboj. Šilto vi
tamino stoka gali būt priežastim odos iš
bėrimų, .nervų uždegimo. Kūdikiai, ku
rių maiste yra mažai B(> tampa irzlus ir 
gali gaut norvulsijų (traukulių) prie
puolius. .'Paprastai mišri dieta (ar mais
tas) turi pakankamai šito vitamino. Jo 
šaltiniai yra: mielės, kepenys, raumenim“ 
mėsa, sveikų grudų dirbamai, žuvys, dar
žovės ir melasa.

VITAMINAS B12 yra duodamas 
prie piktybinės mažakrauji.stės, nes jo 
funkcija yra kraujo atstatymas. B12 šal
tiniai yra kepenys, organų ar raumenų 
mėsa ypatingai jautiena, kiauliena, kiau
šiniai, pienas ir pieno produktai. Au
galiniai p r o d u. k t a i turi mažai arba 
visai neprilaiko vitamino B12. Seniau 
pakol kepenys ir vitaminas B12 ne
buvo ištirti ir vartojami piktybinės ma- 
žakraujistės gydymui ta liga buvo mir
tina. Si šituo vitaminu gaunamas page-

įėjimas piktybinės mažakraujistės, ii’ 
jos sukeltų neurologinių reiškinių. Vita
mino B12 ypatingai mažos dozės — vie
na milioni.nė dalis gramo arba 1 mikro- 
gramas dienai duodant injekcijom ({lei
džiant švirkštu) yra pakankamos pikty
binei mažakraujistei .sulaikyti. Pana
šiai kaip ir gydymas cukrinės ligos (dia
beto) taip ir piktybinės mažaklaujistės 
gydymas turi būt periodiškas — pasi
kartojantis. \ itami.no BĮ2 injekcijos 
daromos kasdien, pradieniui, kas savaitė 
ir rečiau ir pacientas gali gyventi ir bū
ti darbingas.

FOLINE RUOŠTIS arba FOLA- 
CIN turi ryšio su raudonų kraujo kūne
lių gamyba ir gal su antikūnų forinavi- 
mu. Daug maisto rūšių turi foline rūgš
tis,, o kepenys, inkstai, mielės, šviežios ža
lios daržovės, sveiki kviečių grudai (su 
selėnim) yra gausus šaltinai. Šitas vita
minas vartojamas įvairių mažakraujisčių 
gydymui.

Vitaminų ivrinėjimas v ra tęsiamas 
ir ateity reikia tikėtis bus atrasti nauji 
vitaminai. Šiais laikais yra tiriamos 
funkcijos įvairių vitamininių medžiagų, 
įskaitant choliną, i.nositolį ir paraamino- 
benzoinę rukštį (DABA).

nedalyvavo, bet lietuviškus 
reikalus remdavo. Jis buvo 
ramaus budo žmogus, visuo
met laiku užsimokėdavo savo 
draudos mokesčius kuopai.

Jis buvo tikintis žmogus, 
tai palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis švento Kryžiaus ka
pinėse Mihvaukee, Wis. Dide
liame nuliudime liko žmona su 
trimi vaikučiais. Žmoga su sa
vo broliu rūpinosi laidotuvė
mis.

Lai būna Tau, Valter, leng
va ilsėtis gimtoje žemelėje, o 
likusiai žmonai ir vaikučiams 
SLA 133 kuopos nariai liūde
sio valandose reiškia gilią 
užuojautą.

Mirė šių metų rugpiučio 26 
dieną, o palaidotas rugpiučio 
30 dieną.
Linksmos vestuvės

Musų S. L. A. 133 
pos finansų sekretorius 
zas ir Grasilda Mitkai 
darbštus kuopos veikėjai, 
procentiniai Susivienijimo na
riai, turi sūnų Algirdą ir duk
rą Aldoną, kuri susirado sau 
mylimą vaikiną Alfonsą Pet
rulį iš Chicagos, ir trečią die
ną rugsėjo susituokė šv. Ma
rijos bažnyčioje. Pamergių ir^ 
pabrolių buvo keturios poros.

Po (bažnytinių apeigų ves
tuvinis pokylis įvyko Temale 
svetainėje, 500 Manąuette 
Avenue So. Mihvaukee. Yra 
buvę daug vestuvių, bet tokių 
iškilmingų, kaip šios, kiek 
žinoma, buvo pirmą kartą. 
Svečių buvo iš septynių skir
tingų miestų, daugiausia iš 
Chicagos, nes jaunavedys ir jo 
tėveliai Petruliai turi daug 
giminių ir draugų, tai jie visi 
dalyvavo vestuvėse.

<

Apie 7 valandą vakare susi
rinko apie 250 žmonių, o val
gių ir gėrimų buvo kiek kas 
norėjo ir įvairių. Stalus gra
žiai papuošė su rūtų šakelė
mis ir kitomis gėlėmis p. Mit
kienė. Buvo gera muzika šo- 

smagiai pasišokti.. Taip besi- 
linsminant ir besikalbant lai
kas greitai bėgo ir nejučiomis 
atėjo pusaunaktis, reikėjo 
skirstytis į namus. Nors ne
norėdami linksmi skirstėsi, 
tik p. Mitkienė nebuvo links
ma, nes ji nebeturės pas save 
dukros Aldonos, nes ji apsigy
vens Chicagoje pas pp. Pet-

rulius, nes jie turi dviejų šei
mų didelį namą.

Užbaigė ankštesnį mokslą

Alfonsas Petrulis užbaigė 
aukštesnę mokyklą, atitarna
vo Amerikos kariuomenėje, 
buvo Vokietijoj, dirbo raštinė
je. Aldona Mitkaitė irgi baigė 
aukštesnę mokyklą So. Mil- 
waukee, todėl poniai Mitkienei 
liūdna buvo skirtis su Aldona, 
nors iš So. Milwaukee iki Chi- 
gos yra apie 90 mylių, bet vis
gi ji nematys dukros kasdien. 
Tėveliai liko nubudę netekę • 
savo mylimos dukros.

Susivienijimo 133 kuopos nu
tarimų sekretoriaus J. ir K. 
Urlakių sūnūs daktaras, bai
gęs daktaro mokslą, apsivedė 
šių metų rugpiučio 27 dieną. 
Kadangi nebuvau tose vestu
vėse, tai negaliu nieko pasa
kyti. Buvusieji vestuvėse sa
ko, kad buvo didelės ir gražios 
vestuvės.

Tai tiek iš musų miestelio.
Fra. Jurkus.

Šių metų rugpiučio 
28 dieną Lawrence 
ligoninėj, Lawrance, 
mirė Boleslava R. Zuromskiu-
tė-Yerusevičienė, SLA 41 kuo
pos narė, sulaukusi tik 47 me
tus amžiaus, 
ją kaip rūtą 
ryte.

Boleslava
gimusi ir augusi Lawrence, 
Mass, ir iš jaunų dienų pradė
jo mokyklas lankyti anglų ir 
lietuvių kalbomis. Su gerais 
atžymėjimais baigusi High 
School, vėliau lankė Burdett 
College, Boston, Mass. Baigu
si aukštesnį mokslą, ji ištekė
jo už Jono Yerusevičiaus ir 
užaugino dukrelę Belle Marie, 
kuri liko 16 metų amžiaus.

Velionė Boleslava buvo ma
lonaus budo moteris, ir daly
vavo lietuvių ir anglų tanpe, 
priklausė prie SLA 41 kuo
pos, buvo organizatorė ir jau
nuolių komisijoje darbavosi 
per ilgus metus, taipgi pri-

klausė prie Moterų Lietuvių 
Piliečių Klubo.

Ji buvo pašarvota laidotuvių 
direktoriaus Charles Volun
gevičiaus koplyčioje, kur ją 
aplankė didelės minios žmonių 
ir atidavė jai paskutinę pagar
bą ir atsisveikino su ja ant 
visados. Jos karstas skendo 
gėlėse. Palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis.

Palydėti ją į amžino poilsio 
vietą susirinko nemažai gimi
nių, draugų ir draugių, kurie 
sudarė didelį skaičių žmonių 
ir palydėjo į amžino poilsio 
vieną, ant gražaus kalnelio— 
Immaculate Conception ka
pus, kur išdygo naujas lietu
vės B. Yerusevičienės kapas. 
Linkėtina jai ramiai ilsėtis 
Dėdės Šamo šaltoje žemelėje.

Velionė dideliame nuliudime 
paliko savo mylimą vyrą Jo
ną, dukrą Belle Marie ir dėdę 
Alfonsą Pilvelį su žmona Ma
rijona ir jų šeimą.

Velionies vyras ir dukra ta
ria padėkos žodį už malonų 
patarnavimą prel. Francis Ju
rui, vargonininkui Jonui Nor
kui, C. Valunkevičiui, karsto 
nešėjams, giminėms, drau
gėms, draugams ir visiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
laidotuvių. Ačiū visiems.

John A. Stundza,
SLA 41 kuopos fin. sekr.

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo 77 kuopos rengia
mas teatras bus suvaidintas 
šių metų spalių mėnesio 2 die
ną, Lietuvių puošnioje salėje. 
Veikalą suvaidins iš Kenosha 
atvykę ponios Jarienės va
dovaujami teatralai. Jau da
bar pradėkite ruoštis prie spar 
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.

itami.no
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

DEVINTAS SKYRIUS

FINANSINIS MIŠRAUS FONDO STOVIS

Bondsai ______________________________ $29,573.01
Pinigai ----------------------   10,187.47
Nepriskaitomas turtas, paskolos ir tt-------  29,392.41

Susivienijimo atliekami darbai yra padalinti j

Viso _____________________________ $69,152.89
dvyliką skyrių, kitaip sakant, atskirus fondus. Kiek
vieno fondo piniginiai ir kiti reikalai yra vedami sky
rium nuo kitų fondų, bet finansinėje atskaitomybėje 
tie dvylika fondų yra paskirstyti į penkis atskirus fon
dus, būtent:

1. Apdraudos Fondas
2. Vaikų Apdraudos Fondas
3. Ligoje Pašalpos Fondas
4. Mišrus Fondas
5. Lėšų, “Tėvynės,” Kareivių ir Konversijos 

Fondas.
Toks padalinimas yra Apdraudos Departmentų 

pripažintas atsiskaitymo patogumo tikslais. Pirmųjų 
trijų fondų atsiskaitymas liečia tiktai vieno fondo 
stovį, bet ketvirto, Mišraus Fondo, atsiskaitymas ap
ima net septynius šiuos fondus:

1. Našlių ir Našlaičių Fondas
2. Tautiškų Centų Fondas
3. Literatūros Fondas
4. Emigrantų Fondas
5. Moksleivių Fondas
6. Jaunuolių Auklėjimo Fondas
7. Bedarbių Fondas.
Visas musų inventorius yra priskirtas prie ne

įskaitomo turto, todėl ir inventoriaus stovis yra vi
suomet raportuojamas atskirai.

Įvairių fondų, sudarančių Mišrųjį Fondą, finansi
nis stovis yra toksai:

Skirtingi; Fondų Balansas Sausio 1 d., 1959 Metais

SLA 47-tas Seimas tautiškų centų reikalu vien
balsiai priėmė sekamą rezoliuciją:

“Kadangi komisijai patiekti keli prašymai, kurie 
mums nepakankamai aiškus ir nesant galimybės juos 
giliau patikrinti, tad Tautiškų Cen'tų Fondo Skirstymo 
Komisija vienbalsiai nutarėme rekomenduoti gerbia
mam SLA 47-tam Seimui, kad visi Tautiškų Centų 
Fonde esantieji pinigai butų palikti Pildomosios Ta
rybos nuožiūrai prašymus patenkinti ir, svarbiausia, 
kad Lietuvos laisvinimo reikalai visados butų pirmoje 
vietoje galimai didžiausia auka paremti.

“Likusius Tautiškų Centų Fonde pinigus komisija 
rekomenduoja palikti Pildomosios Tarybos nuožiūrai 
panaudoti tokiems reikalams, kokius Pildomoji Taryba 
ras reikalingiausiais.”

Šios rezoliucijos dvasioj Pildomoji Taryba vykdė 
tautinius darbus, palaikydama Amerikos Lietuvių Ta
ryboje SLA reprezentaciją, teikė aukas Lietuvos iš
laisvinimo reikalams, dirbo ir dalyvavo tautos reika
lais šaukiamose konferencijose, kongresuose ir tt. Pa
gal Seimo įgaliojimus, Pildomoji Taryba tvarkė Tau
tiškų Centų Fondą, o jos padarytus darbus, pagal nu
sistovėjusią tvarką, pateikiu patvirtinti Seimui pagal 
pridėtą šio ifondo pilną apyskaitą.

Kam Aukota
“Tėvynės” bendradarbiams ____________ _____ _____ ____  $100.00
Lietuvių Radio Valandėlei, Chicago. III. .........   50.00
Amerikos Lietuvių Tarybai, Boston, Mass. ...........   500.00
Lietuvių Sportinių žaidynių Organizac., Brooklyn, N Y. 25.00 
A. Olis laidotuvėms vainikas ...............  50.00
Garsinimas žurnale "Vadovas” ----- --------- ------------------------ 20.00
Pittsburgho Universiteto Lietuvių Kambariui _________ 100.00
Čiurlionio Meno Galerijai, Chicago, UI., parama _______ 100.00
Tėvynės Mylėtojų Draugijai, Racine, Wis., parama_____  100.00
K. Dlkšaltis, Bad Godesburg, Germany, parama _____ 100.00
A. Remeika. Mannheim, Germany, parama _____________ 50.00
Lietuvių Mokyklai, Chicago, UI. _______________________ 50.00
Toronto Lietuvių Sporto Klubui "Vytis” parama . ............. 100.00
V. Minkienė_ So. Boston, Mass., parama _____________ 50.00
Veterans of Foreign Wars, N. Y., parama _____________ 10.00
Atstovavimas “Naujienų” bankete . ............_■_____________ 18.00
Išlaidos dalyvaujant Olio ir Vanagaičio akademiniame 

parengime ____________________________________ _ 32.00
Lietuvių .Pavilionui Chicagos Parodoje ________________ 25 00
Birželio 14 dienos minėjimo Carnegie Hali, New York,

N. Y., išlaidos ---------------------- --------- ,-------------- ------------- 27.50
Parama Lietuvių Krepšininkų Kelionei j P. Ameriką 100.00 
Parama Lietuvių Skautams atstovauti Pasaulinėje Skau

tų Jamborėj-e Filipinuose _________________________ 100.00
Vasario 16 dienos iškilmių pobūviui ____________________ 6.92
"Naujienos,” Chicago, III., parama -------------------------------- 100.00

1. Našlių ir Našlaičių___________ $26,783.63
2. Tautiškų Centų _____________ 1,821.34
3. Literatūros _________________ 33.50
4. Moksleivių __________________ 9,423.00
5. Jaunuolių Auklėjimo_________ 765.75
6. Emigrantų ........   1,206.42
7. Bedarbių ___________________ 9,772.82
8. Inventorius _________________ 7,184.78
9. Nepriskaitomas turtas ________ 12,211.65

Viso ...............................     $1,814 42

Ijteraturos Fondas

Buvęs balansas ___
Įeigos ...____ ___
Išlaidos .. _ _

1958 metais
_____ $160.43

409.95
_____ 250.86

1959 metais
$319.52

1.05
287.07

Balansas _ _____  $319.52 $33.50

Viso ________________________ $69,152.89

Tuo budu, nuo 1958 metų Seimo iki šio 1960 metų 
Seimo Literatūros Fondas turėjo pajamų $411.00 ir 
išlaidų $537.93. Padengimui skirtumo Pildomoji Ta
ryba paskyrė $400.00 iš Tautiškų Centų Fondo parė
mimui Literatūros Fondo.

Moksleivių Paskolos Fondas
Našlių ir Našlaičių Fondas

Buvęs balansas
Įeigos _______
Išlaidos _____

1958 metais
$23,964.88

3,645.37
1,775.16

1959 metais
$25,835.09

2,419.02*
1,470.48

Moksleivių Fondo paskolų studentams apyvarta 
buvo tokia:

Balansas________ $25,835.09
•1959 metais $1,000.00 perkelta į Moksleivių

Tautiškų Centų Fondas 

buvo toks: 
$1,569.73 

1,265.83 
1,645.00

Tautiškų Centų Fondas 
Buvęs balansas_____
Jeigu ............................
Išlaidą _____________

Balansas

$26,783.63 
Fondą.

$1,190.56
1,200.20

569.42

$1,821.34 
šio 1960 metų

Balansas 1958 metais____________ $8,085.00
Paskolinta A. Tvirbutas $300.00
Paskolinfta L. V. Jucevičiūtė 300.00
Paskolinta E. Keraitis___  200.00

Paskolinta R. L. Sprindytė __ 200.00
Viso paskolinta _________________ $1,000.00

W * i _________
Balansas sausio 1, 1960 __________ $9,085.00

Jaunuolių Auklėjimo Fondas

Buvęs balansas__________________ $865.75
Įplaukų 
Išlaidų

Emigrantų Fondas

Šiuo tarpu Fondo pareiga—tai reprezentacija, o 
svarbiausia—budėjimas, kad naujai leidžiami įstaty
mai, liečiantieji imigracijos reikalus, butų paremti 
tiksliomis žiniomis ir tuo budu teiktų palengvinimus, 
bet ne apsunkintų tolimesnį išvietintų lietuvių gelbė
jimą.

Man yra malonu pranešti, kad SOLA. Emigrantų 
Komisija, veikdama sutartiniai su Mažosios Lietuvos 
Bičiulių 'Draugija, New Yorke atliko šiuos darbus:

Buvo plačiai susirašinėta su veikėjais Europoje 
ir nustatyta, kad pagal Sovietų Sąjungos sutartį su 
Vokietija, iki šiol į Vakarų Vokietiją imigravo virš 
9,000 naujų imigrantų, kurie galėjo įrodyti, kad jie 
yra vokiečių kilmės.

Ši sutartis daugumoje palietė Klaipėdos krašto 
gyventojus, nes vokiečiai jiems pripažįsta Vokietijos 
pilietybę, kaip buvusiems prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Vokietijos gyventojams. Taigi, daugumą naujųjų imi
grantų sudaro Mažosios Lietuvos gyventojai, kurie per 
700 metų išsilaikė lietuviais. Apie 75% naujai atvy
kusių imigrantų vokiečių kalbos visai nemoka.

Vokiečių valdžia naujais imigrantais rūpinasi, 
duoda stambias paramas jiems įsikurti, jo vakarais 
mokyklose mokina juos vokiečių kalbos, kad galėtų 
su jais susikalbėti.

Repatriantų tarpe randasi nemažai tokių, kurie 
yra išbuvę Sibiro tremtyje net po 10 metų. Daugumas 
jų pareiškė norą imigruoti į JAV.

Atvykę nauji tremtiniai į Vokietiją įsijungė į lie
tuvių veiklą. Jie, patriotiniu entuziazmu, naujomis 
partizanų dainomis žavi kiekvieną ir savo veikla nu
stelbia senesniuosius lietuvius imigrantus.

Emigrantų Komisija rūpinasi ir deda pastangas, 
kad JAV kongresas priimtų naują įstatymą, arba pa
pildytų esamuosius, kad šie naujieji imigrantai, kurie 
dėl okupantų priespaudos neteko savo tėvynės, įgalėtų 
palengvintomis sąlygomis atvykti į šį laisvės kraštą. 
Kartu komisija rūpinasi paguosti juos moraliai ir pri
minti jiems, kad jų broliai, Amerikos lietuviai, jų ne
pamiršo ir nepamirš.

Kita pareiga—tai sulig išgalės padėti naujiems 
ateiviams greičiau įsikurti. Tuo tikslu teikiame iš 
šio Fondo paskolas lengvomis sąlygomis.

Įsikūrimo paskolos iš Emigrantų Fondo duodamos 
tokiomis sąlygomis:

1. Prašymai gauti paskolą iš SLA Emigrantų 
Fondo turi būti SLA kuopos rekomenduoti ir Emig
rantų Fondo komisijai žinomo visuomenininko paremti.

2. Paskolos duodamos tik visuomenininkams ir 
nedidesnės kaip $100.00.

3. Paskolos duodamos be palūkanų nuošimčio, 
kuris aukojamas tremtinių įsikūrimui palengvinti.

4. Paskolos duodamos pagrindu grąžinti dalimis. 
Paskolos grąžinimas gali prasidėti po 6 mėnesių nuo 
pasiskolinimo dienos, ar, pagal susitarimą, kitokiu 
laiku.

5. Paskola duodama Emigrantų Fondo Komisijai 
balsų dauguma krivūlės keliu nutarus.

Bendrai, šio Fondo apyvartos nebuvo, kaip seka:
1958 1959

Buvęs balansas _____ $1,206.42 $1,206.42
Pajamų (aukų) _____ — —
Išlaidų _______  — —

Kuopų knygos----- - ------------------- 3.50
SLA ženkleliai------ -----------   101.70
Kvitų knygelės .......................... 14.50

Visais inventorius .......................$7,184.78

DEŠIMTAS SKYRIUS

IJSSŲ FONDAS

SLA Lėšų Fondą sudaro trys atskiri fondai: Eks
pensų, “Tėvynės” ir Karo Fondas.

SLA Lėšų Fondas padengia visas SLA adminis
travimo išlaidas. Iš šio fondo yra apmokamos algos 
Centro tarnautojams, Pildomosios Tarybos išlaidos, 
Sočiai Security, Unemployment, Workmen’s Compen- 
sation, Statė Health Insurance apdraudų išlaidos, visų 
komisijų išlaidos, kelionės, pašto išlaidos, kaucijos, 
organizatorių, finansų sekretorių, aktuarų, investmen- 
tų atlyginimai ir, jei naujai įstojęs į SLA narys ne
išbuvęs SLA nariu vienų metų miršta, tai tokio nario 
pomirtinė taipgi išmokama iš šio fondo.

Jau keliuose SLA Seimuose esu aiškinęs apdrau
dos įstatymų griežtumą ir apie tai, kad administra
vimo išlaidoms negalima naudoti kitų SLA fondų, o 
tik tuos pinigus, kurie sudaro Lėšų Fondą.

Lėšų Fondą sudaro narių mokesčiai. Kaip ži
note, kiekvienas SLA narys mokėdamas savo duokles 
sumoka kas mėnesį 15 centų, kurie eina j Lėšų Fondą. 
Tie 15 centų yra paskirstomi taip: 7 centai Ekspensų 
Fondui, 7 centai “Tėvynės” Fondui ir 1 centas Tautiš
kų Centų Fondui. Taigi, kiekvienas SLA narys me
tams sumoka į Ekspensų Fondą 84 centus, kas sudaro 
labai mažą sumą su kuria reikia vesti visus tokius 
plačius administravimo, kultūros ir fraternalius musų 
organizacijos darbus.

SLA turtas kasmet progresyviai didėja. Didėjant 
organizacijai ir turtui, didėja ir administravimo išlai
dos. Be to, viskas brangsta, pragyvenimas ir tarnau
tojų atlyginimai, o administravimo išlaidoms padengti 
pajamos pasilieka tokios pat, kokios buvo prieš kelias 
dešimtis metų. Tas, nežiūrint kad SLA yra finansir 
niai stipriausia fratemalė organizacija, vistiek sudaro 
didelių sunkumų, nes administravimo išlaidas reikia 
subalansuoti, nežiūrint pajamų didumo.

Nugalėjimui šių taip sunkių SLA administravimo 
kliūčių SLA priėmė “Preliminary Term” pagrindą ir 
10% duoklių lodavimą naujai apdraudai, bet tas sun
kiosios administravimo problemos vistiek tinkamai ne
išsprendė.

Visi žinome, kad organizacija gali tinkamai bujoti 
tik tada, jei tobulai ir energingai atlieka savo darbą. 
Neturint administravimui užtektinai lėšų, nukenčia 
dirbantieji, darbo tobulumas, pagerinimai ir labai daž
nai nlet svarbus nauji planai ir užsimojimai.

Kadangi Lėšų Fondo pajamos yra labai mažos ir 
ribotos, todėl visada teko panaudoti visus didžiuosius 
taupumo budus ir žiūrėti, kad vienas kitas doleris 
liktų ir kitiems SLA fratemaliniams ir tautiniams dar
bams, nes tuomi pakeliame savo organizacijos pres- 
tyžą.

Čia paduodame kelių metų Lėšų, “Tėvynės” ir 
Karo Fondo duomenis, kurie parodo šio fondo stovį.

BENDRAS LĖŠŲ FONDO STOVIS 
(Lėšų, “Tėvynės” ir Karo Fondai)

100.00

Balansas 1-1-60 _____ $1,206.42 $1,206.42

Bedarbių Paskolų Fondo Stovis

Bedarbių Fondui paskirta_______ $15,349.12
Nurašius išbrauktų narių skolas __ 5,576.36

$1,190.56
Taigi, nuo 1958 metų Seimo iki 

Seimo Tautiškų Centų Fondas turėjo pajamų:

Narių duoklėmis ----------------------- $2,466.03
Per tuos du metu išlaidų buvo___  2,215.02

Lieka______________________ $765.75
BLA 285 kp., Linden, N. J., parama vaikų mo

kyklai _____________________________ $100.00

Viso $100.00

Lieka____________________ $9,772.82
Inventorius 1959 Metais

Raštinės inventorius -------------------$1,356.67
Spaustuvės inventorius _________ 1,032.31
Redakcijos inventorius-----------  777.82
Administracijos inventorius_____  2,509.94
Knygos _______________________ 1,388.34

Metai Įplaukos Išlaidos “Tėvynei” Balansas
1959 $72,736.82 $86,116.68 $7,174.82 $8,114.66
1958 97,334.11 89,398.86 7,271.82 21,494.52
1957 108,409.06 97,743.94 6,510.98 14,934.92
1956 107,794.73 93,769.94 5,759.06 11,100.51
1955 76,840.69 78,474.46 4,031.54 2,515.06
1954 75,009.36 80,726.49 2,500.00 8,180.37
1953 75,858.38 67,838.19 2,705.44 13,897.50
1952 70,046.39 82,480.26 1,022.25 8,582.75
1951 69,295.05 63,294.27 2,869.03 22,038.87

SLA administravimo išlaidas daugiausiai sudaro 
tarnautojų algos, kurios toli gražu nėra tokios, kokios 
turėtų įbuti.

(Bus daugiau)

Lietuvių Studentų S-gos Atstovai 
USNSA Tryliktam Kongrese

Šis JAV Tautinės Studentų 
S-gos Kongresas vydo š. m. 
nuo rugpiučio 22 d. iki rugsė
jo 2 d. Minneapolyje, Minne- 
sota, Minnesotos universiteto 
rūmuose, sutraukęs daugiau 
900 atstovų iš visų pasaulio 
kraštų, būtent: JAV, Kana
dos, Argentinos, Brazilijos, 
Anolijos, Arabijos, Afrikos, 
Australijos, Indonezijos, Ja
ponijos, Sudano, Izraelio, In
dijoj Vak. Vokietijos, Austri
jos, Italijos, Peru, Pakistano, 
Lenkijos, Alžirijos ir kt. Be 
to, dalyvavo atstovai ir egzi- 
lų, kaip tai: lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, kinų, veng
rų ir kt. JAV Tautinė Studen
tų S-ga yra universitetų stu
dentų valdybų konfederacija. 
Jai priklauso arba yra nariais 
320 universitetų. Ji reprezen

tuoja apie 800,000 studentų.
Ši Amerikos studentų s-ga 

tokius kongresus ruošia kas
met, bet vis atskirose vietose. 
Juose uoliai ir stropiai apta
riami klausimai, prisilaikant 
s-gos konstitucijos, kaip tai: 
1. išlaikymas akademinės lais
vės, 2. didinimas ir skatinimas 
studentų organizacinės veik
los demokratiniais pagrindais, 
3. išvystymas aukšto mokslo 
standarto, 4. pagerinimas stu
dentų gerbūvio, 5. pakėlimas 
tarptautinio susipratimo, 6. 
išryškinimas Dievo ir Bendruo
menės supratimo, 7. garantija 
visiems žmonėms lygių moks
lo siekime ir 8. išlaikymas sa
vo krašto konstitucijos dės
nių tobulumo.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą, visiems tiems punk

tams bei klausimams aptarti 
buvo sudarytos atskiros ko
misijos, kurios savo nutari
mus arba rezoliucijas pateikia 
plenumui aprobacijai. Be to, 
šį kartą, buvo sudaryta atski
ra komisija, kurioje ir lietu
viai atstovai dalyvavo, aptar
ti mainų klausimą tarp JAV 
ir SSSR studentais. Šioje ko
misijoje buvo iškelti budingi 
klausimai, būtent: JAV uni
versitetai siunčia jaunus, 
energingus, pažangius studen
tus į SSSR universitetus, ku
riems SSSR universitetų vado
vybė jokių teisių, jokių privi
legijų ne tik kad neteikia, bet 
dar juos visokiais budais var
žo, neleidžia juos skirti seniū
nais, vyresniais ir tt. Tačiau 
JAV universitetai iš SSSR 
universitetų gauna studentus 
peraugusio amžiaus tarp 30- 
40 metų amžiaus ir dar stato 
sąlygas, kad jie butų skiriami 
seniūnais, vyresniasiais ir tt. 
Vietos studentų tarpe iškilo

nepasitenkinimas ir pertat šis 
klausimas buvo įtrauktas į 
kongreso dienotvarkę. Iškarto 
buvo norėta mainų klausimą 
atmesti, kaipo nepageidauja
mą. Bet kad nestatyti JAV 
vyriausybę į keblią padėtį, bu
vo nutarta reikalauti, kad iš 
SSSR universitetų butų kvie»- 
čiami vyrai ne vien iš Mas
kvos ir Leningrado universi
tetų, bet kad butų siunčiami 
iš Kauno, Vilniaus, Kijavo, 
Talino ir Rygos universitetų 
studentai. Tą klausimą iškėlė 
lietuviai studentai su ukrainie
čiais. Ir tam klausimui stip
riai pritarė Vakr. Vokietijos 
ir Kanados studentų atstovai. 
Nutarimas buvo priimtas ir 
apribuotas.

Šiais metais JAV Tautinės 
Studentų S-gos Valdyba, ku
rios vice prezidentu yra musų 
tautietis Kvedaras, pakvietė 
lietuvių Studentų S-gą trem
tyje dalyvauti XIII Kongrese. 
Lietuvių Studentų S-gos Cen

tro Valdyba delegavo du na
rius: Kęstutį Dirkį ir Rimą 
Vėžį, šie tu energingi ir drą
sus vyrai buvo labai maloniai 
kongreso dalyvių, sutikti, pri
imti su ovacijomis. Su jais

įbuvo stengiamasi susipažinti, 
draugiškus ryšius užmegsti ir 
kuodaugiau išgirsti apie ken
čiančią Lietuvą.

Dar kas svarbu, kad lietu
viai studentai tame kongrese

turėjo du atstovus, kaip kiti 
tik po vieną. Ir be to, jiems 
pavyko išplatinti didelis kiekis 
brošiūros: “Introducing Lithu- 
ania”.

Pov. Dirkis.

.... .................. ■ ....... ............................................................................................................................................
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. OHelsea 3-2583

Lioensed by Inturist

141 Second Avenue 
NEW YORK (UTY 
Tel. GRamercy 5-7430 
832 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2874

1855 West 47th
CHICAGO 9, ILL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama

St.

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.

ANdrew 8-5040Te).

Avenue

9-3980

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

PHTLADEIJPHIA 23, Pa 
Tel. WAlnut 5-8878

217 East Hennepin Avė. 
MINNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887 

tukstanfiius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys IšsiunClamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekįų. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose teurfte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Kun. Petras Dagys,
Susivienijimo centro tarnauto
jas, rugsėjo 17 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų ir 
drauge su žmona išvyko į Flo
ridą poilsiui.

mų neruošti, o savo kalendo
riuje pasižymėti spalio 1 die
ną šiam gražiam koncertui.

Koresp.

Philadelphia, Pa

Lankėsi K. B. Kraučiunas

Rugsėjo 13 dieną New Yor
ke lankėsi iš Floridos atvykęs, 
buvęs daug metų Brooklyno 
gyventojas ir veikęs meno sri
tyje, K. B. Kraučiunas. Can- 
ton, Conn. jo duktė surengė 
jam 50 metų vedybų sukaktį, 
Pobūvy dalyvavo veik tiktai 
giminės. Tos pat dienos vaka
re Kraučiunas autobusu išvy
ko atgal į Floridą.

Pasimatęs.

ŠIA 135 KUOPOS
narių susirinkimas bus laiko
mas Lietuvių Muzikos Svetai
nėje, Allegheny Avenue ir Tilr 
ton gatvė, sekmadienį, spalio 
2 dieną, 2 valandą po pietų.

Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų apta
rimui.

, Z. Jankauskas,
Finansų sekr.-organiz.

Naujas Imigrantų į 
JAV {statymas Jau 

Veikia
Cleveltnd, Ohio

Dirva Rengia Balių 45 Metų 
Sukakčiai Paminėti

Tėvynėje dažnai tenka pas
tebėti pranešimus iš musų 
miesto apie veiką lietuviškų 
organizacijų, dažniausia jų 
matyti apie Susivienijimo kuo
pų susirinkimus ir jų veiklą, 
nes čia gyvena nemažai SLA 
narių, kurie skaito Tėvynę, 
tad jie ir praneša organui apie 
savo veikla. Būna pranešimų 
ir apie kitų organizacijų vei
kimą bei rengiamus pobūvius.

Dabar aš, kaipo Susivieniji
mo narys, noriu nors trumpai 
pranešti, kad musų mieste lei
džiamas savaitraštis Dirva 
rengia didelį ir gražų balių 
atžymėjimui 45 metų gyvavi
mo sukakčiai. Dirba pradėjo 
išeidinėti musų mieste prieš 
45 metus. Pirmiausia, kaip 
mane informuoja vietiniai gy
ventojai, ją leido tuometinis 
najudomų nuosavybių parda
vėjas Bartasevičius (jau mi
ręs), po to ilgus metus Dirva 
leido, radagavo ir visus reika
lus tvarkė K. Karpius. Po an
tram pasauliniam karui iš 
anos pusės Atlanto vandenyno 
atvykus nemažam skaičiui 
energingų ir gabių žmonių, jie 
iš Karpiaus perėmė Dirvą lei
sti ir redaguoti.

Todėl tai reikšmingai 45 m. 
sukakčiai atžymėti rengiamas 
didelis balius šių metų rugsė
jo 24 dieną, šeštadienį, Slovė
nų auditorijoje. Rengėjai tikisi 
gausaus būrio žmonių ne tik 
vietinių, bet ir iš tolimesnių 
vietovių. Koresp.

PL86-648 įstatymas, pagal 
kurį be kvotos į JAV atvyks 
keli ar keliolika tūkstančių 
tremtinių, jau prade damas 
vykdyti. Nustatyta, kad trem
tiniai bus renkami iš: Austri
jos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Graikijos ir Italijos. Ten trem
tiniai jau registruojasi. Regi
stracijos blankų galima gauti 
JAV konsulatuose ir Balfo 
Centre. Spėjama, kad pagal šį 
įstatymą iki 1960 m. gruodžio 
30 dienai galės atvykti į JAV 
pirmieji 5,000 tremtinių. Pir
menybė teikiama esantiems 
oficialiose stovyklose, neofi
cialiose stovyklose, niekur ne- 
įsikurusiems.

Tremtinio įrodymo doku
mentas bus: London ar Con- 
vention Travel Document, I. 
R. O, OFPRA ar panašus as
mens liudijimai. Kelionpini
gius, atrodo, padės parūpint 
tarptautinės organizacijos.

Užinteresuotieji šia privile
gija turėtų tuoj pat susisiek
ti su JAV konsulatu Vokieti
joj, Austrijoj, Italijoj arba su 
Balfo įgaliotiniais.

Balfo Centras.

nuo pirmadienio iki penktadie
nio nuo spalio 10 iki 14 dienai 
vakarais nuo 5:30 iki 10:30, 
šeštadienį visą dieną ir vaka
re, nuo 7 valandos ryto iki 
10:30 vakare.

Kam reikia registruotis.
1. Nauji balsuotojai, 2. Se- 

nKJpalsuotojai, kurie nebalsavo 
1958ST 1959 metais, ir 3. Tie 
seni balęuotojai, kurie pakeitė 
gyvenimu vietą.

Registracijos vietos 
pačios, kur įvyksta 
mai. Reikia eiti į artimiausią 
mokyklą. Jei kartais ne ta 
butų jūsų balsavimo vieta, tai 
policija ar rinkimų komisijos 
nariai nurodys, kur randasi 
jūsų rinkiminis distriktas.

Nauji balsuotojai turi turėti 
mokslo diplomą ar išlaikyti 
literatingumo egzaminą, kuris 
yra labai lengvas. Ant to pa
ties ekzaminų lakšto yra trum
pa istorijukė ir žemiau seka 
klausimai, kuriems atsakymai 
randasi toj istorijukėj.

D. Klinga.

— tos 
balsavi

Cleveland, Ohio

Paminėsime Žalgirio Mūšio
550 Metų Sukaktį

yra švenus, sultingas ir švie
žias, kaip lygiai aukštos koky
bės maistingumu ir ekonomiš
kas. Namų šeimininkių pa
togumui, lenkišką kumpį da
bar galima gauti pagal šeimos 
reikalavimus 3, 4 ir 5 svarų 
dėžutėse. Jį galima pirktis vi
sose Jungtinėse Valstybėse, 
jis turi pagarsėjusius vardus 
ATALANTA, KRAKUS ir 
TALA.

demokratai. Majoras ir alder- 
monų daugumą sudaro demo
kratai. Kaip demokratai, taip 
ir republikonai vienodai šeimi
ninkauja, Nė vieni nė kiti jo
kiu budu negali išlygint mies
to skolas, vietoj skoloms ma
žėti, jos dar didėja.

Štai miesto 
paskelbė savo 
New Britainas
turi $17,790.400 skolos. Kaip 
ir kada tos skolos galės būt 
išmokėtos? Miestas turi rodos 
virš 83 tūkstančius gyvento
jų, o visgi jiems prisieis susi
durti su tų skolų problema.

Pr. Naunčikas.

kontrolierius 
raporte, kad 
šiais metais

Visada, kai jus tieksite savo 
šeimai puikų AT ALANTA, 
KRAKUS ar TALA lenkišką 
kumpį jis bus valgomas ge
riausiu apetitu.

New Britain, Conn. Paieškojimai

Demokratai ir Republikonai 
Vienodai šeimininkauja

Jau trečias terminas, kaip 
musų mieste šeimininkauja

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Ccrvinskas Jonas ir Stasys, sūnus 
Antano ir Onos, iš Openiškes kai
mo, Eržvilko vals., Tauragės apskr., 
gyveno Spring Valley, III.

"Rugsėjo 23, 1960

drau« 
skam-

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam 
binkite:

Gttlakan-PaSkevičiutč Stefanija, 
d. Jono, gyv. Brazilijoje.

Garbanauskienė Stanislava, duktė 
Jono.

Grikinis Edmundas, sūnūs Prano 
ir Adelės, iš Švenčionių apskr.

Jankauskas Stanislovas, Vaclovas 
ir Magdė.

Jotautienė Antanina, ir vyras Jo
nas.

Jurkevičius Antanas, Bronius ir 
Stasys, sūnus Vaclovo, gyvenę Sao 
Faulo ar St. Paul mieste.

Kirsnauskas Antanas, gyvenęs 
Pietų Amerikoje.

Kryžanauskas Juozas, Stasys ir 
Vladas, sūnus Norberto.

Kubilius Kostas, iš Vilvikų km., 
Kulių vals., Kretingos apskr.

Kuliešienė Liudvika, ir vyras Ku
liešius Aleksas, kilę iš Senų Kieta
viškių kaimo, Semeliškių vals., Tra
tų apskr.

Ladys-Paškevičienė Elena, d. Jo
no, ir Ladys Pranciškus, gyvenę 
Brazilijoje.

Lapinskas Juozas ir sesuo Anta
nina.

Legus Stasys.
Lundžius Juozapas.
Miknius Juozas, sūnūs Juozo, me

dicinos studentas.

Iieškomlejl arba apie Juos žlnaa 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL
OF LITI H JANI A,

«1 WEST 82-ND STREET, 
NBJW YORK 24. N. Y.

f
patarnavimui

VvO 5-5890
Taip pat patams ”<«me 
ir siuntinių persiuntimui į 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

pinigų

Tel. STagg 2-5043 

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL DOME 
AK BALTRUNAB-BALTOT 

Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

i

i

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL H0ME
8r4-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHAUNS
Tel. Vlrginia 7-4499

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti

Prezidentui ir
Rugsėjo 17

Išmokėtos pomirtinės
JONAS DARAŠKEVICIUS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi- 

męs lapkričio 11, 1885 m., Vilunėlių kaime, Alytaus 
apskr., Lietuvoje. Prie SluA prisirašė birželio 1, 
1919. m., mirė rugpiučio 23, 1960 m. Velionio žmo
nai, Mlarei Daraškevičienei, pomirtines išmokėta $1,000.00

VERONIKA KARPAVIČIENE, 38 kp, Brooklyn, N. Y, 
gimus lapkričio 1, 1885 m, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 2, 1923 m, mirė rugpiučio 24, 1960 m. 
Velionės sunams: Joseph ir Charles Sipawitz, po
mirtinės išmokėta__________________________ $1,000.00

ANTOS® GARBALIAUSKIUTE, 38 kp, Brooklyn, N. Y. 
gimus gruodžio 5, 1889 m, Šiauliuose, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė vasario 6, 1930 m, mirė liepos 
28, 1960 m. Velionės seserei, Anna Vinikas, pomir
tinės išmokėta ______________________________ $150.00

KAZYS MARGAITIS, 38 kp, Brooklyn, N. Y, gimęs va
sario 12, 1924 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 9, 1954 m, mirė rugpiučio 22, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Teresei Margaitis, pomirtinės išmo
kėta ______________________________________ $500.00

VERONIKA SHJUIPIS, 124 kp, Hartford, Conn, gimus 
sausio 6, 1893 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 12, 1913 m, mirė liepos 20, 1960 m. Velionės 
vyrui, Antanui Shuipiui, pomirtinės išmokėta $1,000.00

WALTER STATKUS, 133 kp, So. Milwaukee, Wis, gi
męs lapkričio 3, 1920 m, So. Milwaukee, Wis, Prie 
SLA prisirašė birželio 6, 1941 m, mirė rugpiučio 
26, 1960 m. Velionio žmonai, Dorothy Jane Statkus, 
pomirtines išmokėta_________________________  $250.00

MARTYNAS GALINAITIS, 159 kp, Collinsvillc, 111, gi
męs lapkričio 14, 1879 m. Prie SLA prisirašė sausio 
7, 1923 m, mirė rugpiučio 20, 1960 m. Velionio žmo
nai, Augustai Galinaitienei, pomirtinės išmokėta $150.00

LEONORA BLAŽIONIENE, 173 kp, Lowell, Mass, gi
mus vasario 29, 1894 m, Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė spalio 5, 1935 m, mirė rugpiučio 7, 1960 m. Ve
lionės vyrui, Petrui Blažioniui, pomirtinės išmokėta $300.00

KAZYS KASPEiR, 212 kp, Kenosha, Wis, gimęs ba
landžio 30, 1891 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalio 5, 1919 m, mirė liepos 23, 1960 m. Velionio 
žmonai, Josephine Kasper, pomirtinės išmokėta $300.00

PETRAS VAIKŠNORA, 262 kp, Waukegan, III, gimęs 
rugsėjo 25, 1877 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
vasario 9, 1919 m, mirė rugpiučio 2, 1960 m. Velio
nio dukterei, Beatričei Krauser, pomirtinės išmokė
ta _______________________ __________________  $80.00

JUOZAS PALESKI, 281 kp, Nanty Glo, Pa, gimęs 
gruodžio 4, 1892 m, Bučkunų kaime, Alytaus apskr. 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 1, 1934 m, mirė 
rugpiučio 2, 1960 m. Velionio sesers sunui, Stanley 
White pomirtinės išmokėta----------------------------- $600.00

AGOTA KRAKAUSKIENE, 362 kp, Collinsvillc, Ohio, 
gimus balandžio 7, 1890 m, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 4, 1936 m, mirė rugpiučio 27, 
1960 m. Velionės vyrui, Domininkui Krakauskui, 
pomirtines išmokėta ________________________ $429.00

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1960 Metų

t

v

PARDUODAMAS
PIENO ŪKIS, virš 239 akrų 
žemės, miško. Namas 16 kam
barių. Tvartas su kluonu, ūkio 
mašinos, 50 karvių. Kaina: 
$15,500.00. Kreipkitės: Henry 
Mayer, R. D. 1, Bainbridge, 
N.* Y. Telefonas: WO 7-3583, 
arba pašaukit Mrs. E. Mayer 
EV 6-5949, Brooklyn, N. Y.

Solistės Bičkienės Koncertas

Detroit, Michigan

įvyks antradie- 
dieną. Balsuoti 
Jungtinių Val- 
21 metų ir se-

Bus Gražus Smuikininko 
Vosiliuno Koncertas

Baltimore, Md.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metines prenumeratos gaus šiuos

tie-
ge-

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St, Chicago 8, ūl.

HITLERIS IR MUSSOLINI
"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

Viso ..... h-*-*-------------------------------------- $588.79
Nuo pradžios šių metų bendrai viso -...........- $21,352.59

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

tik-

Į i

Iš įvairių organizacijų iš
rinktoji komisija suruošti Žal
girio mūšio 550 metų sukak
čiai paminėti praneša, kad ji 
po pasitarimų nutarė suruošti 
parengimą Žalgirio mūšio 550 
metų sukakčiai paminkėti šių 
metų spalio mėnesio 1 dieną, 7 
valandą vakare, šv. Jurgio pa- 
apijos salės patalpose. Bus su
vaidinta teatras ir padary
tas platus pranešimas apie 
Žalgirio mūšį, kurį atliks A. 
Jonaitis.

Nors spalio pirmoji dar to
li, bet jau dabar pradėkite 
ruoštis ir dalyvaukite šiame 
istoriniame minėjime.

Koresp.

Registruokitės, Kad 
Galėtumėt Balsuoti

Tikras lenkiškas kum
pis - visapusiškai 

skanus valgis!

Vietinės Lietuvių Bendruo
menės apylinkė rengia koncer
tą solistei Prudencijai Bičkie- 
nei. Jis įvyks šeštadienį, rug
sėjo 24 dieną, 7:30 valandą 
vakare Lietuvių Salėje, 851 
Hollins Street. Rengėjai kvie
čia visus Baltimores ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti koncer
te ir pasiklausyti gražaus dai
navimo.

Iki pasimatymo koncerte šį 
šeštadienį. Aš Busiu.

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius rengia kon
certą smuikininkui Vosiliunui, 
pianu palydės Rasa Marija 
Vosiliunaitė. Koncertas įvyks 
šių metų spalio 1 dieną, 8 va
landą vakare, Meno Muzieju
je, 5200 Woodward Avenue.

Nors koncertas dar toli, bet 
jau dabar pradėkite ruoštis 
prie to gražaus koncerto-reči
talio ir jame dalyvaukite, nes 
tokie koncertai musų mieste 
labai retai pasitaiko. Rengėjai 
prašo tą dieną jokių parengi-

Jungtinių Valstybių prezi
dento, kongreso ir kitų parei
gūnų rinkimai 
nį, lapkričio 8 
turi teisę visi 
stybių piliečiai
nesni, tačiau turi būti užsire
gistravę. Kai kuriose valstijo
se turi registruotis prieš kiek
vienus rinkimus, kai kuriose 
nuolatinė Cpermanent) regis
tracija.

New Yorko valstijoj daugu
moj apskričių yra nuolatinė 
registracija. Tarpe tų, kurie 
turi nuolatinę registracija yra 
ir visi penki New Yorko mie
sto apskričiai. Registracija 
New Yorke tęsis visą savaitę,

Visi žino, kad tikras lenkiš
kas kumpis, atgabentas 
siog iš Lenkijos yra visų 
riausias skanumynas.

Kai pirksite, reikalaukit
tai puikaus, parengto valgyti, 
importuoto iš Lenkijos kum
pio. Taupi šeimininkė visados 
yra užtikrinta, kad turi atsar
goje dėžę skanaus lenkiško 
kumpio pavaišinti nelauktus 
svečius. Lenkišką kumpį gali
ma vartoti karštą, kaipo ska- 
__nų pagrindinį valgį. Ji taip 
pat galit vartoti šaltą irsand- 
v i č i a m s (sumuštiniams), o 
taip pat su Saločiais arba už
kandoms. Kokiu tik budu jus 
vartosit lenkišką kumpį, visa
da jis patenkins visus.

Lenkiškas kumpis visada

SLA VASARNAMIS
128 Boardvvalk at Oriental Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic

City Jums suteikia 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.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

SLA
NEW YORK 1, N. Y.

MM

Viso —.................  $5,759.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $122,164.16

Išmokėtos ligojo pašalpos
V. LUKAUSKAS, 41 kp., Lavvnence, Mass. Sirgo 8 sav. ir 1 d. --------  $66.00
O. KRUOFIEN®, 46 kp., Terre Haute, Ind. Sirgo 4 s. ir 5 d. .. ............ 27.00
S. SKUČAS, 48) kp., Portage. Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. ................................. 38.02
J. GUOGIENE, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 11 s. ir 3 d. ...............54.00
A. Wychules, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 7 s. ir 4 d. ----------- 82.00
J. B. PUČINSKAS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 6 s. ...................... 27.00
K. BEJERIS, 87 kp., So. Amaha. Nebr. Sirgo 5 s. ir 5 d. ................. 37.00
E. GRIGAITIS, 87 kp., So. Omaha, Nebn Sirgo 7 s. ir 6 d. -----------  89.00
B. MILiLER, 87 kp., So. Omaha, Nebr. Sirgo 4 s. ir 3 d. .................- 33.75
Nt. ŠUKIENE, 87 kp., So. Omaha, Nebr. Sirgo 6 s. ir 4 d. ............... 38.00
V. ŠUIPIEN®, 124 kp., Hartford, Conn. Sirgo 11 s. ir 4 d. ..............  53.52
K. KASPER, 212 kp., Kenosha. Wis. Sirgo 5 dienas .......................— 12.50
A, GVAZDAUSKIEN®, 247 kp., Aliąuippa, .Pa. Sirgo 5 s. ir 1 d. 31.00

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVI.” tuP daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug kinių iš lietuviikoslca 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimLs Ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI® "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bar gan Ugi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠ®JO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Allaskon, Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
18 Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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. 
UžataAlrinulems knygą tuoj pat paaiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway

Kaina tik 75 centai 
iiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

i 
!ii

lt

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOJ

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnį u s ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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PREZ. EISENHOWERIS KALBĖJO 
JUNGTINIŲ TAUTŲ POSĖDYJE

SLA 7-tos Apskrities Metinis Suvažiavimas

Tarėsi su kelių kraštų vadais. - Egipto Nasse- 
ris aplankys San Francisco. - Pirmą kartą JT 
posėdyje tiek daug valstybių vadų. - Kubos va
das Fidel Castro nerimo Shelburn viešbutyje

Praeitos savaitės ketvirtadieni prezidentas Eisenhoweris 
buvo atskridęs į New Yorką ir pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjo posėdyje. Didesnė jo kalbos dalis bu
vo apie Afrikos kraštus, kur šiuo metu vyksta neramumai ir 
eina kovos už vadovybę kaikuriuose Afrikos kraštuose. Toliau 
jis kalbėjo apie karo išvengimą ir palaikymą taikos pasaulyje. 
Keletą kartų paminėjo Sovietų Sąjungą ir jos siūlomus planus 
karo išvengimui. Prezidentas pareiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės sutinka tartis su Sovietų Sąjunga ir kitomis val
stybėmis kariškų ginklų gaminimo, karo išvengimo ir kitais 
klausimais.

Prezidento kalba patiko demokratinių kraštų atstovams ir 
jie ją palydėjo gausiu delnų plojimu. Tačiau Sovietų Sąjungos 
ir jos pasekėjų komunistinių kraštų atstovams labiausiai nepa
tiko pirmoji kalbos dalis, kurioj prezidentas kalbėjo apie Afri
kos kraštus. Vyriausias sovietų vadas Nikita Chruščevas po 
prezidento kalbos pareiškė, kad jis nieko naujo nesuranda pre
zidento kalboje. Jugoslavijos prezidentas Tito pareiškė, kad 
tai buvo tikra kalba. Tai viskas ką aš galiu pasakyti dabar. 
Lenkijos komunistų vadas Gomulka pasakė, kad dar per ank
sti ką nors sakyti.

Po pasakytos kalbos prezidentas Eisenhoweris pasiliko 
New Yorke vienai nakčiai ir Waldorf-Astoria viešbutyje turė
jo pasitarimus su kelių kraštų vadais: Jugoslavijos prezidentu 
Tito ir trims kitais užsienio vadais. Taipgi tarėsi su Ghana 
prezidentu Kwame Nkrumah, Nepal ministeriu pirmininku Bi- 
shesvvar Prasad Koirala ir Lebanon ministeriu pirmininku Saeb 
Saliam.

Anglijos ministeris pirmininkas atvyko vėliau į Generali
nės Asamblėjos posėdžius, tai prezidentas būdamas New Yorko 
neturėjo progos su juo susitikti. Taipgi jis nenorėjo susitikti 
su Kubos ministeriu pirmininku Fidel Castro ir Sovietų Sąjun
gos ministeriu pirmininku Nikita Chruščevu. Egipto preziden
tas Nasseris irgi atskrido į Jungtinių Tautų Generalinės Asam
blėjos posėdžius praeitos savaitės pabaigoje. Tai pirmas Nas- 
serio atvykimas į Jungtines Amerikos Valstybes ir j Jungtinių 
Tautų posėdžius. Sakoma, kad jis atsivežęs naujus planus ir 
norėtų pasimatyti su prezidentu Eisenhoweriu.

Indijos ministeris pirmininkas Javvaharlai Nehru atskrido * 
New Yorkan praeitą sekmadienį.

Į šį suvažiavimą kviečiami kuopų delegatai, SLA nariai ir 
svečiai.

Suvažiavimas įvyks sekm 
Piliečių Klubo salėj, 91 North 
džia 1:30 valandą po pietų.

Šiame suvažiavime bus aptarta daug įvairių reikalų. Bus 
išduoti šių metų piknikų raportai. Rinkimas naujos valdybos 
1961 metams ir ką veiksime ateinančiais metais.

Kuopos, nepriklausančios prie apskrities, jei negali prisiųs
ti delegatų, lai valdybos atvažiuoja, išgirs kas apskrity yra vei
kiama.

adienį, spalių 23 dieną, Lietuvių 
Main Street, Pittston, Pa. Pra-

Kuopos, priklausančios apskrity, lai prisiunčia kuodau- 
giausia delegatų, nežiūrint narių skaičiaus. Norime, kad šis 
suvažiavimas butų skaitlingas delegatais.

Jei kuopos neturi pinigų, tai į apskrities iždą nereikia mo
kėti. O kurios kuopos norėtų ką surengti padidinimui savo 
tuščio iždo, apskritis visuomet pagalbūs. Tik atvažiuokit su 
savo delegatais ir nesisarmatykit pasakyti ko jums trūksta.

Posėdžiui užsibaigus — delegatai, kuopų valdybos, nariai 
ir svečiai iš kitų kuopų bus sočiai pavaišinti skania šilta vaka
riene ir gėrimais. ,

Tad lauksime delegatų ir svečių.
Iki pasimatymo 7-tos apskrities suvažiavime.

Adomas Miliauskas — pirmininkas 
Nellie Bayoras — laikina sekretorė.

SLA Dešimtos Apskrities Metinis Suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas šaukiamas šių metų spalio mėnesio 23 die
ną, 1 valandą po pietų, A. V. Bitumskio rezidencijoj, 1702 
Jackson Street, North Chicago, III.

Maloniai kviečiu visas šios apskrities ribose gyvuojančias 
kuopas išrinkti delegatus ir prisiųsti suvažiaviman laiku.

Suvažiavime tarsimės ir jieškosime būdų, kaip gauti naujų 
jaunų jėgų sustiprinti musų sentstančią kartą, kad jaunieji 
mus pavaduotų. Išgirsime iš praėjusio seimo buvusių delegatų 
pranešimus. Suvažiuoti kartą į metus ir pasitarti nėra nuovar
gis, o vien malonumas.

VVaukegano SLA 262 kuopos valdyba ir nariai ruošiasi at
važiavusius priimti su malonumu.

M. Kasparaitis,
SLA 10-tos apskrities sekretorius, 

1827 Linden Avė., Racine, Wis.

kaip kaikurie Amerikos politi
kai galvoja ir ramina Krem
liaus aukas, nes logiškai tada 
eitų išvada, kad Kremliaus 
diktatūrai apėmus Amerikos 
žemynus (kažkuriose salose ji 
jau šeimininkauja), sovietų 
pavergtosios Europos išlaisvi
nimo valanda butų visai arti. 
Be senatoriaus Dodd ir Msgr. 
Balkuno Seimo tribūnoje pasi
rodė ir daugiau amerikiečių, 
kurie aiškiai supranta, kad 
nuolaidomis Kremliaus apetitų 
nepasotinsi, o tik juos padi
dinsi. Šie balsai neabejotinai 
sutvirtino 
ryžtą, ir
propagandos HQ. 
sensacijai nustelbti 
sijos.

Seimo 
neleido

dvasią ir 
Kremliaus 
atidarymo 
Seimo se-

Tautinių Grupių Atstovai 
Lankėsi Washingtone

Praeitą savaitę tautinių gru
pių atstovai buvo suvažiavę į 
krašto sostinę Washingtoną 
pasitarti šių dienų svarbiais 
reikalais. Posėdžiai vyko Wa. 
shingtono viešbutyje, į ku
riuos buvo atvykęs vice prezi
dentas Nixonas ir pasakė 
trumpą kalbą, taipgi kartu su 
dalyviais nusifografavo.

Po to dalyviai nuvyko į Bal
tuosius Rumus pas preziden
tą Eisenhowerį, kuris tarė ke
letą žodžių ir kartu su daly
viais nusifotografavo.

Popietinėje sesijoje dalyva
vo ir kalbėjo darbo sekreto
rius James P. Mitchell ir kele
tas kitų žymių asmenų. Visi 
kalbėtojai pareiškė, kad Ame
rika turi interesuotis paverg
tomis tautomis ir kad jų iš
laisvinimui turėtų būti sufor
muota stipri politika.

Nasseris ruošiasi aplankyti San Francisco
Iš Egipto pranešama, kad i 

p ridentas Abdel Nasseris ne 
tik dalyvaus Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdžiuose, bet 
ta proga jis ruošiasi aplanky
ti ir San Francisco miestą. 
Egipto delegacija, kuriai va
dovauja užsienio reikalų mi
nisteris Mahmud Fawzi, ra
šant šiuos žodžius jau yra 
New Yorke. Nasseris, pa
gal spaudos pranešimą, nori 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
Amerikos prezidentu Eisenho- 
weriu ir kitais atsakingais 
pareigūnais ir išsiaiškinti Vi
durinių Rytų politiką. Jis to
kį savo pasiryžimą galės pa
tenkinti tik tada, kada bus pa
kviestas į Washingtoną ofi
cialiam pasitarimui. Jeigu jis 
nebus pakviestas į valstybės 
sostinę prezidento, tai jo norai 
neišsipildys.

PavergtyjŲ Seimas ir Kremliaus 
Politinė Ofensyva

Pirmą kartą New Yorke 
tiek valstybių vadu

Šiuo metu į New Yorką yra 
suvažiavusių įvairių kraštų 
valdovų dalyvauti Jungtinių 
Tautų Asamlčjos posėdžiuose, 
kiek jų nebuvo niekad pir- 
pirmiau. Posėdžiuose dalyvau
ja Sovietų Sąjungos ministe
ris pirmininkas Nikita Chruš
čevas, Jugoslavijos preziden
tas Tito, Kubos ministeris pir
mininkas Fidel Castro, Lenki
jos valdovas Gomulka, Egip
to valdovas Nasseris ir kt. 
Vieni jų atvyko dalyvauti 
Asamblėjos posėdžiuose tam, 
kad palaikyti taiką pasaulyje
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ir padaryti gerų nutarimų, 
kiti atvyko tam, kad galėtų 
patrukšmauti ir trukdyti gerų 
nutarimų pravėdintą. Trukš- 
mo kėlimu yra pasižymėję ko
munistinių įsitikimų žmonės, 
tad ir šiame posėdyje gali su
kelti nemažai trukšmo Chruš
čevas su savo pasekėjais.

Kubos Castro pakeitė 
apsistojimo vietą

Kubos perversmo vadas ir 
dabartinis ministeris pirminin
kas Fidel Castro, atvykęs į 
New Yorką dalyvauti Jungti
nių Tautų Asamblėjos posė
džiuose, buvo apsistojęs Shel
burn viešbutyje, bet tarpe jo 
ir viešbučio biznio vedėjo įvy
ko nesusipratimas dėl kamba
rių kainos, jis persikėlė į ki
tą viešbutį, esantį juodavei- 
džių žmonių apylinkėje, kartu 
su savim išsivedė ir savo pa
lydovus. Sakoma, kad Castro 
tai padaręs dėl aukštos kainos 
kambarių Shelburn viešbuty.

Bet, greičiausia, jis tai pa
darė dėl to, kad toje apylin
kėje, kur Kubos vadas apsis
tojo, gyvena daug portorikie- 
čių ir meksikiečių. Chruščevui 
atvykus į New Yorką ir nu
vykus aplankyti savo draugą 
Castro, prie jo viešbučio susi
rinko daug portorikiečių ir ki
tų spalvuotų žmonių, kuriuos 
Castro skaito savo draugais ir 
jiems pasitiki, tai jam pasiro
džius balkone drauge su Ni
kita Chruščevu, susirinkusi 
spalvuotų žmonių minia sukė
lė dideles ovacijas. I

Rugsėjo 20 Ncw 
kaip visada Carnegie Endow- 
ment International Center pa
talpose priešais Jungtines Tau
tas, Pavergtųjų Tautų Seimas 
pradėjo savo septintąją sesi
ją, septintuosius darbo metus. 
Seimą sudaro Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Esti
jos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengrijos 
atstovai. Be to, patariamuoju 
balsu dalyvauja tarptautinių 
sambūrių atstovai: Vidurio 
Europos krikščionių demokra
tų, liberalų, profesinių sąjun
gų, valstiečių. Šių metų Pa
vergtųjų Seimo sesija pradėta 
Kremliaus politines ofensyvos 
aplinkoje. Tai ofensyvai Hcad- 
ąuarters Kremlius parinko 
New Yorko ir Jungtines Tau
tas. Natūralu butų, kad į šią 
sovietų provokacinę ofensyvą 
laisvasis pasaulis atsakytų 
kontraofensyva, kurioje sovie
tų pavergtoji Europa galėtų ir 
privalėtų vaidinti svarbų vaid
menį.

Bot, kaip neseniai vieno mu
sų dienraščio humoristas kito
jo plotmėje taikliai yra paste
bėjęs — tie amerikiečiai yra 
keisti žmonės. Puikiai supras
dami, ką reiškia, kai pačios 
Amerikos širdy Kremlius įsi
taiso savo propagandos ofen
syvai HQ, jie vis dėlto ne tik 
tai HQ. teikia 20,000 policinin
kų apsaugą, bet ir prieš Ame
rikos laisvių visas tradicijas 
uždraudžia jau tradicija tapu
sią Seimo sesiją atidarant so
vietų pavergtų tautų vėliavų

Yorke, > pakėlimo ceremonijas prie Sei
mo būstinės. Dar daugiau. Vi
są laiką ant Seimo patalpų fa
sado kabojusį plakatą įsako 
nuimti arba uždengti, turbut, 
kad negadintų Chruščevui vir
škinimo, nes šiaip kitais sau
gumo atžvilgiais tas plakatas 
tikrai jokio pavojaus Krem
liaus ofensyvos vyrams nesu
darė. Tad ar nekeisti tie ame
rikiečiai? Dar Kremlius tik sa
vo propagandinės ofensyvos 
HQ. New Yorke atidarė, o jie 
jau skuba taikyti Kremliaus 
pavergimo aukoms kremliškus 
metodus. Ne be pagrindo se
natorius Dodd ir Rytų bei 
Centro Europos Kilmės Ame
rikiečių Federacijos pirminin
kas Msgr. Balkunas prieš tuos 
Kremliškus metodus taip ener
gingai protestavo. Šiedu sovie
tų pavergtųjų tautų laisvės 
gynimo čempijonai — o sena
torius Dodd ir demokratų pre
zidentinio kandidato J. Ken- 
nedy vardu, — parodė Seimo 
sukviestame mitinge paverg
tųjų tautų vėliavų pakėlimo 
ceremonijoms simboliškai pa
vaizduoti, kad yra atsakingų 
amerikiečių, kurie supranta, 
kad apsaugoti New Yorko gy
ventojams nuo keliasdešimt 
komunistinio sąmokslo gangs
terių, 20,000 New Yorko poli
cininkų gal ir pakanka, bet 
pasaulio taikai ir laisvei nuo 
sovietinio pavergimo apsaugo
ti reikia daug ko daugiau. Ir 
tas “daug kas daugiau” jiems 
nėra tik “ovcrext.cnsion of 
the Krcmlin dictatorship”,

Šiam tautinių grupių pasita
rime, Susivienijimą atstovavo 
sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
taipgi dalyvavo ir koletas ki
tų lietuvių. Iš Chicagos buvo 
atvykę E. Bartkus ir jo žmona 
Bartkienė ir K. Steponavičius. 
Iš Brooklyno dalyvavo V. Bar- 
čiauskas, Abraitis su žmona 
ir kun. L. Jankus. Chicagietė 
p. Bartkienė ir brooklynietė 
p. Abraitienė, dėvėjo tautinius 
rubus ir jos įteikė prezidentu 
Eisenhoweriui kuklią dovanė
lę —• medžio drožinių lietuviš
ką lėkštę. Tai buvo padarytas 
netikėtas surprizas preziden
tui Eisenhoeriui. Tokia, nors 
ir kuklia dovana, buvo paten
kintas ne tik prezidentas, bet 
ir vice prezidentas, nes jos į- 
teikimas sukėlė didelį pasiten
kinimą dalyvių tarpe. Tai bu
vo rimtas pasitarimas tautinių 
grupių žmonių, nes buvo ap
kalbėta pavergtųjų tautų rei
kalai.

Memorialinis Muzie
jus Povilui Višinskiu!

Šių metų rugpiučio mėnesi 
Užvenčio Ušnėnų kaimo pa
kraštyje Povilo Višinskio gi
mimo namuose atidarytas jo 
vardo memorialinis muziejus. 
Gimęs devyniolikto amžiaus 
pabaigoje, jis žinomas kaip 
publicistas. Skaitoma, kad jis 
padėjęs ateiti į lietuvių lite
ratūrą Žemaitei, Šatrijos Ra
ganai ir kitiems. E.

Chiang Kai-sheko Solidaru
mas Baltijos Valstybėms

Ryšium su Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo specialiu 
posėdžiu sovietų agresijos 
prieš Baltijos valstybes dvide- 
šimtmečiui įvertinti ir visų so
vietų pavergtų tautų solidaru-
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KĄ GALI ATLIKTI SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SĄMONINGAS NARYS

Savo Organizacijos Patrioto 
Garbingos Pareigos

Solidarumo ir Savitarpinės Pagalbos 
Tradicijos Susivienijime

Pasididžiuodami kalbame apie musų Susivienijimo nepa
prastą gajumą ir dideles lietuvių organizacinių sugebėjimų jė
gas, kurios susitelkė Susivienijime. Taip galvojame, remda
miesi tuo, kad musų Susivienijimas galėjo pasidaryti didžiau
sioji ir kartu turtingiausioj! lietuvių organizacija, kuri suburė 
veikliausius patriotus lietuvius.

Susivienijimas, kaip sakyta, pritraukė daugelį veikliųjų as
menų, o taip pat per tą ilgą laikotarpį spėjo išsiauklėti labai 
gabius, nuoširdžiai visuomenės labui atsidavusius veikėjus. Tam 
tikromis progomis mes tuos vadovaujančius asmenis suminim 
ir atiduodam jiems atitinkamą pagarbą. Tokių pasižymėjusių 
asmenų yra SLA vadovybėje, juos matome apskričiuos ir dau
giausia jų randame SLA kuopų priešakyje. Šitų visiems žino
mų veikėjų nuopelnų niekas nepaneigs ir neužginčys.
Susivienijimo narys — bendro lietuviško darbo rėmėjas

Bet arčiau musų organizacijos gyvenimui prisižiūrėję, 
turime pripažinti, jog tie visi priešakinį organizacijos darbą 
dirbusieji ir šiandien tebedirbantieji veikėjai vargu ar butų ga
lėję pasiekti tokių sėkmingų vaisių, kaip dabar matome, jeigu 
visojo Susivienijimo veikloje nebūtų taip uoliai dalyvavę visi 
musų nariai. Musų veikėjams buvo teikiama graži ir sutarti
na parama iš visų narių pusės. Todėl, reikia pripažinti, visos 
organizacijos darbas ir buvo sėkmingas, našus ir davė tokius 
gerus vaisius. Nesvarbu, jei šiandien dėl vieno ar kito reika
lo vienas kitam padarome priekaištų, bet atmindami per tris 
ketvirtadalius šimtmečio atliktus darbus, tikrai turim kuo pa?- 
sidžiaugti ir pasididžiuoti. Žinome, kad per tą laiką per Susi
vienijimo eiles perėjo tiesiog tukstančių-tukstančiai lietuvių, 
jie čia gavo materialę pagalbą, jie čia suartėjo savo tarpe, jie 
savo organizacijos padedami dirbo ir šiandien dirba kilnų pat
riotinį lietuvišką darbą. Šis darbas tai visų lietuvių bendrų 
pastangų vaisius, kadangi visi SLA nariai pastoviai ir nuošir
džiai musų veiklos reikšmę suprato ir parėmė, į Susivienijimo 
reikalus įsijungdami. Todėl būtina nors kartą iškelti ir pa
brėžti visų Susivienijimo narių nuopelnus ir jų darbų dar ne
įvertintus kaip reikiant vaisius.

Kaip išaugo Susivienijimo tradic'jos

Štai mes kalbame apie gražias Susivienijimo tradicijas. 
Juk išaugo pagirtinas paprotys savo nariams visada pagelbėti, 
jeigu kurį narį ištiko liga, jį aplankyti ir paguosti. Bet ir ap
lamai musų narių solidarumas visada jaučiamas, kaip džiaug
smingais gyvenimo momentais, taip pat ir nelaimės metu. Su
sivienijimo nariai ilgainiui tiek suartėjo, kad atsiranda pa
grindas kalbėti apie didžiulę Susivienijimo narių šeimą. Mes 
matome, kad musų kuopose sugyvenimas ir darnus bendradar
biavimas yra pavyzdingas, o nesusipratimai esti reti ir netru
kus pašalinami.

Narių pagalba sėkmingai pravestas Deimantinis Vajus

Neikime toli, atsiminkime tik kelių mėnesių praeitį. SLA 
Vajaus Komisija paskelbusi Deimantinės Sukakties naujų na
rių prirašymo vajų, kreipėsi ne tik į organizatorius ir veikė
jus, bet paprašė visus Susivienijimo narius pagerbti šią reikš
mingą sukaktį ir dalyvauti naujų narių prirašyme. Ir ką mes 
matome? Pasisekimas buvo tikrai įspūdingas. Ir, žinoma, 
niekados tokios pažangos negalėtume tikėtis pasiekti, jeigu 
šiame sąjūdyje nebūtų įsijungus žymi dalis musų veikliųjų na
rių. Padarytas žymus darbas. Įjungta į Susivienijimą didelis 
skaičius jaunimo. Per tai atskiros šeimos sujungtos tvirtes
niais ryšiais su Susivienijimu. Ir šį darbą atl.ko musų veiklie
ji nariai, kurie verti pagerbimo ir gražaus įvertinimo. Reikėjo 
parodyti savai organizacijai nuoširdumą ir aiškų pasiaukojimą, 
kad butų pasiekti tie rezultatai, kuriuos mes šiandien turime.

Žvelgdami į ateitį
Išlaikydami šias gražias tradicijas Susivienijimo nariai, 

reikia tikėtis, bus nemažiau veiklus ir ištvermingi ateityje, kai 
juos Susivienijimas pakvies tolimesniam darbui ir neabejotinai 
jie pasieks naujų laimėjimų. Kiekvienas narys juk gali savo 
artimiems prie progos priminti kad visiems geriems lietuviams 
dera priklausyti Susivienijimui. Taip pat bus naudinga, jeigu 
nariai parengs dirvą organizatoriams, kurie bus pakviesti at
likti galutiną narių prirašymą. Narys priklausydamas Susi
vienijimui privačiame pasikalbėjime greičiau įtikins kitus ir 
paskatins juos pasekti jo pavyzdžiu. Tai gražus rudens metui 
darbas visiems veikliems SLA nariams.

mui pademonstruoti, Tautinės 
Kinijos prezidentas Chiang 
Kai-šekas atsiuntė telegramą 
Seimui, linkėdamas Baltijos 
valstybėms atgauti nepriklau
somybę ir garantuodamas sa
vo paramą laisvės kovai.

Žuvų krovinys iš Prancūzi
jos. — Iš Paryžiaus į Maskvą 
lėktuvu atgabenta daug žuvų. 
Dalis šio žuvų krovinio teko 
Nemenčinės rajonui. 120,000 
žuvų suleista į Arvydų žuvi
ninkystės ežerus ir tvenJkinius.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne va
liau savaite laiko prieš laikraščio 
’ Meldimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
llura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

SLA Reikalai ir Veikla
S.L. A. Kuopų Veikla

Worcester, Mass.

SLA 57 Kuopos Veikla

MUSŲ REIKALAI 
.... ... ....g 

Rudeniui atėjus ir 
orui atvėsus

Jau atėjo ruduo su ilges
niais vakarais ir patogiu oru 
įvairiems darbams, todėl Su
sivienijimo apskričiai pradėjo 
šaukti suvažiavimus apsvar
styti organizacijos reikalus ir 
nustatyti gaires rudeninio ir 
žieminio sezonų darbam s. 
Kuopų sekretoriai irgi neatsi
lieka nuo apskričių, jie kviečia 
narius į susirinkimus, kuriuo
se bus pateikti delegatų ra
portai iš buvusio SLA Dei- 

- mantinio Seimo. Nariams 
svarbu žinoti kokius nutari
mus seimas yra padaręs, tad 
visų kuopų narių būtina pa
reiga dalyvauti spalio mėnesio 
susirinkimuose.

Apskričių metiniai 
suvažiavimai

Spalio mėnesį įvyks dviejų 
apskričių metiniai suvažiavi
mai. Ketvirtos apskrities suva
žiavimas įvyks spalio mėnesio 
23 dieną Lietuvių Salėje, 354 
Park Street, Nevv Britain, 
Conn. Šios apskrities suvažia
vimai visuomet būna gausus 
delegatais ir juose padaroma 
naudingų nutarimų organiza
cijai. Reikia manyti, kad busi
mam suvažiavime dalyvaus 
visų tos apskrities ribose gy
vuojančių kuopų delegatai. 
Ketvirtoji apskritis turi ne
mažai veiklių ir organizacijos 
darbams pasišventusių žmo
nių, už tad ir jos suvažiavi
muose rimtai svarstomi orga
nizacijos reikalai ir padaroma 
gerų nutarimų.

®®
Dešimtos apskrities 
suvažiavmas

Dešimtoji apskritis, gyvuo
janti vakaruose, apimanti 
Wisconsin ir dalį Illinois val
stijos, metinį suvažiavimą šau
kia spalio mėnesio 23 dieną, 
A. V. Bitumskio rezidencijoje, 
1702 Jackson Street, North 
Chicago, Illinois. Apskritis nė
ra gausi kuopomis, bet jos su
važiavimai šaukiasi kiekvie
nais metais ir juose rimtai 
svarstomi organizacijos rei
kalai. Taip bus ir busimam 
suvažiavime. Apskričiai ilgus 
metus sekretoriauja patriotin- 
gas lietuvis M. Kasparaitis.

®
Dalyvaukite apskričių 
suvažiavimuose

Kiekvienos kuopos, kuri gy
vuoja vienos ar kitos apskri
ties ribose, pareiga išrinkti 
delegatus ir įpareigoti juos 
dalyvauti suvažiavimuose. Ap
skričiai yra tam suorganizuo
ti, kad bendrai su kuopų vei
kėjais galėtų aptarti svarbiuo
sius savo broliškos organiza
cijos reikalus ir pagyvinti 
veiklą, ypač einant vajams 
telkimui narių į organizaciją, 
kad ji daugėtų nariais ir gale-

SLA 57 kuopos narių susi
rinkimas įvyko rugsėjo 1-mą 
dieną. Po dviejų mėnesių ato
stogų susirinkimas buvo gy
vas. Kaip SLA kuopos reika
lai, taip ir lietuvybės reikalai 
buvo gyvai svarstomi.

Pirmiausia po valdybos var- 
došaukio ir protokolo perskai
tymo, buvo išduoti raportai iš 
buvusio pikniko liepos 3 dieną. 
Raportą pateikė pirm. Vincas 
Mitrikas ir sekr. J. Krasins- 
kas.

Nors piknikas nebuvo labai 
sėkmingas, tačiau kuopos iž
das visgi padidėjo keliais de- 
sėtkais Dėdės Šamo žaliukais.

Iš SLA deimantinio seimo 
delegatas J. Krasinskas davė 
platų raštišką raportą. Nariai 
jį priėmė rankų plojimu ir pa- 
girimu, daug narių išsireiškė, 
kad pirmu kartu girdėjo tokį 
vaizdžiai nušviečiantį organi
zacijos stovį, kaip nariais, 
taip ir turtu (finansais) ir 
veiklą SLA.

Iš VVorcesterio Lietuvių Die
nos raportą pateikė Julia Len- 
draitienė, Juozas Glavickas ir 
M. Žemaitaitis. Finansinį ra
portą pateikė Helena Lendrai- 
tienė, iždo globėjai Kleopas 
Zurlis, Juozas Glavickas ir vi
ce pirm. Juozas Pumeris. At
skaitą patvirtino ir iždininkas 
Jonas Dvareckas.

Pagerbta viena iš pirmuti
nių SLA 57 kuopos narių Ma
rijona Kupstienė, 87 metų am
žiaus, amžinos atminties jos 
vyras Vincas Kupstas buvo 
vienas iš tvėrėjų pirmutinių 
vietos organizacijų. Tai dide
lės pagarbos verta šeima bu
vo Worcesteryje.

Išrinkta darbininkės SLA 
2-ros apskrities piknininke 
dirbti rugsėjo 25 dieną iš se
kančių moterų: Ona Gaidienė, 
Paulina Eriksonienė, Julia 
Lendraitienė, Uršulė Dudienė 
ir Ona Rakauskienė. Tačiau 
dėl kelių priežasčių nežinau ar 
įvyks tas piknikas.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks spalio 6 dieną. 
Kviečiami visi nariai ir narės 
dalyvauti susirinkuose, pagy
vinti musų kuopos veiklą.

O taip pat turėsime geres- 
nią progą musų kuopą padi
dinti narių skačium. Į musų 
kuopą iš 64 kuopos persikėlė 
J. Klimavičius.

J. Krasinskas,
SLA 57 kuopos sekr.

džiai pavalgydyti. Minėtos ga
spadinės yra patyrusios toje 
srityje.

Bet vienas labai svarbus 
klausimas, tai tas, kad musų 
gaspadinės norėtų sužinoti 
kiek delegatų dalyvaus suva
žiavime, tada galėtų apskai* 
čiuoti kiek lėkščių reikės sudė
ti ant skalų? Tą rūpestį gali 
palengvinti tik kuopų sekreto
riai pranešant kiek kuri kuopa 
delegatų atsiųs. Žinoma, šią 
pareigą privalo atlikti kuopų 
sekretoriai. Tas nėra didelis 
darbas ir labai lengva pada
ryti, panaudojant vien tik at
virutę, kuri kainuos tik 3 cen
tai, kas gaspadinėms padarytų 
labai didelę loską. Musų gas
padinės yra pilnai įsitikinu
sios, kad jų pageidavimas bus 
išpildytas. Prašo jos, kad bent 
savaitę prieš suvažiavimą ga
lėtų gauti pranešimus apie 
delegatų skaičių.

Laiškus arba atvirutes ra
šykite kuopos sekretoriui se
kamu adresu:

Mr. V. Vitkauskas,
76 Austin Street,

New Britain, Conn.
Apskrities suvažiavimas į- 

vyks Lietuvių Salėje, 354 
Park gatvė. Mes lauksime de
legatų skaitlingo suvažiavimo. 
Iki pasimatymo.

Pranas Naunčikas,
Korespondentas.

tai visiems reikia budėti (Bu- 
janauskas minimos draugijos 
buvo, sekretorius).

Kuopos pirm, pranešė, kad 
dėl šios kuopos tradicinės va
karienės yra paimta salė lie
tuvių parapijos spalio 30 die
nai. Rengėjus ir gaspadinės 
yra sunku surasti, tačiau visgi 
buvo priprašyti sekanti nariai 
būti rengėjais: Stasys Buja- 
nauskas, Juozas Radzevičius 
ir Antanas Kasperavičius. Ga
spadinės Marė Trapkauskienė, 
Ona Lodienė, Ona Čaplinskie- 
nė ir Kastancija Kasparavi
čienė.

Dabar visi turime įsitempti 
ir dirbti. Metinė pramoga į- 
vyks sekmadienį, spalio 30 d., 
lietuvių šv. Antano parapijos 
salėj, Ansonia, Conn. Pradžia 
5 valandą po pietų. Bilietai vi
siems prieinami, tik $2.00 as
meniui. Vėliau į šokius tik 50 
centų.

Rengėjai ir gaspadinės turi 
daug patyrimo, tai jie prisi
rengs gerai svečius priimti, 
tik reikia visiems teikti rengė
jams pagalbą ir skaitlingai da
lyvauti.

Korespondentas.

Philadelphia, Pa.

SLA Kuopos Susirinkimas

New Britain, Conn.

SLA 34 Kuopos Veikla

SLA 34 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
8 dieną. Narių atsilankė ma
žai. Susirinkimo tikslas — pri
imti mėnesines duokles ir pa
sikalbėti SLA bėgamais reika
lais. Svarstyta 4-tosios apskri
ties suvažiavimas, kuris įvyks 
spalio mėnesio 23 dieną New 
Britain, Conn. Ta pačia proga 
išrinkti ir delegatai dalyvauti 
apskrities suvažiavime.

Kadangi apskrities suvažia
vimas įvyks Nevv Britaine ir 
apskritis yra nutarus delega
tams duoti pietus, tai vietos 
kuopos komitetui prisieis pa
dirbėti rengiant pietus. Tam 
tikslui išrinktos ir gaspadinės, 
kurios pasižadėjo visus Conn'. 
valstijos apskrities delegatus 
gerai pavaišnti. Ponia Pinke- 
vičienė ir ponia Neimonienė 
žada pasidarbuoti, kad atvykę 
delegatai ir svečiai butų gar-

tų pagelbėti toms kuopoms, 
kurios silpnai gyvuoja ir rei
kalingos vienokios ar kitokios 
pagalbos.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas 
ir Busima Vakarienė

Rugsėjo 11 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas. Po pri
prastų formalumų ėjo Susivie
nijimo reikalų svarstymas.

Kuopos pirm. S. Bujanaus- 
kas pranešė, kad jis laike S. 
L. A. Deimantinio Vajaus na
rių prirašymo metu prirašė 
prie SLA 7 savo anukus ir da 
vieną pašalinį, tai viso aštuo
nis. Da reikia pastebėti, kad 
musų kuopos pirmininkas pra
eitam savo 70 metų minėjime 
pareiškė, kad jis prirašys vi
sus savo anukus prie Susivie
nijimo, dabar pranešė, kad sa
vo pažada išpildė, prirašyda
mas da vieną magaryčioms, 
viso 8. Tai yra geras pavyzdis 
kitiems.

Taipgi finansų sekr.-org. J. 
Radzevičius pranešė, kad šiuo 
laikotarpiu į jaunamečių sky
rių viso prirašė 6, ir šiame su
sirinkime perstatė vieną į su
augusių skyrių, būtent Augus
tą Andrulaitį. Tai malonu pa
brėžti, kad musų kuopos ne
nuilstanti darbuotojai, nors 
retkarčiais vis suranda naujų 
narių padidinant Susivienijimo 
narių šeimą.

Kuopos protokolų sekr. A. 
Kasperavičius, kuris yra ir S. 
L. A. 4-tos apskrities pirmi
ninku, padarė trumpą praneši
mą apie 4-tos apskr. veiklą ir 
pranešė, kad apskrities meti
nis suvažiavimas įvyks sekma
dienį spalio 23 dieną, Lietuvių 
Klubo patalpose, 354 Park 
Street, Nevv Britain, Conn. 
Pradžia 10:30 valandą ryte. 
Delegatais į apskrities suva
žiavimą išrinkta O. Caplins- 
kienė ir S. Trapkauskas. Iš 
musų kuopos 5 nariai įeina į 
apskrities valdyba, tai ir jie 
važiuos.

Delegatai buvę SLA Dei- 
matiniam Seime, S. Bujanaus- 
kas ir J. Radzevičius, išdavė 
raportus iš seimo eigos. Buvo 
paklausimų ir taip geroj nuo
taikoj čia prie progos pasikal
bėta Susivienijimo laimėjimais 
ir sunkumais. Štai S. Bujanau- 
skas priminė, kad čia ką tik 
likvidavo seną Vytauto drau
giją, o Susivienijimas turtu 
auga, tačiau nariai mažėja,
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Sveikatos Skyrius
g šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, g
g katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTEJAUS NA-
8 SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M.
8 D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
| Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. I

Širdies Sveikata ir Nesveikata

Širdies veikla yra nuostabi. Ji pra
sideda dar kūdikiui negimus ir tęsiasi 
visa gyvenimą iki mirties. Širdis luisto- 
jusi plakusi — nutruko žmogaus gyvybė.

Pastaruoju metu medicina tiek pa
žengė pirmyn, jog sustojusią širdį pri
verčia dirbti, atgaivina .net kai .ji išim
ta iš kūno. Širdis tęsia darbą sujungus 
ją su aparatu, kurs pristato širdžiai mai
stą.

Kodėl tai Įvyksta reikia susipažinti 
su širdim arčiau.

ski Įve
ji nl ori - 

pulsu, 
širdies

Rugpiueio mėnesį praleidus, 
ŠIA 135 kuopos susirinkimas 
bus, kaip ir visada, Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, Allegheny 
Avenue ir Tilton gatvė, sek
madienį, spalio 2 dieną, 2 va
landą po pietų.

Randasi nemažai narių, ku
rių duoklės yra gana užsivil
kę, prašau tokių narių pasižiū
rėti į mokesčių knygutes, pri
būti į susirinkimą ir užvilktus 
mokesčius išlyginti. Tai pir
mutinė narių pareiga. Kita pa
reiga, tai jieškėti naujų narių 

‘ prirašymui prie musų kuopos. 
Ypatingą dėmesį mums reikė
tų kreipti į naujakurių jau- 
nuomonę, kurios apščiai ran
dasi musų tarpe: einanti mok
slus ir juos baigę, kurie pra
dėjo dirbti, vedę ir kuria savo 
šeimas. Tokioms lietuvių jau
nimo šeimoms SLA apdrauda 
žemesne kaina, negu kitur, tu
rėtų būti kaip ir prievolė.

Man labai patiko musų or
ganizacijos prezidento P. Dar- 
gio, lankant SLA 14 kuopą ir 
LB parengimus, Clevelande, 
jo pareiškimas. (Dargio kalba 
tilpo Tėvynės Nr. 39—Red.) 
Prie to, kas skaito plačią lie
tuvių spaudą, galėjo pastebė
ti kaip kita spauda prielankiai 
atsiliepė apie SLA buvusį Dei
mantinį Seimą ir visos organi
zacijos padėtį, darbus ir veik- 

' lą.
Z. Jankauskas, 

Finansų sekr.-organiz.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS 
narių susirinkimas kviečiamas 
šių metų spalio mėnesio 9 die
ną, sekmadienį, 1:30 valandą 
po pietų, Lenkų Veteranų sve
tainėje, 287 East Market St.

Kadangi praeitą mėnesį su
sirinkimas neįvyko iš priežas
ties mažo skaičiaus narių at
silankymo, todėl šiame susi
rinkime visi kuopos nariai ir 
nares būtinai dalyvaukite, nes 
po vasaros atostogų yra daug 
svarbių reikalų aptarimui ir 
išprendimui. Nepamirškite už
simokėti mėnesinius mokes
čius, kad neliktumėt suspen
duoti.

Visų kuopos narių būtina 
pareiga atvykti į šį susirinki
mą, aptarti kuopos reikalus 
ir, svarbiausia, užsimokėti 
draudimo mėnesinius mokes
čius.

Adomas Miliauskas, 
SLA 115 kuopos sekr.

Širdies vidus išklotas pievele, kuri 
vadinasi endokardių išlauko širdį dengia 
kitos rūšies plėvė—perikardas, storiau
sią širdies dalį sudaro jos sienelės—rau- 
į ne n vs—11i i oka rdas.

Širdis yra padalyta į keturias dalis 
— *iuri keturis ruimus, du prieširdžius, 
du skilvelius su stipriom raumenų siene
lėm. Prieširdžiui ir skilveliai tarp sa
vęs nesusisiekia. Tarp prieširdžiu ir 
skilvelių yra angos per kurias iš priešir
džiu į skilvelius teka kraujas. Kad krau
jas negalėtii grįžti atgal, angose yra vož
tuvai, kurie neduoda papuolusiam į skil
velį kraujui grįžti atgal į prieširdį.

Kairiojo skilvelio raumenims perė
jus į poilsį skilvelio ruimas išsiplečia, 
vožtuvas atsidaro ir kraujas iš kairiojo 
prieširdžio plusta į kairįjį skilvelį. Tuo-

met skilvelio raumenims susitraukiant 
vožtuvas užsidaro, ir kraujas iš skilvelio 
išstumiamas j didžiausią kūne kraujo in
dą—aorta vadinamą, kuria kraujas išne
šiojamas po visą kūną. Iš dešiniojo skil
velio kraujas plaučių arterija .nešamas į 
plaučius. Aortoj ir plaučių arterijoj yra 
vožtuvai, kurie kliudo grįžti kraujui at
gal.

Kraujo plūdimas iš kairiojo 
lio aorta yra ritmiškas, jo tėkmė 
jomis sudaro ką mes vadiname 
Pagal pulsą galima spėti apie
veiklą. Aorta išnešiojamas kraujas pa-< 
tenka į jos šakas, šakutes ir pagaliau pe
reina į ploniausius kraujo indus plauko 
storumo — kapiliarus, kuriais kūno au
diniai gauna deguonį, maistą. Iš ku.no 
ląstelių j kraują pereina sunaudotas 
kraujas su angiiarukštim ir kitomis apy
kaitos liekanomis, šis sugedęs kraujas 
venorineis vadinamas iš kapiliarų perei
na į stambesnes venas, kurios neša krau
ją širdies link, į dešinį prieširdį, o iš de
šiniojo prieširdžio į dešinį .skilvelį, o iš 
skilvelio į plaučius, į labaratoris, kur ve- 
noriais kraujas atsijaunina prisijung
damas deguonį ir vėl tampa artinųjų— 
šviesiai raudonu. Venerinis kraujas 
tamsios spalvos. Iš plaučių kraujas pri
sisotinęs deguonim teka į kairįjį priešir
dį, o iš ten kaip sakiau išnešiojamas po 
visa kuna.
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(Bus daugiau)

Užuojauta SLA Organo 
Tėvynės Redaktoriui
Mirus Marijonai Anskai- 

tienei, jos broliui SLA or
gano Tėvynes redaktoriui 
M. L. VASIL, liūdesio va
landoje reiškiame musų gi
liausią užuojautą.

Antanas ir Julė Birettai.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 KUOPOS
narių, susirinkimas pirmas po 
vasarinių atostogų yra kvie
čiamas šeštadienio vakare, 
šių metų spalių mėn. 15 dieną. 
Jis įvyks šv. Kazimiero lietu
vių parapijos patalpose 6 va
landą vakare.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite skaitlingai daly
vauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui musų organizacijos 
labui.

Kviečia visus
SLA 75 Kuopos Valdyba.

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS 
narių susirinkimas bus šių me
tų spalio mėn. 2 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Marųuette 
Hali svetainėje, 6908 South 
Western Avenue, Chicago, III.

Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime.

Kuopos Valdyba.

Toronto, Canada

Atsistatydino Veikėjas

SLA centrinis organizato- 
' rius Kanadoje ir SLA 236 

kuopos vice pirmininkas St. 
Jokūbaitis iš savo pareigų pa
sitraukė. Jo vieton kuopos 
vice pirmininko pareigoms įėjo 
J. šipelis.
Ruoškimės parengimui

Spalio 22 dieną Prisikėlimo 
parapijos salėje bus bendras 
SLA 236 kuopos ir Sporto 
Klubo "VYTIS” parengimas.

Į parengimų komisiją iš SLA 
pusės įėjo L. Rickevičienė, A. 
Paulauskas ii’ Ip. Krasauskas. 
Groti yra pakviestas SLA na
rio vadovaujamas "Olympia” 
orkestras. j. b.

Los Angeles, Calif.
Mirė Antanas Karbočius.
SLA 75 Kuopos Narys

ŠIA 75 kuopos narys Anta
nas Karbočius, mirė rugsėjo 
13 dieną. Palaidotas Holy 
Cross kapinėse rugsėjo 1 die
ną.

A. Karbočius į SLA įsirašė 
1921 metais. Gimęs 1890 me
tais Lietuvoje. Amerikoje gy
veno nuo 1904 metų, į Kali
forniją persikėlė 1948 metais.

Liko žmona, dvi dukterys ir 
sūnūs. Karbočiai savo pavardę 
buvo sutrumpinę į Karbus.

Antano Karbočiaus pomirti
nė buvo užrašyta jo žmonai 
Katherine. Kuopa vietoj gėlių 
įteikė našlei čekį.

Iš kitur atvykę nariai
Šią vasarą į SLA 75 kuopą 

iš Chicagos persikėlė Juozas 
ir Apolonija Babušiai, Juozas 
ir Aleksandra Balčiūnai (švai
stas). Irenė Grigaitienė ište
kėjo už Prano Brazer ir iš 
New Yorko atvyko gyventi į 
Los Angeles. Adelė Skistimie- 
nė persikėlė iš Pittsburgh, Pa. 
Ona Petraitienė, kiek anksčiau 
jau iš Chicagos apsigyvenusi 
Kalifornijoje, persirašė į 75 
kuopą.

Ligonius kviečiami visi 
nariai lankyti

Šią vasarą kiek apsirgo dr. 
K. Labanas, Yucaipa, 919 S. 
Bryant St. ir Antanas Batkus, 
1517 E. Maple Street, Glenda- 
le, Cailif.

Kuopos nariai, kurie turi 
laisvo laiko, kviečiami ligonius 
aplankyti, palinkėti greitai pa
sveikti.

Susirinkimas spalio 15 dieną
Pirmas po vasaros susirin*- 

kimas įvyks spalio 15 dieną, 6 
valandą vakare, šv. Kazimiero

parapijos salėje.
Tikimasi, kad kuopos pirmi

ninkas Adomas Biekša jau 
bus grįžęs iš kelionės ir susi
rinkimui pirmininkaus. Biekša 
ir jo žmona buvo išvykę iy2 
mėnesio kelionei po Ameriką.

Susirinkime nariai galės 
mokesčius sumokėti. Jei kam 
laikas sueina, nelaukdami su
sirinkimo turi mokesčius pa
siųsti finansų sekretoriui.

Finansų Sekretorius.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
mas teatras bus suvaidintas 
šių metų spalių mėnesio 2 die
ną, Lietuvių puošnioje salėje. 
Veikalą suvaidins iš Kenosha 
atvykę ponios Jarienės va
dovaujami teatralai. Jau da
bar pradėkite ruoštis prie spa
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.

—o—
Susivienijimo Uetuvių_Ame- 

rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo 
kuopas pranešti SLA 34 kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus
tin Street, New Britain, Conn.

SLA narių būtina pareiga 
dalyvauti apskričių ir kuopų 
parengimuose.

i 
/
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 5l*mo Deimantinės Sukakties Seimo, {vy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Plck-Roosevelt viešbutyje, Pitfsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

Prieš keletą metų atgal tarnautojams mokėdavo
me savaitei atlyginimo po $20.00—$25.00. Dabar įsta
tymais yra nustatytas minimumas $40.00 savaitėje. 
Bet visi žinote, kad gabaus ir tinkamai lavinto tar
nautojo už tokią algą negausi.

Iš žemiau paduotos lentelės matysite, kaip algų 
išlaidos SLA didėja.
Visų algų išlaidos 1959 metais buvo---------$47,202.85
Visų algų išlaidos 1958 metais buvo--------- 43,711.55
Visų algų išlaidos 1957 metais buvo--------- 43,509.30
Visų algų išlaidos 1956 metais buvo--------- 42,417.33
Visų algų išlaidos 1955 metais buvo______ 43,825.42
Visų algų išlaidos 1954 metais buvo_____  36,045.21
Visų algų išlaidos 1953 metais buvo--------- 25,640.04
Visų algų išlaidos 1951 metais buvo--------- 25,494.14

Nei Pildomosios Tarybos nariai, nei pastovios ko
misijos negauna tiesioginio atlyginimo už sugaištą 
laiką.

Transportacijos išlaidos išmokamos nedaugiau, 
kaip 12 centų už mylią, šios išlaidos turi padengti 
bet kurią susisiekimo priemonę: lėktuvo, geležinkelio 
ar buso bei visas kelionėje patarnavimo išlaidas.

Nakvynės išlaidoms skiriama nedaugiau kaip 
$12.00 už naktj, o dienpinigių, t. y., maistui, pragyve
nimui yra skiriama nedaugiau kaip $8.00 dienai. Šios 
išlaidos turi padengti visas patarnavimo išlaidas, 
“tipsus” ir tt., kurios susidaro kelionės metu.

Tarybos ar komisijų nariams gauti susidariusias 
išlaidas reikia turėti iš anksto bent keturių Pildomo
sios Tarybos narių sutikimą. Prezidentui, Sekretoriui 
ir Iždininkui, akivaizdoje kylančių staigių ir netikėtų 
reikalų, reikalingas dviejų Pildomosios Tarybos narių 
sutikimas.

Investmentų Komisijos ir Morgičių Komisijos na
riams išlaidos yra apribotos iki $2.00 į savaitę. Šių 
komisijų išlaidos tačiau jau nėra išmokėtos už kelioliką 
metų.

Nėra reikalo aiškinti, kad prie taip apribotos 
išlaidų normos nėra lengva gauti asmenis, kurie norėtų 
pašvęsti savo privataus pragyvenimo tinkamą laiką, 
kad tarnauti įvairiose Pildomosios Tarybos komisijose 
bei suvažiavimuose.

“Tėvynės” Fondas

SLA organo “Tėvynės” leidimui yra įsteigtas at
skiras “Tėvynės” Fondas. SLA nariai “Tėvynę” 
gauna nemokamai. “Tėvynės” Fondo pajamas sudaro 
tie 7 centai nuo kiekvieno nario, kurie drauge su duok

lėmis yra sumokami ŠIA Ekspensų Fondui ir pajamos 
už skelbimus. . '

“Tėvynės” Fondas j metus turi vidutiniškai apie 
$9,000.00 įplaukų.

“Tėvynės” Fondo išlaidas sudaro: redaktoriaus ir 
spaustuvės tarnautojo algos, telefonas, laikraštinė po- 
piera, paštas, spauda, ekspedicija, metalas, mašinų 
pataisymas ir kiti reikmenys kurie butini spaustuvei.

Laikraščiui nepriskaitoma nuoma, šviesa, gazas, 
raštinės popiera, paštas, telefonas ir visos tarnautojų 
apdraudos, kaip Sočiai Security ir kitos. Šių išlaidą 
metams susidaro apie $3,500.00 ir jas apmoka Eks
pensų Fondas.

“Tėvynės” tekstą surenkame pas save, sulaužo
me, bet spausdiname komercinėje spaustuvėje, nes tas 
atsieina daug pigiau.

Kuomet “Tėvynę” 8 puslapių spausdinome pas 
save, ji kainuodavo $21,987.51. Kuomet pradėjome 
“Tėvynę” spausdinti komercinėje spaustuvėje, jos iš
laidas sumažinome iki $16,500.00. Nežiūrint to, “Tė
vynė” kasmet duodavo didelį deficitą, todėl SLA Sei
mui pritarus ją teko sumažinti, iš pradžių iki 6 pus
lapių, o vėliau iki 4 puslapių. Kiekvienas “Tėvynės” 
numeris vidutiniškai kainuoja apie $300.00.

Kaip žinote, “Tėvynė” kasmet duoda nemažą de
ficitą, kurį tenka padengti iš bendro Ekspenlsų Fondo. 
“Tėvynės” nuostoliai, nors laikomės kraštutinio taupu
mo, kasmet darosi didesni, nes visos medžiagos
brangsta.

<41Tėvynės” Įplaukos ir Išlaidos
Metai Įplaukos Išlaidos Deficitas
1959 $9,486.57 $16,661.39 $7,174.82
1958 9,469.34 16,741.16 7,271.82
1957 9,310.53 15,821.51 6,510.98
1956 9,633.52 15,392.58 5,759.06
1955 9,994.31 15,349.41 5,355.10
1954 12,868.67 14,045.11 1,176.44
1953 10,832.90 14,712.93 3,880.03
1952 12,689.35 13,887.47 1,198.12
1951 10,892.07 13,761.10 2,869.03
1950 10,684.76 13,082.27 2,397.51
1949 10,823.12 17,588.88 6,785.76
1948 10,618.09 19,634.97 9,021.88

Kareivių Fondo Stovis
Kareivių Fondą įsteigė SLA 42-ras Seimas, 1942

metais.
Šio fondo finansinė apyvarta, nuo įsteigimo metų,

yra tokia:
-Metai Įplaukos Išlaidos Balansas
1959 $29.45 — $1,483.90
1958 78.80 — 1,454.45
1957 47.95 -— 1,375.64
1956 45.65 — 1,327.69
1955 59.45 — 1,282.04
1954 96.60 — 1,222.59
1953 93.80 — 1,125.99

1952 152.42 — 1,032.19
1951 125.42 — 879.72
1950 157.30 86.95 754.30
1949 357.88 3.15 683.95
1948 329.90 305.37 329.22
1947 716.22 725.79 304.69
1946 1,857.40 4,091.28 314.26
1945 15,110.89 14,191.71 2,548.09
1944 572.80 11,603.96 1,628.91
1943 13,783.94 7,074.06 12,660.07
1942 8,207.60 2,257.41 5,950.19

Viso $41,715.32 $40,339.68 $1,375.64

Kareivių Fonde, kaip matote iš pridėtos lentelės, 
pasikeitimai maži. Kareivių Fondas mokėjo duokles 
ir palaikė gerame stovyje arti 900 į karo tarnybą 
įstojusių abiejų lyčių narių. Paskutinių metų įeigos 
susidaro iš užvilkintų narių duoklių, o išlaidos iš išly
ginimų, kurie priklausė, bet nebuvo laike karo sumo
kėti kai kurių kareivių kreditams.

Ekspensų Fondui, kuris dėl mažų pajamų yra 
gana silpnas, “Tėvynės” nuostoliai uždeda didelę naštą. 
“Tėvynės” likimu reikia rimtai susirūpinti, ieškoti 
naujų, moderninių būdų “Tėvynę” leisti pigiau ir pa
togiau.

Tą naują projektą, naują spausdinimo būdą jau 
esu išdėstęs Pildomosios Tarybos suvažiavime. Kad 
tą visą praktiškai įgyvendinti reikia gauti Seimo pa
grindinio esamos tvarkos pakeitimo, kad butų galima, 
ieškoti naujų, modernių būdų “Tėvynę” išleisti pi
giau ir patogiau.

Tiek dėl “Tėvynės,” tiek dėl Ekspensų Fondo 
pagerinimo yra padaryti įnešimai Seimo apsvarstymui. 
Patariu tuos įnešimus visapusiai svarstyti.

Naujų Narių Vajaus Darbai

Naujų narių prirašymas buvo vykdomas visą laiką 
ir musų organizatoriai siųsdavo naujų narių aplikaci
jas pastoviai.

, Besiartinant Deimantiniam Jubiliejui, radome 
reikalinga išvystyti ir paskelbti ypatingų lengvatų ir 
privilegijų jaunų narių prirašymui. Šį vajų pavadi
nome 'Deimantiniu Vajumi.

Šio nepaprasto vajaus darbams buvo panaudoti 
nauji budai ir nauji apskaičiavimai, kurie davė neblo
gus rezultatus. Buvo kreiptasi tiesiog į visus ŠIA 
narius, pasiūlant jiems atlikti deimantinį patarnavimą 
įrašant į SLA savo vaikus, savo gimines ir jų globoje 
esančius vaikus ir jaunuolius.

SLA nariai ir veikėjai palankiai sutiko tokį pa
siūlymą ir gausiai siuntė jaunosios kartos aplikacijas.

Dėka šio nepaprasto Deimantinio Vajaus buvo 
atliktas, turintis didžiausios istorinės reikšmė Susi
vienijimui, darbas, nes galutinėje išvadoje gavome 
gražius rezultatus, kurie neabejotinai žymiai pagerins 
Susivienijimo stovį ne tik dabar, bet ir ateityje.

Atsiradęs musų organizacijoje tam tikras entu

ziazmas ir daugelio veikėjų pasiryžimas tinkamai besi
artinančią deimantinę sukaktį atžymėti, paragino SLA 
Deimantinį Vajų pakartoti, kuris veikė iki pabaigai 
birželio mėnesio. Nors šis pakartojamas vajus nesu
darė naujienos, nors susidarė sunkumai musų veikė
jams įsigilinti į naujo vajaus pagrindinius dėsnius, 
bet jo pakartojimas turėjo pasisekimo. Pirmiausia, 
vajaus darbai įnešė daug gyvumo į kuopų veiklą ir 
paskatino daugiau rūpintis Deimantiniu Susivienijimo 
Jubiliejumi, o taipgi padidino kuopi} troškimą tinkamai 
pasveikinti Deimantinį Seimą naujais laimėjimais.

Pakartojamo vajaus plane buvo įjungti ir kiti 
patrauklus Susivienijimo nariams pasiūlymai. Tie 
Deimantinio Vajaus planai buvo išsiuntinėti visiem 
nariam ir pakartotinai aiškinami organe “Tėvynėj,” 
tai čia suteikiu tuos planus tiktai labai suglaustoje 
formoje. Apdrauda buvo teikiama sekmomis sąly
gomis :

(1) Vaikams apdrauda nuo gimimo dienos iki 16 
metų, Term pagrindu, už 25 centus mėnesinių duoklių 
už $1,000.00 gyvybės apdraudos.

(2) Jaunuoliams, Term apdrauda, už 25 centus 
mėnesinių duoklių už $1,000.00 gyvybės apdraudos.

(3) Suaugusiems Term apdrauda dešimčiai metų 
nuo 20 iki 70 metų amžiaus ir nepaprastai lengvų 
mokesčių sąlygomis už $1,000.00 apdraudos. ši ap
drauda naudinga ne tik naujiems nariams, kurie nori 
turėti tokią pat apdraudą, kaip kitos SLA apdraudos, 
bet ypatingai ji paranki jau esamiems nariams, kurie 
ankstyvesniais laikais buvo paėmę mažų sumų ap- 
draudas ir dabar jaučia reikalą sustiprinti savo šei
mos ir artimųjų saugumą;

(4) Visų klasių nupigintas Non-Medical apdraudas 
iki $2,000.00 Deimantinio Vajaus metu nauji nariai 
galėjo paimti be daktaro sveikatos tikrinimo, užpildy
dami Non-Medical aplikaciją ir gaudami pilnas SLA 
narių teises ir privilegijas, o greta to turėdami 10% 
nuolaidas nuo paskelbtų duoklių lentelių.

(5) Deimantinio Vajaus metu buvo išvystytas 
grupinės apdraudos planas ir buvo ypatingas dėmesis 
kreipiamas į lietuvių draugijas ir klubus, kurie kartais 
patenka į organizacinius ir finansinius sunkumus. 
Jiems SLA savo plačiais galimumais ir finansiniu pa
jėgumu gali pagelbėti išlaikyti ir apsaugoti nuo iš
nykimo lietuvišką organizaciją. Taipgi buvo plačiai 
paskelbtas Draugybos narių planas ir šio plano pagrin
du teikiama draugijoms ir klubams parama yra viena 
svarbiųjų Susivienijimo pažangos gairių, šia kryptimi 
buvo veikiama ir pasitikiu, kad ateityje didele energija 
ir atsidavimu šia kryptimi bus dirbama.

(6) Jau anksčiau paskelbtoji pridėtine prie SLA 
apdraudos akcidentalė, nelaimingos mirties, apdrauda 
šio Deimantinio Vajaus laiku ypatingai buvo propa
guojama ir turėjo tam tikro pasisekimo. SLA akci- 
dentalę apdraudą duodame $1,000.00 tik už $2.00 me
tinių duoklių.

(Bus daugiau)

PIRMIAU IR DABAR

Palei ežerėlį 
Namelis stovėjo, 
Ir radastų krūmas 
Ant kranto žydėjo.
Tame gi namely 
Bebutė gyveno, 
Ji po žalias pievas 
Žąsukus sau gano.
Naktį ežerėly 
Atsimušė dangus, 
Lyg butų žvaigždėtas, 
Uždarytas langas,
Kuris vaiko sielą 
Paslaptimi traukė,
Erzino, viliojo, 
Nuo jo atitolint 
Bobutė mėgino, 
Net su beržo rikšte
Mušti pagrasino.

—Neik prie ežerėlio, 
Nesiartink vienas, 
Naktį vandenyje 
Maudosi sirenos, 
Nesiartink, mielas, 
Prašau tave, sveiko, 
Kaip sugaus sirenos— 
Čiupt—ir nėra vaiko! 
Šiandien nepažinčiau 
(Kaip man širdis gelia!) 
Kaip tu pasikeitus, 
Mylima šalele...
Ežeras išdžiuvo, 
Jo vanduo nuplaukė, 
Ir Auksinį dugną 
Žolelė užtraukė, 
Šaltam vandenyje 
Nežaidžia žuvytės, 
Ir radastų krūmas 
Stovi, jau nuvytęs. 
Bobutės jau nėra, 
Ji kapuose miega, 
Dieve mano brangus, 
Kaip tas laikas bėga!... 
Žąsukus laikyti— 
Niekas jau nemano, 
O po žalias pievas— 
Rusai arklius gano!... 
Ir aš pats jau kitas,

Žuvo, kas man miela, 
Laikas išdžiovino 
Net ir mano sielą.

Sofija Ambrazevičienė.

Panevėžio Monografi
jos Išleidimas

Panevėžiečių Sambūrio Chi- 
cagoje užsibrėžta išleisti dvie
jų dalių monografiją: Pane
vėžys iki nepriklausomybės at
gavimo ir Panevėžys nepri
klausomybės laikais.

Pirmąjai daliai išleisti rank
raščių gavimas baigiamas ir 
redakcinė komisija pradėjusi 
gautąją medžiagą tvarkyti: 
peržiūri rankraščius, ištaiso 
kalbą ir perrašo mašinėle. Į 
pirmąją dalį bus įdėti straips
niai:

Dr. S. Biežio ir K. Gineičio: 
Įžanga — Panevėžiečių Sam
būris Chicagoje.

Prof. A. Rukužos: Panevė
žio vardo kilmė, geografinė 
padėtis, susisiekimo keliai;

I 
I
Į

MWI
*

I
I

priešistoriniai laikai. Pan. gy
ventojai, mokyklos, bažnyčios, 
pramonė. Žalioji giria. Upytė 
ir jos praeitis.

P. Bliumos Pan. muziejus ir 
archologiniai radiniai Panevė
žio apylinkėse.

A. Vadopalo: Pan. srities 
administratiniai vienetai.

J. Balčiūno: Panevėžio mo
kytojų seminarija.

Dr. K. Sruogos: Panevėžio 
realinė gimnazija Rusijoj.

Pulk. K. Žilio: Vokiečių 
okupacija Pan. 1915—1918 m.

Kaip kūrėsi Pan. miesto val
dyba.

Kaip kūrėsi Pan. parapijos 
—valsčiaus komitetas.

Antrajai monografijos da
liai medžiagos irgi jau kiek 
gauta, bet didesnioji dalis 
straipsnių tebėra pas autorius, 
su kuriais buvo sutarta tomų 
apimtis ir straipsnių užbaigi
mo laikas. Dabar laukiami už
baigti straipsniai ir tikimasi 
laiku gauti visus, kad galima 
butų pradėti ruošti davinius

apie Panevėžį, koks jis atrodė 
aut oriams nepriklausomybės 
laikais.

Antanas Vadopalas,
1647 S. California Avė., 

Chicago 8, Illinois.

Chicago, Illinois
Iš ALT Skyriaus Susirinkimo

Vietiniam Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriui šiais me
tai pirmininkauja čia gimusi 
ir augusi lietuvaitė Eufrozina 
Mikužiutė, kuri nuoširdžiai rū
pinasi ir lietuvių pavilijono 
tinkamu įrengimu. Praeitame 
tarybos skyriaus susirinkime, 
Mikužiutės sumanymu, pavili
jono paramai surinkta 30 do
lerių. Aukojo sekami 
E. Mikužiutė
kun. A. Stašys ir W. 
kus — po 5 dol., J. 
nauskas 
ir ponia B. Brijunas
dol., K. Čepukas — 1 dol.

Koresp.

10
asmens: 
dolerių, 

V. Man- 
Giršma-

3 dol., V. Uznys 
po 2
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
185 WEST 14th STREET

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

Licensed by Inturist

RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6

St.

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NE WARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877
808 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel.

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11839 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend

Blvd.

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461
632 W. Glrard Avenue 

PHILADEIJPHIA 23, Pa.
Tel. VVAlnut 5-8878ANdrew 8-5040

3216 Sunset
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek

9-8980
217 East Hennepln Avė. 
MTNNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

141 Second Avenue 
NEW YORK CTTY 
Tel. GRamercy 5-7480
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
TeL MOhawk 2674

1855 VVest 47th
CHICAGO 9, LLL.
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama
vienas siuntinys llsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paltu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra dldslis pasirinkimas pirmos ruSies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose taalte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnal tonus.

o

VALGYKIT
Importuotą 

Lenkišką Kumpį

piknikams, sandvičiams, ar kaipo svarbesnis patiekalas, kai ne
tikėtai ateina svečiai . . .

Pagarsėjęs per visą pasaulį KUMPIS iš LENKIJOS suteikia di- 
džiausį malonumą—jis yra be kaulų, jis turi labai mažai riebalų ir dre
bučių, neturi atmatų, ypatingai liesas, švelnus, sultingas, parengtas 
tuojau valgyti—visas be išimties, KUMPIS iš Lenkijos nepalyginamas 
savo skoniu ir labai ekonomiškas.

4 IMPORTUOTAS LENKIŠKAS KUMPIS dabar gaunamas mažose 
dėžutėse, šeimynai pritaikytose trijų, keturių ir penkių svarų.

Atsiminkit, kai darysit pirkinius, nusipirkit pakankamai IMPOR
TUOTO LENKIŠKO KUMPIO, nes Jūsų šeima bus patenkinta turėda
ma TIKRĄ IMPORTUOTĄ skanumyną.

♦

Tikri mėsos produktai iš Lenkijos yra pažymėti 
vardais—

ATALANTA—KRAKUS—TALA 
“Product of Poland”
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Penktadienį, rugsėjo 23 die
ną Tėvynės redakcijoje lankė
si detroitietis Edvardas Keb- 
laitis, Susivienijimo ir visuo
menės žymios ir energingos 
veikėjos ponios B. Keblaitie- 
nės sūnūs. Jis atvyko į New 
Yorką dalyvauti veteranų su
važiavime, kuris vyko Roose
velt viešbutyje, tai ta proga 
aplankė ir savo organizacijos 
organo redakciją. Brolis Ed
vardas Kcblaitis ir jo visa šei
ma yra Susivienijime nariai, 
tai su juo maloniai pasikalbė
ta organizacijos ir kitais rei
kalais. Jis yra Amerikoje gi
męs ir augęs, bet lietuviškai 
gražiai kalba.

Veteranų suvažiavimui už- 
sigaibus sekmadienį br. Keb
laitis išvyko į namus, kad pir
madienio ryte galėtų būti sa
vo kasdieninėse pareigose.

Linkėjimai iš Esam Virgin

Nevvarkietės moterys veikė
jos, Ieva Trečiokienė ir Ona 
Gudienė, nuvykusios į Esam 
Virgin Island, iš ten nuvyko į 
Caracas, Vens ir Harti salas, 
iš kur jos Tėvynės redaktoriui 
prisiuntė nuoširdžius linkėji
mus. Jos rašo, kad ten yra 
malonus oras atostogoms pra
leisti ir ramiai pasilsėti.

riai. Reikia suprasti, kad tik 
vienybėje galybė. Toj pačioj 
bendrovėj turint dvi unijas, 
tai ne vienybė, bet anarkija. 
Yra spėliojimų, kad šį kartą 
streikas nelaimėtas, bet pra
laimėtas. Gal būt ir taip, nes 
unija neskelbia jokių žinių 
spaudoje apie baigtą streiką.

Pr. Naunčikas.

Worcester, Mass.

Iš Lietinių Veiklos

Racine, Wis.

TMD Rengia Koncertą

Brooklyn, N. Y.

SLA 152 Kuopos Susirinki
mas Bus Spalio 11 Dieną

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 152 kuopos narių susi
rinkimas kviečiamas šių metų 
spalio mėnesio 11 dieną, 8 va
landą vakare, Billy Wolton pa
talpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyne.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami atsilankyti į 
šį susirinkimą, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Taipgi 
tie nariai, kurie yra užsivilkę 
su mokėjimu mėnesinių mo
kesčių, prašomi ateiti į susi
rinkimą ir užsimokėti, kad ne- 
nustotumėt teisių organiza- 
joje, o patikus vienokiai ar ki
tokiai nelaimei, nereikėtų tu
rėti nesmagumo ir už tai ką 
nors kaltinti, tad bukite šia
me susirinkime ir užsimokėki
te užvilktas mokestis. Iki pa
simatymo susirinkime.

Frank Lavinskas,
SLA 152 kuopos sekr.

Kario Žurnalo Pobūvis
Kario žurnalas, kurį leidžia 

Lietuvoje buvę kariai, rengia 
pobūvį paminėti dešimt metų 
sukakčiai. Pobūvis įvyks Lie
tuvių Atletų Klubo svetainėje, 
1332 Halsey Street, spalio mė
nesio 1 dieną, šeštadienį. Pra
džia 6:30 valandą vakare.

Rep.

East Hartford, Conn.

Prat & Withny 31,000 dar
bininkų streikas jau baigtas, 
kuris tęsėsi daugiau du mėne
sius. Bet Bridgcporte ir Strat- 
forde Sikorsio Elikapterių 
darbininkai vis da streikuoja. 
Kiek teko nugirsti, turbut šis 
streikas nedaug ką davė dar
bininkams. Jei priskaityt nuo
stolius kiek darbininkai pra
rado algomis, tai bus mažai 
kas laimėta arba ir visai nie
ko.

Vienas labai peiktinas daly
kas, kad darbininkai dirbdami 
vienoj bendrovėj turi dvi uni
jas. Vienoj vietoj vadovauja 
viena unija, o kitoj kita, ir dėl 
tos priežasties įvyksta suirutė. 
Vienoj dirbtuvėj darbininkai 
atmeta bendrovės kontraktą, 
kitoj priima, tokiu budu įvyk
sta spėkų skaldymas. Taip bu
vo ir sį kartą. Ateityje turėtų 
unijos vadai pasimokyti, taip 
pat ir patys eiliniai unijos na

Vietiniai lietuviai sparčiai 
ruošiasi prie Lietuvių Die
nos, kuri įvyks lapkričio .27 
dieną Worcesterio Auditoriu- 
me. Susirinkimai laikomi kas 
antras trečiadienis. Kitas su
sirinkimas įvyko rugsėjo mėn. 
28 dieną, Vilniaus Aušros Var
tų parapijos salėje. Worceste- 
rio Lietuvių Dienoje bus pil
domas programas vien tik 
Worcesterio lietuvių jaunuo
lių. Jau pakviesti solistai-dai- 
nininkai Mickevičiūtė, Danie
lius Mažeika, Aušra Vadeckai- 
tė. Taipgi dainuos vietiniai 
chorai: Meno Mėgėjų Ratelio 
choras, Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos choras, dalyvaus 
vietos visa inteligentija—dak
tarai, advokatai, kunigai, įvai
rių ofisų darbininkai.

Skautai pildys programą su 
šokiais. Gros lietuviškos kape
los, Būgnų ir Trimitų orkes
trai.

žodžiu, bus rodoma ką Wor- 
cesterio lietuviai davė šiam 
miestui ir Amerikai. Įvairiems 
drožiniams, mezginiams ir ki
tiems įvairiems dalykams iš
rinktas platus komitetas juos 
rinkti. Vėliau apie juos bus 
pasakyta.

Lietuvių Moterų Sąjungos 
5-tos kuopos narės gamins į- 
vairiausius lietuviškus valgius. 
Štai tos ponios: Janina Sipa
vičienė, Marijona Žemaitienė, 
Magrct Dclionienė, Julia Ca- 
bary, Matilta Vitkienė, Stasė 
Stanelienė, p. židžiunienė, Mil- 
lė Miliuvienė, Magdė Urmonie- 
nė, Angelą Garsienė, Ona Ma- 
tusaitienė, Marija Dabrilienė, 
Marcelia Watkins, Julia Mack, 
Julia Lendraitienė ir Ona Si- 
liuskienė.

Lietuvių Dienoje SLA 57 
kuopą atstovauja sekanti kuo
pos nariai. Vincas Mitrikas, 
Julia Lenkraitienė ir Juozas 
Krasinskas. Jie jau užėmė į- 
vairiosc komisijose darbų pa
reigas.

Šios rengiamos Lietuvių 
Dienos didžiausias vadas yra 
C. Park and Recreation De- 
partment Supervisor Edvar
das J. Struckus, per jo pasi
darbavimą ^Vorccstcrio Me- 
morial Auditorium Lietuvių 
Dienai gauta veltui.

Tai tiek šiuo tarpu.
J. Krasinskas.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
121 kuopa šių metų spalio 
mėnesio 8 dieną, šeštadienį, 6 
valandą vakare, parapijos sa
lėje, 815 Park Avenue, Ra
cine, Wis., rengia subuvimą- 
koncertą.

Muzikos, dainų ir šokių mė
gėjų grupė iš Chicagos p. Br. 
Variakojienės vadovauj a m a, 
pasirodys su savo dainomis ir 
šokiais.

Maloniai prašome skaitlin
gai atsilankyti į tą subuvimą 
ir kitus paraginti tą pat pa
daryti. Po koncerto bus šokiai 
ir užkandžių, musų mielių šei
mininkių skaniai pagamintų. 
Nepraleiskit šio gražaus Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos 121 
kuopos rengiamo koncerto.

Koresp.

Chicago, Illinois
Alice Stephens Dainininkės 

Ruošiasi Koncertui

Nors Alice Stephens daini
ninkių jubiliejinis koncertas 
dar toli, bet dainininkės jau 
dabar ruošiasi prie to koncer
to, kad jis butų gerai suruoš
tas ir dalyviai patenkinti. Kon
certas įvyks šių metų gruo
džio mėnesio 4 dieną Trrece 
Casino Morrison viešbutyje. 
Programa, kiek man teko nu
girsti iš pačių koncerto ruošė
jų, bus turininga ir įvairi. Be 
paties choro programoj daly
vaus plačiai žinomas solistas 
baritonas Arnoldas Vokietai
tis iš New Haven, Conn. Taip
gi bus ir kitų žymių solistų, 
kaip tai Chicagos konservato
rijos direktorius F r a n' c o i s 
d’Albert ir akompaniatorius 
George Lawner.

Rengėjos iš anksto kviečia 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
minėto koncerto ir jame daly
vauti, o visi busite patenkinti, 
nes šios dainininkės visuomet 
paruošia geras programas ir 
dalyvius patenkina. Nepralei
skite šios geros progos — 
gražaus koncerto su įvairia 
programa. Koresp.

sį davė įeigų $199,282.. Tarp 
Wedersfield ir Glastonburi — 
$018,677; Windsor ir South 
Windsor $017,091. Viso už 3 
tiltus per vieną mėnesį surink
ta $2,350,050. O kur gi kiti 
tiltai ir keliai?

Važinėjant naujai įrengtais 
keliais irgi kas keletą mylių 
reikia mokėti po 20 ir 10 cen
tų. Jeigu sudėti įeigas už vi
sus metus, susidaro milžiniš
ka krūva dolerių. Pasirodo, 
kad kaip miestų taip ir valsti
jos šeimininkai labai netau
pus. Pr. Naunčikas.

Tikras lenkiškas kum
pis - visapusiškai 

skanus valgis!

Visi žino, kad tikras lenkiš
kas kumpis, atgabentas tie
siog iš Lenkijos yra visų ge
riausias skanumynas.

Kai pirksite, reikalaukit tik
tai puikaus, parengto valgyti, 
importuoto iš Lenkijos kum
pio. Taupi šeimininkė visados 
yra užtikrinta, kad turi atsar
goje dėžę skanaus lenkiško 
kumpio pavaišinti nelauktus 
svečius. Lenkišką kumpį gali
ma vartoti karštą, kaipo ska- 
__nų pagrindinį valgį. Ji taip 
pat galit vartoti šaltą irsand- 
v i č i a m s (sumuštiniams), o 
taip pat su Saločiais arba už
kandoms. Kokiu tik budu jus 
vartosit lenkišką kumpį, visa
da jis patenkins visus.

Lenkiškas kumpis visada

yra švenus, sultingas ir švie
žias, kaip lygiai aukštos koky
bės maistingumu ir ekonomiš
kas. Namų šeimininkių pa
togumui, lenkišką kumpį da
bar galima gauti pagal šeimos 
reikalavimus 3, 4 ir 5 svarų 
dėžutėse. Jį galima pirktis vi
sose Jungtinėse Valstybėse, 
jis turi pagarsėjusius vardus 
ATALANTA, KRAKUS ir 
TALA.

Visada, kai jus tieksite savo 
šeimai puikų ATALANTA, 
KRAKUS ar TALA lenkišką 
kumpį jis bus valgomas ge
riausiu apetitu.

Paieškojimai

UetavM Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Mikulevičiutė-Bujanauskienė Ona, 
duktė Jurgio, ir jos sūnūs Bujanau
skas Stasys, gyveno Waterbury.

Nagrockienė Ro alija, ir vyras 
Juigis.

Narušcvičiene Agota.
Nenortavičienė Marijona, duktė 

Jeronimo.
Paškevičius Aleksandras, sūnūs 

Jono, gyv. Brazilijoje.
Plickaitis Jonas ir Juozas, broliai 

Irenos Valinskienės.
Ščeponas, ar Ščeponavičius Anta

nas ir Ka imieras, sūnus Felikso.
Šimkūnas Saliamonas, sūnūs Jur

gio.
Skirpstunas Simonas.
Stonys Aleksandras, išvykęs iš 

Lietuvos 1944 m.
Švelnys Jonas, brolis Lundžienės.
Urbienė Apolonija, gyvenusi Kau

ne.
Vaitelytė-Augunienė An t a n i n a, 

duktė Jono.

Valiukevičius Boleslovas, sūnūs 
Vlado, gyv. Brazilijoje.

Valius Jonas, ir jo sūnus Juozas 
ir Stasys, iš Paprudžių km., Rasei
nių apskr.

Varatinskaitč Elzbieta.
Vilkas Domininkas, sūnūs Anta

no.
Zakis Edvardas, karininkas.
Zienius Klemensas ir Vincas, sū

nus Simo.
Zubė Adolfas, sūnūs Kosto.
Balčiūniene Valerija, gyvenusi 

836 W. Cullerton St., Chicago, III.
Dabosas Antanas, Antano sūnūs, 

ir Dabosas Simonas, Mataušo sū
nūs, iš Šilėnų km., Panemunės vai., 
Kauno apskr.

Gaidelis Juozas, Juozo sūnūs, gi
męs 1925 metais sausio mėn. 25 die
ną.

Guiga Jonas, kilęs iš Šiaulių ap
skrities.

Jankutė Marija, Antano ir Mari
jos Liaudanskaitės Jankų duktė, 
gim. Papiėje, buvo Komptone, ir 
našlaičių stovykloje, Vokietijoje.

Jasiukaitis Juozas, Mykolo sūnūs, 
gim. Panevėžyje 1922 m. gruodžio 
mėn.

Kursonis Boleslovas. Jono sūnūs. 
Latonas Juozas, Martyno sūnūs.
Lu kaus kas Kazys, gyvenęs Kau

ne, kilęs iš Žemaitijos, po karo at
vykęs Kanadon.

Iieškomleji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF IJTHUANJA,

•1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.

PARDUODAMAS
PIENO ŪKIS, virš 239 akrų 
žemės, miško. Namas 16 kam
barių. Tvartas su kluonu, ūkio 
mašinos, 50 karvių. Kaina: 
$15,500.00. Kreipkitės: Henry 
Mayer, R. D. 1, Bainbridge, 
N. Y. Telefonas: WO 7-3583, 
arba pašaukit Mrs. E. Mayer 
EV 6-5949, Brooklyn, N. Y.

Hartford, Conn.

Didelės Valstijos Skolos

Valstijos fin. departamen
tas paskelbė spaudoje, kad su 
šių metų birželio 30 diena val
stijos skolos siekia $1,000,- 
000,000. Jeigu būna, bet kaip 
tos įeigos ir kam sunaudoja
mos? Štai čia paduodu vieną 
mažą statistiką įeigų, kaipo 
pavyzdį. Connecticut upė turi 
keletą tiltų, už kuriuos reikia 
mokėti už pervažiavimą. Char- 
tes Oak tiltas per vieną mėne-

SLA VASARNAMIS
128 Boardwalk at Orieutal Avenue

Atlantic City, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City Jums suteikia 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.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

ŠIA
807 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

ROOKFORD, ILU
Jei galvojate parduoti at 

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

WO 5-5890
Taip pat patarnavime pinigų 
Ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBL1C

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043

Matthev P. Baliai
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AI K BALTE UNAS-B  ALTO!

Reikalu vedėjas

860 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PURLIO

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Sutelktam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

ž

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti 
Rugsėjo 24 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ONA GUDAUSKIENE:, 7 kp., Pittston, I’a., gimus rug- 

sėjo 13, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 1, 1916 m., mirė rugpiučio 30, 1960 m. 
Velionės dukterei, Mary Kasulaitis, pomirtinės išmo
kėta ____ ______________________________ ____ $300.00

NIKODEMAS MAURICAS, 144 kp., Saginaw, Mich., gi
męs birželio 22, 1889 m., Tauragės apskr., Lietuvo
je. Prie SLA prisirašė sausio 7, 1923 m., mirė rugp- 
piučio 9, 1960 m. Velionio žmonai, Justinai Mau- 
ricas, pomirtinės išmokėta __________________ $300.00

TEOFIL BALKUS, 173 kp., Lowell, Mass., gimęs liepos 
25, 1891. m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spalio 
10, 1936 m., mirė rugsėjo 1, 1960 m. Velionio sunui,

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI j 

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo: o

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai z 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo v 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės A 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- z 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. o

Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais fi 
straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos S 
numerius veltui. Rašyti:
LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, UI. |Juozui Balkui, pomirtinės išmokėta ___________  $150.00

Viso _______________ _____ _____________  $750.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $122,914.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
P. GERALTAUSKIENĖ, 16 kp., Harrisburg, Pa. Sirgo 11 sav. ___ 76.50
A. MASIONIS, 41. kp., Lawrence, Mass. Sirgo .11 s. ir 6 d......................85.15
V. BRAIJAUSKAS, 124 kp., Hartford. Conn. Sirgo 4 s. ir 3 d.  ........... 55.50
P. PAJAUJIS, 158 kp., Springfield, UI. Sirgo 12 s. ................  56.25
M. MELDUS, 277 kp.. Lcechburg, Pa. Sirgo 6 s. .................................. 18.00
F. SABALIAUSKIENE, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 6 s.  ......... 27.00 |
O. MOCKAPETRLENC, 308 kp., Brooklinc, Mass. Sirgo 8 s. ir 1 d. 69.00
A. LAZAUSKIENE, 311 kp., W. Frankfort, III. Sirgo 11 s. ir 6 d. 87.22
B. RADAVIC1US, 342 kp., Easton, Pa. Sirgo 6 s. ir 1 d. ......................... 77.00

Viso ...............    -.................................  $551.62
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ----------- .$21,904.21

M. J. V ĮNIKAI,
SLA Sekretorius

ŠALTAS ORAS ANKSTI PRASIDEDA SSSR
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų 
informacijas.

jums artimiausį skyrių, kur gausite visas

NEVV YORK 3, N. 
BROOKLYN 7, N.

MUSŲ SKYRIAI:
Y., 39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutter Avė. Tel. Dl 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BĮ 3-1797 
126 — 4th St., Tel. PO 3-8569

Tel. MU 4-4619 
Tel. PR 3-0979

Orthodofc Bldg.) 
and Sunday only.

Tel. ,HU 1-2750 
Tel. D A 4-4401

Tel. LO 2-1446
Tel. PL 6-6766

.174 MiIIbūry St. 
1716 Main St. 
2683 West 14th

W. Chicago Avė. 
9350 J,os. Gimpu u 

7300 Michigan Avė.
GRAND RAPIDS, MICH.,

Y.. 
NEWARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. J., 
PATERSON 1, N. J. 
PASSAIC, N. J., 
VTNELAND, N. J., 
The Vineland Branch open Friday. Saturday 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. 
VVATERBUR.Y, CONN., 6 John St. 
VVORCESTER, MASS 
SPRINGFIELD. MASS., 
CLEVELAND 13, OHIO. 
CHICAGO 22, ILL., 2222 
HAMTRAMCK, MICH., 
DETROIT. MICH.,

,99 Main St.
211 Monroe St.
West Landis Avė. (Greek

Tel. SW 8-2868 
Tel. RE 2-7163 

St. Tel. TO 1-1068
Tel. BR. 8-6966 

Tel. TR 3-1666
Tel. VI 1-5355

414 Scribncr Avė.
Tol. GL 8-2256 o r G L 8-2006

SAN F’RANCrSCO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571

’m

I

±

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 LIETUI'i” tur» daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir diodą daug žinių iš lletuviikosici 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6A0, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ke t virtimui ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., VUle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyt* 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
Iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiąja šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, guriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
reąervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KEJJJVIS”

636 East Broadwav So.

I 
! 
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NAUJIENOS

NAUJIENOS

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mase.

. . ...

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliau,sias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyveninio.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokio: JAV ir Kanadoje $11.00 
metams, .$6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
.$14.00 metams, .$7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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i Ar Jungtinių Tautų Organizacija Galės 
Užtikrinti Taikų ir Saugumą

Po Politiniu Kovu New Yorke J. T. Atsidūrė Kryžkelėje: 
ar Pavyks Išlaikyti Autoritetą, Arba Pasiduoti Diktato- 
rinėm Komunistu Užmačiom

Trys blokai — vakarų demokratinių valstybių, neutraliųjų 
ir Maskvos

Jungtinės Tautos po antro pasaulinio karo susikūrė aiškiu 
tikslu — išlaikyti pasaulyje taiką ir užtikrinti saugumą. To
dėl jos pasidarė didžioji viltis ir paguoda mažesnėms tautoms. 
Sudėtų vilčių Jungtinės Tautos nesugebėjo pilnai pateisinti. 
Didžiosios valstybės, kurių militarinė jėga daugiausia nusve
ria, ypač tos didžiosios valstybės, kurios turėjo ir turi agresy- 
vinius užsimojimus, sukliudė Jungtinėms tautoms atlikti aktu
alius uždavinius, taip tikrai, kaip iš jų buvo laukiama ir tiki
masi.

Jungtinių Tautų organizacijos svarba
Bet neatsižvelgiant į tai, vis tik Jungtinių Tautų organizacijos 

įtaka buvo stipriai jaučiama, labiausia kritiškais momentais, 
kai galėdavo iškilti karinis konfliktas. Jeigu Vengrijos suki
limo metu, Jungtinės Tautos pasirodė visai bejėgės ir savo ge
rųjų norų nesugebėjo įgyvendinti, tai kitais atvejais jų auto
ritetas pasirodė stiprus ir veiksmingas. Pavyzdžiui, Korėjos 
karo metu Jungtinių Tautų pastangomis buvo sustabdyta ko
munistinė agresija. O paskutiniu metu Afrikoje, Kongo suiru
tėje, Jungtinių Tautų tvirta ir aiški laikysena bent tuo tarpu 
užgniaužė Maskvos užsimojimą paimti savo įtakon naujai susi
kūrusią juodųjų respubliką, kurios pasirengimas laisvam gy
venimui dar tebėra silpnas ir kur patyrę Maskvos agentai ga
lėjo greitai sudrumsti vietos gyvenimą. žodžiu, Jungtinių 
Tautų nuopelnai yra žymus, neabejotinai pozityviai atsilicp an- 
tieji tarptautiniuose santykiuose ir todėl ši organizacija taiką 
mylinčų tautų yra nuoširdžiai palaikoma ir visų demokratinių 
politinių veikėjų remiama.

Kodėl susirūpinta Jungtinių Tautų likimu

Fotografija daryta BaltyjŲ Rumu sode tautinių grupių suvažiavimo metu

Iš kairės į dešinę: Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Vinikas, buvęs kongresmanas 
Kerstenas ir A. S. Trečiokas, Susivienijimo Kontrolės Komisijos narys.

Šiuo metu New Yorke tebe- 
vykstančioje J. T. asamblėjoje 
pasireiškė vis didėjančios, tie
siog pavojingos J. T. ateičiai 
nesantaikos, kurios sudaro to
kią prarają tarp atskirų val
stybių blokų pažiūrų į J. T. 
veiklą, jog kai kas net susi
rūpino: ar bus išlaikytas auto
ritetas ir kokia kryptimi to
liau veiks Jungtinės Tautos?

Neprašytas svečias Chruš
čevas kartu atsivežė ir jo kon
troliuojamų komunistinio blo
ko valstybių viršininkus. Priei- 
du jis atsitempė ir Kubos dik
tatorių Castro, kurio kalba, 
užtrukusi 4 su puse valandų, 
buvo tik pasityčiojimas iš šios 
aukštos institucijos, kadangi 
Ameriką iškolioti jam butų 
pakakę pusvalandžio. Susida
riusi įtampa privertė ir kitų 
valstybių galvas neišvengia
mai šioje asamblėje dalyvauti.

Tarptautinės organizaci jos 
apimtyje tokiu budu pasireiš
kė kiečiausios imtynės, kurios 
parodo, jog abiejų ideologijų 
pažiūros darosi vargiai besu- 
derinamos. JAV prezidentas 
Eisenhoweris jieškojo tvar
kos ir nusiraminimo. Jo kalba 
Jungtinėse Tautose pasižymė
jo taikinga nuotaika, jis ne
vartodamas šiurkščių žodžių 
palietė skaudžiausias šių die
nų problemas, kaip Berlyną, 
Barancevo juroje Amerikos 
lėktuvo pašovimą ir Kongo 
pasireiškusias komunistų pro
vokacijas. Baigdamas savo 
garbingą tarnybą gimtajam 
kraštui prezidentas nori pasi
likti kovotoju už taiką.

Ko nori Chruščevas
Pirmiausia reikia pasakyti, 

kad Maskvos diktatoriaus kal
ba buvo grynai propagandinė 
ir mitinginė, kaip įprasta kal
bėti į minias, tikslu sukelti jų 
įtūžimą. O savo ^forma toji 
kalba buvo grubi, užgauliojan
ti ir įžeidžianti daugelį garbin
gų vakarų politikos vadų.

Iš to propagandinio drums
to vandens galima išgraibyti 
tokius Chruščevo reikalavi 
mus. Jis reikalauja tuojau nu
siginkluoti. O dėl ginklų kon
trolės esą, galima bus kalbėti 
vėliau. Tas reikalavimas ne 
naujas ir parodo, jog jis ne 
rimtai šį reikalavimą iškelia, 
sės jis puikiai žino ir pakarto
tinai buvo demokratinių val
stybių įspėtas, jog be kontro
lės nusiginklavimas neįmano
mas ir nepriimtinas. Bet Cruš- 
čevas apie tai kalba ir varo 
savo tolesnę propagandą.

Visai naujas jo reikalavimas 
atstatyti Dag Hammorskjold, 
o vietoje vieno generalinio 
sekretoriaus įsteigti trijų as
menų sekretoriatą, kuriame 
butų vienas demokratinių val
stybių, antras komunistų ir 
trečias neitraliųjų atstovas. . 
Čia yra jau aiškus ir labai pik- i 
tas pasikėsinimas į J. T. ne- ‘ 
priklausomybę. Kaip žinia, 
dauguma neitraliųjų paklusta 
komunistams ir su jais daž
nokai kartu balsuoja. Tad 
Chruščevo aiškus apskaičiavi
mas — tuo keliu paimti į sa
vo rankas kontrolę J. T. O 
Hammerskjoldas jam tik tuo 
nusikalto, kad elgėsi pagal 
Jungtinių Tautų dvasią ir pa
gal jam duotas aiškias in
strukcijas, bet vergiškai ne
pakluso Chruščevo įgeidžių. 
Sis jo išpuolis yra naujas ir 
nepaprastai pavojingas J. T. 
ateičiai.

Jo mėginimas grąžinti į vy
riausybę Kongo kandidatą į 
diktatorius Lumumbą ir ben
dromis frazėmis išreikštas rei
kalavimas kovoti su koloniliz- 
mu jau neturi didesnės reikš
mės. Bet antroje Chruščevo 
kalboje beveik ultimatyvia rei
kalavimas priimti komunistinę 
Kiniją į J. T. ir grasinimas 
sukurti atskirą kom. valstybių 
organizaciją — tenka laikyti 
pavojingiausiu.

Macmillano pastangos 
suderinti pasireiškusius 
skirtumus

Anglijos premjeras Macmil- 
lanas, kaip paskutiniais lai
kais anglų įprasta, pasakė 
santūrios formos, jieškančią 
tarp vakarų ir rytų susiprati
mo kalbą, kuri, tačiau, savo 
pagrindiniuose principuose bu
vo aiški ir tvirta, palaikanti 
Jungtinių Valstybių politines i 
pastangas tarptautinėje dirvo
je.

Nepaprastai nustebino susi
rinkusius aukštuosius politi
kos vadus ir diplomatus Niki
tos Chruščevo elgsena Mac
millano kalbos metu. Jis dau
žė stalą kumščiu, rėkavo ir 
aplamai triukšmavo. Bet... po 
to Macmillanas vis tik rado 
būtina su juo susitikti ir tar
tis. Tai vis pastangos, į nieką 
neatsižvelgiant, sumažinti šal
tojo karo įtampą ir surasti 
sunkiųjų klausimų sprendi
mus. Tuo tarpu šis anglų po
litiko pasiaukojimas rezultatų 
nedavė, kadangi Chruščevas 
pareiškė, jog nuo savo anks
čiau išdėstytų reikalavimų jis 
neatsisako.

Trys blokai Jungtinėse 
Tautose

Šios J. T. asamblėjos eigoje 
žymiai pakitėjo pati J. T. su
dėtis. Kadangi jau priimta 15 
Afrikos naujų respublikų. Ir 
šios naujos valstybės gal būt 
greičiau psichologiniais moty
vais linksta į neitraliųjų pusę. 
O joms daromi iš komunistų 
pusės pažadai, paverčia jas 
žaislu komunistų spąstuose. 
Tokiu budu jau tenka daug 
rimčiau skaitytis su trimis 
aiškiais J. T. blokais — demo
kratiniu, komunistiniu ir neit
raliųjų bloku. Pastarasis pa
vojingas tuo, kad nežinia, kaip 
balsuos kritišku momentu — 
ar jų nepaveiks saldžioji ko
munistų propaganda

Chruščevas jieško gatvės 
žmonių tarpe populiarumo, 
kalbasi iš savo balkono su 
laikraščių reporteriais ir sako 
kalbas milijonieriams bei di
plomatams. Vienu kartu jis 
paslaptingai išsitarė: “Mes gy
venom be Jungtinių Tautų, 
mes ir ateityje be jų galim iš
siversti”. O tai jau nieko ge
ro nežada ir neteikia užtikri
nimo, jog jis sutiks esamomis

Pavergtos Tautos Nėra Užmirštos
Ką kalba įtakingiausi asmenys 
VVashingtone apie komunistų 

agresijos aukas 
______________ !±_ ■ —

Kai neseniai Washingtone 
lankėsi įvairių tautybių veikė
jai, jie turėjo progos išgirsti 
atsakingų asmenų pasisaky
mus apie pavergtas tautas, 
kurios atsidūrė dabar komu
nistų naguose.

Pirmiausia tenka pabrėžti, 
kad prezidentas Eisenhoweris, 
priimdamas tautinių grupių 
atstovus Baltuosiuos Bumuos, 
koncentruodamas savo dėmo 
sį į tarptautines problemas ir 
pasakė: “Musų vidaus reika
lai pasidaro menki palyginus 
juos su žmonijos kova dėl lai
svės išlaikymo. Toliau jis pri
dėjo: “Jeigu mes visi šiam 
tikslui pasiaukosim, tai neabe
jotinai laimėsim”.

Atskirai pažymėtina yra 
darbo sekretoriaus James P. 
Mitchcll kalba, kuri pasižymė
jo nuoširdumu ir tiesumu. Pa
kanka tik prisiminti jo žo
džius: “Jeigu mes nepagelbė- 
sim vakarų pasaulio tautoms 
išsilaisvinti iš komunistų jun
go, mes neatliksime savo pa
reigos”.

Vice prezidentas R. Nixon, 
atskirai tautybių atstovams 
pabrėžė, jog jis kalba kaipo 
dabartinės administracijos pa
reigūnas ir tiesioginai pareiš
kė, kad ...“Mes privalome rū
pintis išplėsti laisvę visame 
pasaulyje. Tai bus musų atsa
kymas tiems, kurie begėdiškai 
šaukia, kad jie nori išlaisvinti 
pasaulį”.

Atvirumu pasižymėjo vice 
prezidento pastaba: “Aš ži
nau, kad yra žmonių, kurie 
klausia, kodėl mes teikiame 
viltį žmonėms, jeigu mes ne
drįstame skelbti karo — tiks
lu iškovoti tautoms laisvę. Ma
no atsakymas butų toks, kad 
tironai visada neįvertina mo
ralinės jėgos ir tironai nieka
da nebus saugus, kol morali
nės jėgos veiks pasaulyje”.
Įstaiga palaikyti ryšiams 
su atskiromis šios šalies 
tautomis

Gal būt vienas labiausia į- 

s^lygomis šioje svarbioje vi
soms tautoms institu c i j c j e 
bendradarbiauti.

sidėmėtinų ir svarbių pasiūly
mų, tai buvusio kongresmano 
Kersteno pasiūlyta rezoliucija, 
kad busimoji šios šalies admi
nistracija įsteigtų tokią įstai
gą, kurios tikslas butų palai
kyti ryšius tarp vyriausybės 
ir tautinių organizacijų ir pa
gelbėtų toms organizacijoms 
siekti tauriųjų tikslų, savo at
stovaujamų šalių išlaisvinime.

Tai yra naujas ir išimtinai 
svarbus žingsnis tautinių gru
pių gyvenime šiame krašte. 
Jeigu tai bus įvykdyta, tai vi
sos tautinės grupes laimės 
tam tikrą pripažinimą ir sut
virtins savo pozicijas kovoje 
dėl pavergtų tautų išlaisvini
mo.

Nesigilindami į rinkiminius 
panašių susirinkimų motyvus, 
tačiau turim pabrėžti tikrus ir 
esminius tautynių grupių lai
mėjimus dabartinėje sunkioje 
būklėje.

Patikslinimas
Praeitos savaitės Tėvynėje 

tilpusiam aprašyme apie tau
tinių grupių lankymąsi VVa
shingtone įvyko netikslumas. 
Ten! pasakyta, kad medžio 
drožinių lietuviška lėkšte į- 
teikta prezidentui Eisenhowe- 
riui, o turėjo būti: Medžio 
drožinių lietuviška lėkštė į- 
teikta vice prezidentui Nixo- 
nui.

V. Sidzikauskas — naujas 
Seimo pirmininkas

Kiekvienai savo sesijai Pa
vergtųjų Seimas renkasi pir
mininką, vice pirmininką, gen. 
sekretorių ir jo pavaduotoją. 
1960 1961 metų sesijai Seimas 
savo pirmininku vienbalsiai iš
rinko Lietuvos Delegacijos 
pirmininką V. Sidzikauską, vi
cepirmininku — S. Korbonskį, 
Lenkija, gen. sekretorium per
rinko B. Coste, Rumunija, ir 
jo pavaduotoju išrinko vengrą
H. Gasparą. Lig šiol buvęs 
gen. sekretoriaus pavaduoto
jas N. Kotta, Albanija, išėjo 
profesoriauti.

Šių metų Seimo pilnaties 
sesijai yra numatyti net 35 
klausimai. Pati sesijos pra
džia New Yorko didžiojoj 
spaudoj buvo stelbiama Chruš-

Susivienijimo Praeities Didieji Darbai 
Šiandieną Turi Būti Atmintini Visiems
Veikėjai Susivienijimui daugiau naudos padarys, jeigu 
patys atsimins ir kiekviena proga nurodys naujiems na
riams Susivienijimo Lietuviu Amerikoje nuopelnus

Visi suprantame ir .jaučiame reikalą savo išgalėm s stip
rinti lietuvišką veikimą šioje šalyje. Nusiskundimai pasunkė
jusiomis sąlygomis maža* gali mums pagelbėti. Atmindami 
kaip svarbus yra lietuvių tautinis veikimas šioje šalyje, turime 
dėti pastangas tą veikimą sustiprinti ir l etuvių organizuotas 
jėgas nuolatos didinti.

Šioje grynai patriotinėje veikloje mums daug padės jau 
esamos didžiulės lietuvių organizacijos, kurios turi musų vi
suomenės pasitikėjimą ar pajėgios apjungti didžiausį lietuvių 
skaičių. Šiam tikslui daug'ausia gali patarnauti musų Susivie
nijimas, kuriam jau šiandien priklauso įvairių srovių ir įsitiki
nimų lietuviai, kurie dirba lygiai visų naudai, neatmesdamas 
nė vieno gero patrioto lietuvio, kurs myli savo tautą ir trokš
ta jai gerovės.

Senųjų musų veikėjų akyse tebestovi visi praeities darbai, 
tie laimėjimai, kur.ais mes šiandien pagrįstai džiaugiamės ir 
tie vargai, kuriuos buvome priversti išgyventi. Bet yra ištisi 
sluoksniai musų visuomenės, kurie neturėjo progos praeit.es 
darbus arčiau pažinti. Ypatingai tenka čia prisiminti jaunes
niąją kartą ir asmenis vėliau pasiekusius šią šalį.

Kantriai išklausyti ir tiksliai išaiškinti

Musų veikėjai dirbdami praktišką darbą ir kalbindami 
naujus asmenis įsirašyti į Susivienijimą nariais, dažnai išgirsta 
klausimą: — O ką man duos gero tas jūsų Susivienijimas? 
Taip klausia žmonės, kurie šių dienų papročiu mėgsta viską 
matuoti materialinės naudos požiūriu. Kai kam toks klausi
mas nelabai patinka, nes daugelis senųjų veikėjų nebuvo įpra
tę prie panašaus vertinimo, nesą anksčiau tokie klausimai ne
kildavo ir musų žmonėms pakakdavo žinoti, jog tai lietuviška 
organizacija, jog tai lietuvių patriotų darbas ir iškarto nesvy
ruodami musų ankstyvesnės kartos ateiviai šioje šalyje supra
to, jog jie negali n'uo tokio veikimo šalintis.

Deja, šiandien jau mes turim būti kantrus ir visu atsidė
jimu išaiškinti “ką gali gauti Susivienijime naujas aplikan- 
tas”. Sąmoningai vertindami kiekvieną savo žingsnį ir ypač 
apdairiai darydami išlaidas, nauji apiikantal turi pagrindo to
kius klausimus statyti. Tad pirmoje eilėje Susivienijimo vei
kėjas privalo tiksliai išaiškint tas praktines naudas, kurias Su
sivienijimas duoda savo nariams, suteikdamas geras apdraudas, 
kartu nurodant, jog geresnių apdraudų nėra. Musų fratcrnalč 
organizacija dinba ne pelnui, fraternaliniu pagrindu veikdamas 
Susivienij.mas duoda užtikrintas prieinamiausią kaina apdrau
das, kurias narys gaun'a, nebodamas, kad tos apdraudos galė
tų būti jam atimtos, nors ir teismo sprendimu. Geras žino 
jimas visų rūšių ir visų klasių apdraudų, organizatoriui pagel
bės nuojam aplikantui taip išaiškinti apdraudų mokesčius 
ir teikiamas naudas, kad vėliau nekiltų jokių nesusipratimų, 
kas, gaila, ankstyvesniais laikais kartais pasitaikydavo.
Naujas narys įstojęs į SLA turi jausti atlikęs gerą žygį

Bet yra būtina, kad po to, kai visos apdraudos sąlygos 
aplikantui aiškios, jis taip pat turi pažinti ir musų Susivieni
jimo tuos tikrai didelius nuopelnus praeityje, o kartu l'r tuos 
ypatingai svarbius uždavinius, kuriuos mes privalom atlikti 
ateityje. Jeigu mes norime sėkmingo darbo, tai negalime ten
kintis tuo, kad įrašome vieną šeimos narį. Reikia siekti, kad 
visi reikalingi apdraudos šeimoje, pasidarytų Sus vienijimo 
nariais. Tai geriausias kelias jaunosios kartos įjungimui į Su
sivienijimą, o kartu ir bendrą lietuvišką veiklą. Šiam tikslui 
bus gerai, jeigu mes gyvu žodžiu, tai geriausia, išaiškinsim 
Susivienijimo reikšmę šios šalies lietuvių gyvenime. Arba ga
lima tai atlikti suteikiant naujam aplikantui tuos leidinius, ku
riuos Susivienijimas turi specialiai pagaminęs ir skiria naujų 
narių informavimui. Naujas narys turi Imti įsitikinęs, kad pa
darė ne tik sau naudingą žingsnį, gaudamas sau gerą ajtdraudą, 
bet taip pat jis turi būti patenkintas dalyvaudamas organiza
cijoje, kuri turi visuotiną pobūdį ir dirba visų lietuvių naudai 
bei savo tautos garbei ir gerovei.

Štai kodėl mums pravartu šiandien prisiminti savo orga
nizacijos garbingą praeitį. Tuo labiau šis prisiminimas yra 
svarbus, kad dabartiniai metai, įskaitant ir busimus 1961 me
tus, musų laikomi jubiliejiniais metais.

čevo ir jo ginklanešių debiuto 
Jungtinėse Tautose. Sovietų 
p o litinė-propagandinė ofensy- 
va Pavergtųjų Seimui kelia 
naujų problemų ir rūpesčių.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Negali išvengti broko. — 
Vaikų apdaro parduotuvė Ma
skvoje neseniai pranešė, kad 
iš 4,000 porų vaikiškų sanda- 
lių, pagamintų Šiaulių “El
nio” kombinate, 1,470 porų 

turį stambius defektus. Pre
kių kokybės viršininko pava
duotoja viename pramonės 
aktyvistų pasitarime pareiškė, 
jog “pernai teko išbrokuoti 
didelį kiekį baldų, drabužių, 
indų bei Ūkinių prekių. Ypač 
daug gamybos defektų turi 
lengvosios pramonės įmonių 
produkciją” Kai kuriose įmo
nėse brokas sudaro net pusę 
visos gamybos. Tai taip pat 
buvo pasakyta minėtame ak
tyvistų pasitarime. Patikrinus 
pernai kelių tūkstančių baldų 
kokybę, didesnė dalis buvo iš
brokuota.

praeit.es
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SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A. Kuopų Veikla

Lengvosios Muzikos 
Koncertas

Cleveland, Ohio — SLA 136 
kuopa rengia spalio 15 dieną 
Pramoginio čiurlioniečių Ok
teto koncertą Lietuvių Sa- 
je-

Naujagimis — R. Babicko 
vadovaujamas oktetas, jau 
keletą kartų gražiai pasirodęs, 
vykusiai atimdamas lengvos 
muzikos kurinius, be abejonės, 
įtikins visus tuos, kas jieško 
poilsio, linksmesnės nuotaikos 
ar giedro įvairumo. Rimtoji 
muzika verčia susikaupti, įsi
gilinti ir tinkamai pergyventi, 
o lengvoje muzikoje visi šitie 
uždaviniai paprastesni, kiek
vienam prieinami ir dažniau
siai linksmai nuteikia.

Programoje numatoma daug 
naujų bei įvairaus pobūdžio 
dalykų, k. a.: musų liaudies 
dainos, šokių muzika su teks
tai, popularios Šiaurės ir Pie
tų Amerikos dainos, ištraukos 
iš plačiai žinomų operečių — 
Linksmoji Našlė ir Kornevilio 
Varpai — su solistais, orkes
trinis Gėlių Valsas, kaikas 
specialiai pritaikinta iš Three 
Pcnnies Opera ir net pagarsė
jusio Dirvoje bajoro Miknos 
Riestaragio karikatūrų kuple
tai. Visa tai bus dainuojama 
lietuvių kalba, išskiriant gal 
vieną kitą posmelį originalo 
kalba, budingoms savybėms 
paryškinti.

Po koncerto — šokiai, gro
jant vis dažniau ir sėkmingiau 
besi reiškiančiam Neolituanų 
orkestrui, bufetas Ir kiti gau
sus malonumai.

Pradžia 6 vai. vak. Bilietai 
parduodami Dirvoje, 
dieniais
koncerto dieną 
pp. Lietuvių Salėje.

sekma-
Spaudos Kioske ir 

nuo 5 vai.

DR. M. J. VINIKAS
307 W. 30-th Street

New York 1, N. Y.

/
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N. BAJORAS 
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1030 Centrai Street 

Evanston,

N.
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3 Kuopos nariai turėtų jausti 
pareigą, savo brolišką pareigą 
pagelbėti valdybai įvairiuose 
nelengvose šio vakaro rengi
mo darbuose prie koncerto, 
prie bufeto ir, svarbiausia, 
prie bilietų platinimo. Malonu 
ir džiugu butų matyti svečių 
tarpe ne vien tik visus musų 
kuopos narius su šeimomis, 
bet ir kitų kuopų brolius ir se
seris.

Belieka pridurti, kad be vi
sa tai, kas čia minima, dar ir 
įdomių staigmenų numatoma... 
Valdyba drįsta pranašauti, 
kad tai bus jaukus ir nuotai
kingai tviskantis vakaras.

Vladas Braziulis.

t

Chicago, Illinois

Susivienijimo 208-tos Motorų 
Kuopos Veikla

Buvo malonu dalyvauti SLA 
208-tos pirmosios moterų kuo
pos pirmam rudeniniam susi
rinkime. Narės susirinko pil
nos energijos ir noro tęsti 
kuopos veiklą. Kuopos sekre- 
trotei V. Shimkus nedalyvau
jant susirinkime, pirmininkė 
Pauline Drangelienė pakvietė 
N. Gugien'ę sekretoriauti.

Pirmiausia seimo delegatės 
Anna Jagiella ir Elizabeth 
Šatkauskas pasakojo savo į- 
spudžius iš seimo. Narėms pa
geidaujant SLA iždininkė N. 
Gugienė išdavė platesnį rapor
tą, apie organizacijos bendrą 
stovį, seimo padarytus naujus 
nutarimus. Narės buvo patenu 
kintos tiek delegačių įspū
džiais tiek iždininkės plates
niu pranešimu.

Kaip jau buvo pirmiau 
skelbta 208-ta kuopa turės sa- 
co rudeninį parengimą spalio 
20 dieną Dariaus-Girėno sve
tainėje. šiam susirinkime ren
gimo komisija išdavė raportą 
ir planus, iš kurių matyti, kad 
šis spalio 20 dieną parengimas 
turės būti linksmas ir įdomus. 
Komisija ir valdyba kviečia 
visuomenę dalyvauti, praleisti 
malonią valandėlę ir laimėti 
dovanėlių.

Šio susirinkimo šeimininkės 
buvo narės Martha Kuper ir 
Bernice Brijunas. Jos paruošė 
taip vadinamas "wel c o m e 
home delegates” vaišes, už 
kurias narės nuoširdžiai dėko
ja šeimininkėms. Narė.

Miami, Florida

Atostogas Praleidus

Būdamas atostogose, nors 
ir neilgai, Kenosha, Wisconsin, 
buvau pakviestas per poną 
Juozą Kasputį dalyvauti SLA 
212 kuopos susirinkime, kuris 
įvyko liepos mėn. 6 dieną 8 
valandą vakre. Paskambinęs 
telefonu p. J. Kasputis paklau
sė manęs, ar aš norėčiau da
lyvauti susirinkime? Atsakiau 
— su mielu noru, ir jis atva
žiavo mane paimti ne vienas, 
bet drauge su J. Kasparu ir 
L. Sulskiu. Susirinkime p. J. 
Kasputis mane perstatė, saky
damas, ponas Brazevičia yra 
SLA 212 kuopos tvėrėjas.

Malonu buvo matyti būrelį 
narių. Susirinkimui užsibai
gus, visi nariai buvo pavaišin
ti alučiu ir kitais gėrimais, jų 
tarpe ir aš buvau pavaišintas. 
Teko sužinoti, kad po kiekvie
nam susirinkimui nariai pavai
šinami alučiu.

Tame susirinkime man bu
vo pristatytas vienas lietuvis, 
atvykęs iš anos pusė vandeny
no į JAV, iš profesijos advo
katas. Jis pasakojo mums, 
kad atvykęs iš pirmos dienos 
išmoko angliškai tokius žo
džius, kurių negalima spaudo
je minėti. Visi mes juokėmės

i

iš jo pasakytų angliškų žo
džių.
Lietuvių Klubas jau 
baigiamas remontuoti

Klubo remontas jau eina 
prie pagalbos. Buvau nuvažia
vęs pasižiūrėti, tai lubos jau 
uždėtos, bus didelė ir graži 
svetainė. Vėliau pranešu kas 
finansuoja klubo remonto dar
bus. C. K. Braze.

Brockton, Mass.

Susivienijimo 17 Kuopos 
Rudeninė Veikla

orui
Lietuvių 
pradėjo 

kortų loši-

at-Rudeniui atėjus ir 
vėsus, Susivienijimo 
Amerikoje 17 kuopa 
rudeninę veiklą
mą-“Wihist partys”. Jie vyks 
kiekvieną antradienį Sandaros 
svetainėje vakarais.

Kuopos nariai ir visi vieti
niai lietuviai kviečiami antra
dienių vakarais atvykti į San
daros svetainę, palošti korto
mis ir jaukioje nuotaikoje pra
leisti vakarus.

M. fJurgeliunienė.

Cicero, Illinois

Serga Brolis Kazys P. 
DEVEIKIS

Nors brolis Deveikis, SLA 
301 kuopos finansų sekreto
rius ir reikalų vedėjas, po sun
kesnės ligos praeitą žiemą, bu
vo pasveikęs, apvažinėjo gimi- 

Californijoje, Arizonoje ir 
bet paskutiniuoju metu 
ėmė nesveikuoti. Negalėjo 
ligos dalyvauti š. m. SLA

seime, paskui buvo išvykęs į 
Wiskonsiną pasilsėti, bet šiuo 
metu ligos suspaustas vėl tu
rėjo atsigulti ligoninėn.

Linkime broliui
, greitai pasveikti ir

kasdienines pareigas, 
. laukia ne vien SLA,

nos 
kt., 
vėl 
dėl

Deveikiui 
grįžti į 
nes jo 
bet ir

daugelis kitų lietuviškų orga
nizacijų ir reikalų.

S. Paulauskas.

Mt. Cormel, Pa.

SLA 52 KUOPOS
marių ibertaininis susirinkimas 
kviečiamas šių metų spalio 
mėn. 16 dieną, 2-rą valandą 
po pietų sekretoriaus namuo
se. Taigi visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti į susirinki
mą ir užsimokėti mėnesines 
duokles ir aptarti kitus rei
kalus.

Iki pasimatymo susirinkime 
spalio 16 dieną.

J. Paškevičius,
SLA 52 kuopos sekr.

Minersville, Pa.

Mirtis Išskyrė iš Guvųjų
Tarpo Vladą Adomavic.ų

Vladas Adomavičius, 66 
amžiaus. Prieš keletą 
mirė jo žmona, tas pa/- 
į jo sveitą, jis įpuolė

Šių metų rugsėjo 2 dieną 
mirė 
metų 
metų 
veikė
desderacijon ir ligoninės gy
dytojai negalėjo nuo tos ligos 
pagydyti.

Jis buvo SLA 13 kuopos 
narys, dirbdavo visokiuose pa
rengimuose ir verbuodavo na
rius į Susivienijimą.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko vieną sūnų, dvi duk
ras, dvi seseris ir vieną brolį 
šiame krašte, kurie visi gra
žiai gyvena, vieni turi užeigų 
biznius, kiti siuvyklų biznius.

Velionis Vladas gaudavo ne
blogą pensiją
nesį. Praeitą birželio mėnesį 
per teismą gavo $10,500.00 iš 
anglių kasyklos kompanijos 
už mainų dusulį. Iš karto ga
vo daugiau du tūkstančiu do
lerių, o kitus mokėdavo kas 
dvi savaitės po $75.00, taipgi

$300.00 į mė-

i

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCTJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D. g

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. g

Širdies Sveikata ir Nesveikata DIDYSIS IR MAŽASIS KRAUJO 
APYTAKOS RATAS f

(Tęsinys)

Dešiniojo prieširdžio sienialėj yra 
taip vadinamas sinusinis margas, kurį 
sudaro nervų pluoštelis. Šiame marge 
gludi širdies jaudykliai, impulsai, tai sa
vo rūšies širdies dirigentas, kurs kore
guoja širdies retiną, bei jos mušimo daž
numą. Šio margo kilmė dar nėra galuti
nai išaiškinta. Temperatūra, deguonis, 
įvairios druskos turi įtakos j šio siiiusi- 
nio margo — širdies dirigento veiklą. 
Išeina, kad širdis veikia automatiškai, 
geriau pasakius : autonomiškai. Nėra 
daugiau organizme raumenų, kurie tu
rėti} tokią privilegiją. Žinoma, turi įta
kos i širdies veikla, ir centrinė nervu sis-A A €
tema. Išėmus širdį iš gyvulio kūno si-t A CJ V

nusiuis margas dar keletą valandų siun
čia impulsus širdies raumenims, skati
nant juos susitraukti. Izoliuota iš kūno 
širdis, duodant jai tinkamą maistą, gali 
kurį laiką būti gyva. Toks širdies savu
mas duoda didelių vilčių širdies chirur
gijoj.

Širdies raumenys dėka sinusinio 
margo impulsų tai .susitraukia, kad iš
stūmus kraują, tai pereina į poilsį. Kai 
]) r i (‘š i rd ž i o rauni eny s 
darbe, tuomet skilvelio 
poilsi. Ir priešingai, 
velio susitraukimas — 
trunka .nuo 
Širdis dirba 
iki žmogaus 
sta, nes turi

H
• v

susitraukia, t. y. 
raumenys turi

Prieširdžiu, skil-
darbas bei poilsis

0,1—0,25 dalies sekundės, 
be paliovos, dienų ir naktį, 
mirties, dirba ir liepa varg
iu poilsį.

gaudavo Sočiai Security ir iš 
unijos.

Rugsėjo 7 dieną iš laidotu- 
čių direktoriaus J. Dutcovi- 
čiaus koplyčios velionio kūnas 
nulydėtas į lietuvių parapijos 
kapines. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. Graborius 
surengė gražią procesiją į am
žino gyvenimo kelionę, iš ku
rios jau daugiau niekad nesu- 
grįž, taipgi jis kitiems labai 
gražiai patarauja, kad net pa
lydovai žiūrėdami verkė

A. J. Kanišauskas.

Pittston, Pa.

V • / ■ šių 
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SLA 7 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
metų spalio 16 dieną, 2-rą 
landą po pietų, Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje. Susirin
kimas privalėjo būti laikomas 
spalio 9 dieną, bet finansų se
kretorei negalint tą dieną da
lyvauti susirinkime, jis atidė
tas spalio 16 dienai.

Tad visi kuopos nariai įsi- 
tėmykite, 
bus

kad susirinkimas 
viena savaite vėliau.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Clinton, Conn.

Nepaprastas Įvykis

galvijais dratais ap- 
ganykloje. Minėtas 
sparčiai augo, kad 
siekė iki 1,800 sva-

Vienas ūkininkas, Joseph 
Rollar, iš kur tai įsigijo bufa
lo veršiuką ir jį augino kartu 
su kitais 
tvertoje 
veršiukas 
jo svoris
rų. Vieną sekmadienį veršelis 
užsimanė išeiti į laisvę i ( Pa
tarlė, girioj augęs į girią ir 
žiuri), ipralaužė dratais ap
tvertą užtvarą ir išėjo į laivę. 
Kadangi namie augintas, tai

i m

i
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Kraujo indai, kuriais kraujas teka 
širdies link vadinami venomis, tie, kurie 
neša kraują nuo širdies i ku.ua — art ori- 
jomis. Kaip minėjau, iš kairiojo širdies 
skilvelio išeina didžioji kimo arterija — 
aorta, išilgai kūną leidžiasi žemyn, šako
jasi, šakomis, šakutėmis kraujas išnešio
jamas po visą kūną. Arterijų šakos, ša
kutės smulkėja, ir smulkėja ir pagaliau 
viršila plauko storumo — kapiliarais va- 
d i n a m o s . Arterijų kapiliarai per
duoda sunaudota, arterini krauja vemt 
kapiliarams. Pastarieji jungiasi į stam
besnes venas ir pagaliau pasidaro dvi 
storos venos, kurių vienininis kraujas pa
tenka į dešinį prieširdį, iš dešiniojo prie
širdžio veninis kraujas dešinioj skilvelio 
pagelba pumpuojamas į plaučius. Plau
čiuose veninis kraujas atsipalaiduoja 
angliarukšties, prisigeria deguonies ir 
virsta arteriniu krauju, kurį kairiojo 
prieširdžio bei skilvelio pagelba paten
ka aorton, o iš ten po visą kūną išnešio
jamas. Deguonį plaučiai gauna gryną, 
orą. įkvėpuojanti. Jei kūnas reikalauja 
daugiau deguonies, plaučiai dažniau ir 
giliau pradeda kvėpuot 
oro deguonį. Prie darbo 
niai ir širdis reikalingi 
įlies nei ilsintis.

Kraujotakos ralt as, kurį padaro 
kraujas nuo kairiojo skilvelio iki dešinio
jo prieširdžio, vadinasi didysis kraujo
takos ratas. Iš dešiniojo skilvelio išeiną 
krujo indai, kurie patekę į plaučius vir
sta kapiliarais, ten atiduoda angliarukš- 
tį, prisigeria deguonies, virsta arteriniu 
krauju — tai mažasis kraujo apysakos 
ratas. (Bus daugiau)

buvo nebailus. Užėjo ant 81 
kelio ir vaikštinėjo, nekreip
damas dėmesio į važiuojančius 
automobilius. Iš tos priežas
ties susidarė didelė virtinė ka
rų, nes bufalo pastojo kelią, 
prisiėjo šaukti policiją. Poli
cija netikėjo tokiam praneši
mui, kad bufalo galėtų rastis 
Conn. valstijoje.

Kadangi šaukimas buvo pa
kartotas, policija pribuvo pa
tikrinti, ir rado bufalą vaikš
tinėjant ant kelio. Policijai 
prisiėjo padirbėti, kol bufalą 
sugavo ir vėl per tą pačią dra- 
tinę tvorą įstūmė atgal į ne
laisvę. Porą dienų po tam bu- 
falas ir vėl užsigeidė išeiti į 
laisvę, bet antrą kartą jau nė
jo ant kelio, bet pasuko girios 
link. Ūkininkas Rollar paste
bėjo, kad jo (kaip jis vadino 
pet) jau baikų nekrečia, bet 
nešasi link girios ir nesiduoda 
pagaut, prisiėjo šauktis ir vėl 
policijos, nes jis savo bufalo 
negali sutvarkyt, ibet jau buvo 
be pasekmių. Bufalas pradėjo 
priešintis, norėdamas persiimt 
su jo gaudytojais, polieja pa
sišaukė ginkluotas jėgas. Vie
nas iš policininkų turėjo rai
telį, kuriuo medžiojo Ajfrikos 
Hutus, ir tuo raifelu bufalas 
tapo nušautas. Tai taip baigė
si nelaimingo bufalo neilgas 
gyvenimas.

Pr. Naunčikas.

šieji galės smagiai pasišokti 
po vasaros atostogų.

Bus ir kitų įvairenybių daly
vių patenkinimui, tad nepra
leiskite šio geram tikslui ren
giamo koncerto-baliaus.

Koresp.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
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Rockford, Illinois

Balto Skyriaus Koncertas

Vietinis Balfo 85 skyrius 
rengia gražų koncertą, kuris 
įvyks šių metų spalio 16 die
ną, Lietuvių Kultūros Klubo 
patalpose, 716 Indiana Avė. 
Meninę programą išpildys se
serys Blandytės. šokiams gros 
geras orkestras, tai atvyku-
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Susivienijimo Lietuvių_Ame- 
rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi- 
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo 
kuopas pranešti SLA 34 kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus- 
tin Street, New Britain, Conn.

~~o- ■■
Anson ia, Conn. — SLA 66 

kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio II-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
(7) Vajaus dalimi yra taip pat SLA Centro pa

stangos palaikyti narius, kurių apdrauda po 20 metų 
narystės prinoksta pavidale Endowment arba Paid- 
Up. Šie nariai gauna iš SLA Centro pasiūlymą to
liau palaikyti savo narystę. Šios pastangos irgi duoda 
tam tikrus rezultatus. Panašiai dirbama ir tų narių 
atžvilgiu, kurie dėl kokių nors priežasčių yra verčiami 
atsiimti pinigus—Cash Surrender. Jiems SLA siūlo 
naujai išdirbtus ir naudingus pasiūlymus, kurių tikslas 
pirmiausia padėti tiems nariams išlaikyti jų narystę 
ir apsaugoti juos nuo nenaudingo iš Susivienijimo 
pasitraukimo. Šis darbas yra kruopštus, reikalingas 
atsargumo ir didelės kantrybės santykiuose su nariais, 
kurių dalis yra dažnai netiksliai informuoti apie tas 
naudas, kurias jie teisėtai gali gauti iš Susivienijimo.

Tų visų darbų pagyvinimui buvo paskirtos pre
mijos daugiausia prirašiusiems naujų narių. Pirma 
premija, $100.00, jau išmokėta 3 kuopai per M. Klimą; 
antra— ŠIA Centriniam Atstovui Chicagoje, Adomui 
Vaitkevičiui, $75.00. Pakartotame Deimantiniame Va
juje, jeigu bus išlaikytos paskelbtos sąlygos, irgi bus 
išmokėtos jau paskelbtos premijos. O taip pat bus 
duodamos dovanos, suteikiant laimėtojams nemokamą 
kambarį SLA Atlantic City vasarnamyje pagal vei
kiančias normas organizatoriams. Šios išlaidos yra 
tinkami investmentai ateičiai tikslu palaikyti Susivie
nijimo veiklą.

ŠIA Organizatoriai
Nuoširdus SLA veikėjai — organizatoriai — ir 

šiuo laiku dirbo organizacijai prirašydami naujus na
rius pagal jų sugebėjimą.

Nuo praeito Seimo iki dabar, buvo užregistruoti 
178 organizatoriai, bet praktiškai veikė 115 organiza
torių. Daugiausia naujų narių prirašė šie veikėjai:

A. Vaitkevičius, 150 kp., Chicago, III.; M. Klimas, 
3 kp., Elizabeth, N. J.; S. Jokūbaitis, Centrinis Atsto
vas Kanadoje; J. Aymanas, 38 kp., Brooklyn, N. Y.; 
J. Vaičaitis, 43 kp., Boston, Mass.; P. Rindokas, 185 
kp., E. Chicago, Ind.; P. Dagys, 368 kp., Brooklyn, 
N. Y.; A. Praškevičius, 14 kp., C’eveland, Ohio; B. 
Keblaitienė,, 352 kp., Detroit, Mich.; Gertrūda Dargis, 
353 kp., Pittsburgh, Pa.; Ona Vinikas, 126 kp., New 
York, N. Y.; O. Biežienė, 322 kp., Chicago, III.; M. 
Juodviršis, 123 kp., Montreal, Canada; A. Valatkienė, 
374 kp., Paterson, N. J.; J. Gedmiritas, 308 kp., Bos
ton, Mass.; S. Vaičiūnas, 3 kp., Elizabeth, N. J.; J. 
Pečiulis, 185 kp., E. Chicago, Ind.; J. Prapuolenis, 3 
kp., Elizabeth, N. J.; Nelly Bayoras, 7 kp., Pittston, 
Pa.; J. Brazauskas, 14 kp., Cleveland, Ohio; A. Bra
ziulis, 14 kp., Cleveland, Ohio; J. Labžentis, 63 kp., 
Chicago, III.; K. Katkevičienė, 134 kp., Chicago, III.; 
Z. Jankauskas, 135 kp., Philadelphia, Pa.; L. Šmulkš
tys, 217 kp., Chicago, III.; A. Paulauskas, 236 kp., 
Toronto, Canada; O. Indrelienė, 236 kp., Toronto, 
Canada; P. Polgrimas, 287 kp., St. Catherines, Cana
da; K. Deveikis, 301 kp., Cicero, III.; J. Nasvytis, 303 
kp., Cleveland, Ohio; E. Mikužis, 313 kp., Chicago, 
III.; Z. Januškevičienė, 352 kp., Detroit, Mich.; M. 
Balčiūnas, 352 kp., Detroit, Mich.; J. Tumavičienė, 
365 kp., Boston, Mass.; J. Štokas, 3 kp., Elizabeth, 
N. J.
N. J.; A. N. Jagiella, 208 kp., Chicago, III.; I. Kaunelis, 
352 kp., Detroit, Mich.; M. Zdankienė, 40 kp., Pitts
burgh, Pa.; W. V. Anesta, 359 kp., Dorchester, Mass.; 
J. Radzevičius, 66 kp., Ansonia, Conn.; J. Šarapnickas, 
278 kp., St. Catherines, Canada; A. Ramanauskas, 211 
kp., Mahanoy City, Pa.

Ypatinga padėka ir pagarba tenka pareikšti A.

Kaulėnui, Chicago, III., jis suorganizavo naują, 375, 
kuopą, kuri gražiai veikia ir sėkmingai tvarkosi. Cen
triniam Atstovui S. Jokūbaičiui, kuris suorganizavo 
jaunuolių kuopą, Toronto, Ont., ir P. Žilinskui, kuris 
suorganizavo jaunuolių kuopą Los Angeles, Calif.

Bet, aplamai paėmus, čia turiu malonią pareigą 
padėkoti visiems lygiai organizatoriams, kurie dėjo 
pastangas didinti SLA narių skaičių, neatsižvelgiant į 
tai, kiek kuris galėjo parodyti savo darbo sėkmingumą.

Naujos ŠIA Kuopos

Galime pasidžiaugti, jog kalbamu laikotarpiu SLA 
sugebėjo įsteigti keletą kuopų, kurios yra reikšmingos 
musų veikloje. Pirmiausia tenka nurodyti S. Jokūbai
čio suorganizuotą Toronto, Kanadoje, Vyties Sporto 
Klubo jaunimo kuopą prie 236 kuopos. Toliau yra 
375 kuopa Chicagoje. Pagaliau ypatingos reikšmės 
turi 376 kuopa Los Angeles, Calif., susidedanti dau
gumoje iš jaunuolių, šiame vajuje prirašytų. Ši kuopa 
tuo svarbi, kad padėjo pastangų suorganizuoti jau
nuolių klubinį gyvenimą ir tuo budu jaunimą arčiau 
pritraukia prie Susivienijimo darbų.

DEIMANTINIS ŠIA VAJUS, NAUJI NARIAI IR 
APDRAUDOS

Siekiant SLA padidinti naujais nariais, Vajaus 
Komisija tam tikrais laiko tarpais vykdo vajus. Kiek
vienas vajus turi savo specialias priemones ir kitus 
budus naujiems nariams gauti. Suprantama, kad 
nuolatos kartojamos tos pačios priemonės nustoja 
savo aktualumo ir efektyvaus veikimo. Todėl, skel
biant naują vajų, tenka paieškoti ir pagalvoti apie 
naujus vajaus kelius.

Artėjant musų organizacijai prie 75 metų sukak
ties, praėjusių metų pabaigoje—gruodžio mėnesį ir 
šiemet gegužes bei birželio mėnesiais—prieš šį Seimą 
buvo vykdytas specialus naujų narių prirašymo Dei
mantinis Vajus. Jis pasižymėjo ypatingomis lengva
tomis apdraudai įsigyti. Taikinti palengvinimai ir nau
jovės buvo aptartos ir gauta pritarimas Apdraudos 
Departmento komisionierių bei SLA aktuaro. Kaip 
naujas dalykas yra pažymėtina įvedimas terminuotos 
apdraudos, kuri sutrumpintai žymima raide “T.” Ter
minuotoji apdrauda duodama vaikams nuo gimimo 
dienosi iki 16 metų amžiaus, jaunuoliams nuo 16 metų 
iki 25 metų amžiaus ir suaugusiems nariams nuo 20 
iki 70 metų amžiaus dešimties metų laikotarpiui. Ter
minuotos apdraudos mokesčiai yra žymiai mažesni.

i Vaikai ir jaunuoliai moka tik 25 centus mėnesinių 
duoklių už kiekvieną tūkstantį dolerių apdraudos, jei 
duoklės mokamos iškart, už visus metus.

Deimantinio Vajaus lengvatų, planų ir terminuo
tos apdraudos pilnas išaiškinimas buvo paskelbtas 
“Tėvynėje” ir kiekvienam nariui pasiųsta atskiru laiš
ku, todėl laiko trumpinimo sumetimais viso to čia 
nekartosiu ir paskelbtą medžiagą laikau šio raporto 
dalimi.

Terminuotąją apdraudą jau daugelis įsigijo. Kiek 
per tą laiką, tai yra, nuo gruodžio mėnesio 1 d. iki 
birželio 16 d., 1960 m., gavome naujų narių ir kokiai 
apdraudos sumai, vaizdžiai matyti iš pateikiamų 
skaičių.

Deimantinio Vajaus Gyvybės Apdrauda

1. Suaugusieji
2. Vaikai

Narių skaičius 
nariai 188

839

Apdraudos suma
$272,450.00

922,000.00

Viso 1,027 $1,194,450.00

Suaugusieji Nariai Pagal Apdraudos Skyrius
Narių skaičius Apdraudos suma

Skyrius VI 52 $49,700.00
Skyrius V2 28 29,750.00
Skyrius V3 16 17,500.00
Skyrius VX 1 500.00

Skyrius T 79 175,000.00
Sočiai 12 —

Viso 188 $272,450.00

Vaikai Pagal Apdraudos Skyrius
Narių skaičius Apdraudos suma

Skyrius V2 7 $7,500.00
Skyrius V3 14 11,000.00
Skyrius VX 1 500.00
Skyrius T 817 903,000.00

Viso 839 $922,000.00

Deimantinio Vajaus laikotarpio vidutinė apdrau
dos suma yra:

Suaugusių narių ________________ $1,540.00
Vaikų _________________________ 1,100.00

Suaugusių narių mėnesiniai mokesčiai----------- $374.12
Vaikų mėnesiniai mokesčiai _______________  336.28

Viso_______________________________ $710.40
Be to, tame pačiame laikotarpyje akcidentalę 

apdraudą įsigijo 68 nariai $81,500.00 sumai.
Pateiktieji duomenys rodo, kad Deimantinio Va

jaus laikotarpis davė Susivienijimui žymius laimėji
mus. Didelį pakilimą rodo apdraudų sumos. Jei pra
ėjusių metų vidutinė suaugusių narių apdrauda buvo 
$558.00, tai dabar toji apdrauda pakilo iki $1,540.00. 
Taip pat vaikų vidutinė apdrauda pakilo nuo $875.85 
iki $1,100.00.

Gavome narių, kurie paėmė $3,000.00, $4,000.00, 
$5,000.00 ir $9,000.00 apdraudas.

Naujais nariais ypatingai padidėjo vaikų skyrius. 
Matome, kad naujoji, terminuota, apdraudos forma 
vaikų tėvų ir globėjų tarpe gana populiari. Gautieji 
naujų narių skaičiai ne tik padengė skaičių nustojusių 
būti nariai parėjusiais metais, bet kartu davė gražų 
narių prieauglį pirmą kartą per paskutinius praėju
sius 10 metų.

Mažų duoklių terminuotoji apdrauda vaikams ir 
jaunimui yra SLA dovana Deimantinės Sukakties pro
ga. Jaunimo atėjimą į Susivienijimą tenka laikyti 
teigiamu reiškiniu. Tas stiprina organizaciją ir duoda 
daugiau šviesių vilčių jos ateičiai.

Visų darbų sklandesniam ir greitesniam autori- 
zavimui Pildomoji Taryba paskyrė Pilnomis veikimo 
teisėmis SLA Vajaus Komisiją, kurios sąstatas buvo: 
Prezidentas P. P. Dargis, Vice-Prezidentas J. Maceina, 
Sekretorius Dr. M. J. Vinikas ir Daktaras-Kvotėjas 
Dr. S. Biežis.

Didžiausia padėka už pasisekimą šių vajų priklau
so šiai komisijai, ypatingai Prezidentui P. Dargiui, 
kurios nenuilstama energija ir sumani pagalba šį sun
kų ir painų darbą padarė galimu.

AKCIDENTALĘ APDRAUDA
Staigaus žuvimo nelaimingame atsitikime arba 

akcidentalė apdrauda pradėjo veikti nuo rugsėjo 1 d., 
1957 metais. Ją gali įsigyti kiekvienas SLA narys, 
kaip pridėtinę apdraudą prie gyvybės apdraudos. 
Duoklių už akcidentalę apdraudą už kiekvieną $1,000 
reikia mokėti mėnesiui 20 centų, metams—$2.00.

Kiek narių ir kokiai sumai įsigijo akcidentalę 
apdraudą nuo rugsėjo 1 d., 1957 m., iki birželio 16 d., 
1960 m., matyti iš šios lentelės:

Metai Narių skaičius
1960 (iki birželio 16) 36
1959 134
1958 120
1957 (nuo rugsėjo 1) 85

Viso 375
Vidutinė akcidentalė apdrauda

Apdraudos suma
$40,000.00
164,000.00
124,750.00
90,000.00

$418,750.00 
yra $1,116.00.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

BENDROS ŽINIOS APIE ŠIA DARBUS IR STOVI

Pildomosios Tarybos Suvažiavimai nuo
50 iki 51 Seimo

Tarpseimindame laikotarpyje, t. y., nuo 1958 m. 
liepos 26 d. iki 1960 m. liepos 8 d., Pildomoji Taryba 
turėjo septynius suvažiavimus, būtent:

1.1958 m. liepos mėnesio 26 ir 27 dienomis, 
Chicago, Hotel Sherman.

2. 1958 m. gruodžio 4 ir 5 dienomis, Chicago, 
Hotel Sherman.

3. 1959 m. vasario 27-kovo 1 dienomis, New York, 
SLA Centre.

4. 1959 m. rugpiučio 17-21 dienomis, Atlantic 
City, SLA name.

5. 1959 m. lapkričio 15 ir 15 dienomis, Chicago, 
Morrison Hotel.

6. 1960 m. vasario 25-27 dienomis, New York, 
ŠIA Centre.

7. Priešseiminis posėdis 1960 m. liepos 8 dieną 
Pittsburgh, Pa.

Įvykusiuose suvažiavimuose buvo apsvarstyta 275 
klausimai ir tiek pat padaryta nutarimų. Tačiau tik
renybėje Pildomoji Taryba yra apsvarsčiusi daugiau 
klausimų. Vieni jų buvo sprendžiami krivūlės keliu, 
kiti atsitiktinuose pasitarimuose. Į nurodytą skaičių 
taip pat neįeina darbai priešseiminio suvažiavimo, 
įvykusio šių metų liepos 8 d. Pittsburgh, Pa.

Pildomosios Tarybos darbų apimtis daugiausia 
ribojasi organizacijos ir jos narių reikalais. Suvažia
vimuose buvo svarstomi klausimai, kuriems spręsti 
buvo kompetetinga Pildomoji Taryba. Tačiau be Pil
domosios Tarybos suvažiavimų ŠIA reikalų tvarkyme 
daug pasidarbavo įvairios komisijos. Apie jų veiklą 
nekalbėsiu, nes kiekviena komisija yra patiekusi savo 
darbų atskirą raportą.

Man, kaip SLA Sekretoriui, teko vykdyti Seimo, 
Pildomosios Tarybos, Vajaus ir kitų komisijų nutari
mus, o taip pat atskirų valstijų apdraudos depart- 
mentų reikalavimus, ir atlikti daugybę kitų darbų, 
susijusių su mano pareigomis.

Be dalyvavimo posėdžiuose, Pildomosios Tarybos 
nariai dar lankė kuopas, apskričius, dalyvavo jų su
sirinkimuose, šventėse, tuo stiprindami jų veiklą. Kai 
kur naudingais patarimais padėjo kuopom išeiti iš 
sunkumų ir pagerino jų padėtį.

Su dideliu pasitenkinimu turiu pasakyti, kad dar
bai vyko sklandžiai, draugiško bendradarbiavimo dva
sioje ir geruose tarpusavio santykiuose.

Draugiška bendradarbiavimo atmosfera, kurioje 
vyko Pildomosios Tarybos darbai, leido juos geriau 
atlikti, kas, be abejo, prisidėjo prie Susivienijimo stip
rinimo. Todėl šio Seimo proga aš reiškiu gilią padėką 
SLA Prezidentui P. P. Dargiui ir visiems Pildomosios 
Tarybos nariams už malonų bendradarbiavimą atlio- 
kan't mums patikėtas pareigas.

ŠIA Senelių ir Poilsio Namo Reikalu
SLA 50-tas Seimas nutarė Senelių ir Poilsio Namo 

reikalą pavesti išspręsti Pildomajai Tarybai. Taryba, 
apsvarsčiusi šį reikalą, nutarė atsiklausti kuopų ir 
narių.

Todėl, pildydamas Pildomosios Tarybos nutarimą, 
atspausdinome ir išsiuntinėjome visoms SLA kuopoms 
atsiklausimo lapus dėl SLA Senelių ir Poilsio Namo 
reikalo.

(Bus daugiau)

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos nepaprasto suvažia
vimo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 8 dieną Pick- 

Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
ŠIA prezidentas P. P. Dargis Pildomosios Tary

bos specialų suvažiavimą ir pirmą sesiją atidarė 1960 
m. liepos mėn. 8 dieną 10 valandą ryto, Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

1. Prezidentas P. Dargis atidaręs Pildomosios Ta
rybos nepaprastą suvažiavimą, paaiškino priežastis, 
kurios privertė šį suvažiavimą sušaukti. Priminęs, 
kad birželio 8 dieną mirė SLA vice prezidentas J. Mar 
ceina ir trumpais žodžiais apibudinęs J. Maceinos gy
venimą, atliktus darbus, bei jo parodytą didelį sąžinin
gumą ir rūpestingumą jam pavestų ir patikėtų aukštų 
pareigų atlikime, paprašė visus šio posėdžio dalyvius 
atsistoti ir tylos minute pagerbti mirusį SLA vice pre
zidentą J. Maceiną, ką posėdžio dalyviai atliko didžia
me susikaupime.

2. Prezidentas P. Dargis paprašo sekretorių atlik
ti Pildomosios Tarybos narių vardošaukį. Atlikus 
vardošaukį paaiškėjo, kad šLme Pildomosios Tarybos 
nepaprastame suvažiavime dalyvauja šie Pildomosios 
Tarybos nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas,

į

Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 
kvorumą.

Šiame Pildomosios Tarybos nepaprasto suvažiavi
mo posėdyje taip pat dalyvauja SLA Kontrolės Komi
sijos pirmininkas S. Gegužis ir SLA Švietimo Komisi
jos pirmininkas dr. P. Grigaitis.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paklausia ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo SLA prezidento 
P. Dargio specialų raštišką pakvietimą dalyvauti šia
me Pildomosios Tarybos nepaprastame suvažiavime. 
Visi Pildomosios Tarybos nariai patvirtino, kad tokį 
pakvietimą gavo registruotais laiškais.

4. SLA prezidentas P. Dargis, nurodė, kad šis Pil
domosios Tarybos suvažiavimas yra specialus suva
žiavimas, nes jis sukviestas užpildymui vakaneijos S. 
L. A. vice prezidento vietai. Todėl jis paprašė visų 
Pildomosios Tarybos narių pareikšti savo nuomonę 
susidariusios padėties reikalu.

5. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas pataria atsi
žvelgti į SLA konstitucijos nuostatus ir juos išnagri
nėti, pirm negu padarysime nutarimą dėl susidariu
sios padėties reikalo. Taip pat jis pataria atsižvelgti 
ir į valstybių įstatymus.

6. Visi Pildomosios Tarybos nariai: P. P. Dargis, 
dr. M. J. Vinikas, N. Gugis, E. Mikužis, adv. S. Bre
des, dr. S. Biežis ir komisijų pirmininkai: S. Gegužis, 
dr. P. Grigaitis, pareiškė savo nuomones dėl susida
riusios padėties, plačiai išanalizavę reikalą, pasisakė, 
kaip interpretuoja SLA konstitucijos nuostatus ir pa
reiškė savo nuomones vice prezidento rinkimų reikalu.

7. Prezidentas P. Dargis prašo vardošaukio balsa

vimu pasisakyti ar į laisvą vice prezidento vietą, ren
kame naują vice prezidentą tik tam terminui, kuriam 
Chicagoje įvykęs seimas buvo patvirtinęs velionies 
J. Maceinos išrinkimą, ar ir tam terminui, kuriam re
ferendumu buvo išrinktas velionis J. Maceina, bet 
įvykstančio SLA Seimo Pittsburgh, Pa., dar nebuvo 
patvirtintas.

Vardošaukio balsavimu visi Pildomosios Tarybos 
nariai vienbalsiai pasisakė, kad naują vice prezidentą 
renka tik tam terminui, kuriam Chicagos Seimas vice 
prezidentą buvo patvirtinęs, t. y. iki šio seimo, nes 
velionies J. Maceino kadencija baigėsi su šiuo seimu.

SLA prezidentas P. Dargis specialaus Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo pirmą sesiją uždarė 1 valanlą 
po pietų paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 2 
valandą po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA
SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 

nepaprastą suvažiavimo antrą sesiją atidarė 1960 m. 
liepos mėn. 8 dieną, 2 valandą po pietų Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambary, Pittsburgh, Pa.

Šiame Pildomosios Tarybos nepaprastame suva
žiavime dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugis, iždininkė, 
E. Mikužis, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.

\

Šiame suvažiavime taip pat dalyvauja SLA Kon
trolės Komisijos pirm. S. Gegužis ir SLA švietimo Ko
misijos pirmininkas dr. P. Grigaitis.

8. Kadangi Pildomoji Taryba priėjo prie nutari
mo, jog buvusio vice prezidento kadencija baigiasi su 
šiuo Pittsburgh, Pa. seimo pabaiga, todėl po plataus 
apkalbėjimo Pildomoji Taryba randa, kad išrinkimas 
vice prezidento tik keliom dienom eiti pareigas butų 
nepateisinamas ir todėl vienbalsiai nutarė vice prezi
dento aukščiau minėto termino užbaigimui nerinkti ir 
kad išrinkimą vice prezidento ateinančių dviejų metu 
terminui atliks SLA Seimas.

9. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša, kad 
yra daug eilinių ir svarbių klausimų, kuriuos Pildo
moji Taryba turėtų išspręsti. Todėl jis siūlo, pabai
gus Pildomosios Tarybos nepaprastą suvažiavimą 
šaukti reguliarų Pildomosios Tarybos suvažiavimą.

Siūlymą parėmus ir visiems Pildomosios Tarybos 
nariams vienbalsiai sutikus, nutarta pabaigus Pildo
mosios Tarybos nepaprastą suvažiavimą laikyti regu
liarų P. T. suvažiavimą.

SLA prezidentas P. Dargis, padėkojo visiems po
sėdžio dalyviams, kad vieningu supratimu, pasisekė 
išrišti taip sunkią ir labai svarbią problemą, Pildomo
sios Tarybos nepaprasto suvažiavimo antrą sesiją už
darė 6:30 valandą vakare ir pranešė, kad ryt 10 va
landą ryto, šioje pat vietoje įvyks reguliarus Pildo
mosios Tarybos suvažiavimo posėdžiai.

.(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Helena Vyziutė-Kulger, 
Sugrįžo iš Europos

Bus Gražus Koncertas

Žymi vietos veikėja, Hele
na Vyziutė-Kulber, kuri drau
ge su dukra Gabija rugpiučio 
27 dieną išskrido į Europą, 
rugsėjo 26 dieną sugrįžo pa
tenkintos savo kelione. Euro
poje jos aplankė keletą val
stybių ir keliol ka miestų: Ita
liją, Copenhaven, Stockholmą, 
Helsinkį, Frankfurtą, Dieburg, 
Milaną, Paryžių ir visą eilę ki
tų čia nesuminėtų kraštų ir 
miestų. Iš Italijos jos prisiun
tė redaktoriui nuoširdžius lin
kėjimus, ir pažymi, kad nors 
kelionė tolima, bet jos Euro
poje būdamos turėjo gerus lai
kus ir pamatė daug įdomių 
vietų.

Linkėjimai iš Floridos
Brooklynietis Jonas Valai

tis, nuvykęs į Floridą praleis
ti atostogas, redaktoriui pri
siuntė linkėjimus iš Floridos 
ir kitų pietinių valstijų. Jis 
aplankė Miamės Lietuvių Klu
bą ir sutiko daug ten esančių 
lietuvių.

SLA Penktoji Apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas 

Ruošia Išvyką

SLA penktoji apskritis ir 
Lietuvių Spaudos Klubas ben
drai ruošia dviejų dienų išvy
ką į Susivienijimo vasarnamį, 
Atlantic City, N. J., šių metų 
spalio 22 ir 23 dienomis. Išvy
kos dalyviams apsistojimo vie
ta — SLA vasarnamis, 128 S. 
Maine Avenue, Boardwalk at 
Oriental Avenue.

Kadangi išvyka bus dvi die
nas, šeštadienį ir sekmadienį, 
tad nakvyne interesuoti daly
viai apie tai prašomi pranešti 
iki spalio 15 dienai. Išvykos 
antrąją dieną (sekmadienį) 
numatyti bendri pietus, ku
rie vienam atsmeniui kainuos 
$2.50. Norintieji bendruose 
pietuose dalyvauti, taip pat 
prašomi pranešti iki spalio 15 
dienai. Kelionės reikalais kiek
vienas pasirūpinkite atskirai. 
Autobusai iš Port Authority 
stoties į abi puses kainuoja tik 
$5.72, pasitarkite su A. S. 
Trečioku arba su S. Bredes.

Maloniai kviečiame SLA ir 
Lietuvių Spaudos Klubo na
rius -^drauge su šeimomis) da
lyvauti.

Visais šios išvykos reika
lais kreipkitės šiuo adreu: A. 
S. Trečiokas, 311 Walnut St., 
Ncwark, N. J. Tel. MArket 
2-4867, arba

S. Bredes, Jr., 37 Sheridan 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. Tel. 
AP. 7-7083.

Kambarys vienam kainuoja 
$2.00, o dviem $4.00.

Vasarnamis bus atdaras no
rintiems atvykti anksčiau ar
ba pasilikti ilgesniam laikui.

SLA Penktosios Apskrities 
ir Lietuvių Spaudos Klubo 

Valdyba.
Komisija:

Adv. S. Briedis, 
A. S. Trečiokas.

u/

1241 No. Afthlaiid Avė.
CHICAGO 22, IU* 

HlJniholdt 6-2818

126 Tilgham St 
ALIJENTOVVN, PA. 

HEmlock 5-0415

78 Second Avė. 
NEVV YORK 3. N. Y.

ORegon 4-1540

Toronto, Canada

Posėdžiaus Socialdemokratai

Spalio 9 dieną į Torontą po
sėdžiams suvažiuos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
skyrių atstovai posėdžiams. 
Posėdžiai prasidės spalio 9 
dienos ryte Lietuvių Namuose. 
Dalyvaus ne tik Kanadoje gy
venanti socialdemokratai, bet 
ir iš JAV atvyks žymus vei
kėjas Kipras Bielinis.

Kviečiami dalyvauti visi są
jungos skyrių nariai ir rėmė
jai. Bus aptarta svarbieji rei
kalai ir nustatyta gairės atei
ties darbams. Kep.

Velta-Stott-Meihuber, sopra
no, duktė plačiai žinomo Ry- 
gos-Latvijos Valstybės Operos 
daininko prof. Viktor Stott. 
Dabar prof. Stott jau 15 me
tų turi balso lavinimo-daina- 
vimo Studiją 940 West End 
Avenue, Nevv Yorke. Jo duktė 
VELTA pasekė tėvą, turi 
gražų išlavintą balsą, ji jau 
debiutavo Europoje keliose 
vietose ir New Yorke su Ope- 
ratic Society Academy of Mu- 
sic patalpose, Brooklyne.

Dabar jos koncertas įvyks 
šį sekmadienį, spalio 9 dieną 
Town' Hali, 113 West 43-th 
Street. Pradžia 5:30 valandą 
po pietų. Bilietus patartina 
įsigyt! iš anksto, kad koncer
to dieną nereikėtų stovėti ei- 
eilėje. Galima paskambint tele
fonu: TR 3-4230, arba Town 
Hali bilietų partavimo ofise.

Lietuviai atsimena baritoną 
VIKTOR STOTT nuo tų laikų, 
kada jis dainavo Kaune ir ki
tose Baltijo valstybėse joms 
esant nepriklausomoms. Lietu
viai privalėtų dalyvauti šiame 
koncerte ir pasiklausyti gar
saus dainininko ir lietuvių 
draugo dukros dainavimo.

Koresp.

Detroit, Michigan

Paminėta Žalgirio Mūšio
550 Metų Sukaktis

Amerikos Lietuvių Vetera
nų Sąjunga ‘‘Ramovė”, talki
ninkaujant Birutietėms, ka
riams savonoriams ir Šiau
liams š. m. rugsėjo mėn. 24 
dieną 8 valandą vakaro buvu
sioje lietuvių svetainėje pami
nėjo Žalgirio mūšio 550 metų 
sukaktį. Paminėjimas buvo 
tuo įdomus, kad niekas jame 
nesakė kalbų ir tuo nevargi
no publikos. Buvo atlikta J. 
Pusdešrio paruošta istorinė 
žodinė inprovizacija “Musų 
Tėvynė Lietuva”. Atliko: J. 
Pusdešris, A. Gubilas, V. 
Ogalvis, K. Gricius ir V. Či- 
žauskaitė.

Čia pat salėje ant sienos iš
kabintomis chemomis, buvo 
pavaizduota ir pati muso ei
ga. Po inprovizijos buvo šokiai 
ir veikė bufetas. A. G.

Pottsville, Pa.

Pagavo Valgis ir Pats į 
Bėdą Papuolė

Brockton, Mass.

Mirė Tautkus, Policijos 
Kapitonas

Sekmadienį, rugsėjo 25 die
ną mirė Tautkus, vietinės po
licijos kapitonas, sulaukęs tik 
53 metus amžiaus. Jis buvo 
pirmas lietuvis musų mieste 
pasiekęs kapitono laipsnį. Mat 
mirtis neklausia kokio am
žiaus tu esi ir kokiose parei
gose, visus lygiai skiria iš gy
vųjų tarpo.

Velionio šeimai ir giminėms 
liūdesio valandose reiškiu gi
lią užuojautą. Draugė.

South Boston, Mass.

Balto Skyriaus Banketas

Vietinio Balfo skyriaus ren
giamas metinis banketas į- 
vyks šių metų spalio mėn. 23 
dieną, sekmadienį, Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpose. 
Bus kalbų programa ir rodo
mos nuotraukos, neseniai par
vežtos iš Lietuvos. Visų vieti
nių ir apylinkėse gyvenančių 
lietuvių pareiga jau dabar pra
dėt ruoštis prie banketo ir ja
me dalyvauti. Kep.

Praeitais metais John Reesc 
su savo šeima išvažiavo į Ita
liją aplankyti savo tėvų kraš
tą, o namus paliko prižiūrėti 
vieną žmogų tik dienom. Ree- 
so geras draugas, kuriedu pir
miau draugia operavo anglių 
kasyklas, pranešė savo drau
gam į Philadelphia, Pa., kur 
galima gauti lengvai pinigų. 
Vieną naktį atvažiavo 3 vyrai 
ir viena moteris ir be baimės 
įėjo į Rceso butą ir išnešė iš 
rūsio banką su pinigais.

Rceso sugrįžęs iš Italijos 
pasigedo pinigų ir prane
šė policijai, kad banke1 buvo 
$3,500.00. Už kiek laiko poli
cija surado pinigus Philadei- 
phijoje pas žmones į pagalvę 
sukištus $475.000.00. Reesc 
bijodamas, kad nepapulti į 
bėdą už nesumokėjimą val
džiai taksų, pasakė, kad kiti 
pinigai yra tų žmonių, o jo 
tik $3,500.00. Sakė, kad tie 
žmonės turtingi, turi savo ga- 
radžius, valvyglas, o ta mote
ris irgi turtinga, turi užeigą, 
valgyklą, jos kailinukai žiemai 
apsivilkti kainuoja 18 tūkstan
čių dolerių. Bet jie jausdamie
si kaltais ir pagautais, pasa
kė teisybę, kad tuos pinigus 
rado Rceso įbankoje. Dabar 
jie visi yra Pottsvill, Pa. teis-

PASINAUDOKITE PLAČIAI žinomos ir gerai UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS I SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licenaed by USSR

Tel. IN 7-6465 ir
Tel. MI 2-2452 ir 

BOwling Green 
•Per musu firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi 
mokami vietoje, musų Įstaigose. •Prie firmos jstai gų yra krautuvės. r~' 
tuojamas 100%. Įstaigos

BROOKLYN, N. y., 1530 Bedford Avenue
NEVVARK, N. J., 312 Markct Street

IN 7-7272 
MI 2-1681 
9-6992 
muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan
to skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 6 vaJ. vakaro kasdien. Seštadie- 

to sekmadieniais 9-4 vai.niais
MUSŲ SKYRIAI:

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CAL 

DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė 
DETROIT 12, MICH. 

TOvvnsend 8-0208

1900 Floet St. 
BALTIMORE, MD.

DIckens 2-4240

, 643-47 Alhany Avė.
HARTFORD 6. CONN. 

Cllapel 7-5161

832 North 7th St.
PHILADELPHIA 23, Pa 

VVAlnut 3-1747

109 Burnet Park Drive 
SYRACUSE, N. Y. 

GRanit 8-8135

46 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J.

CLifford 7-6320

397-A W«t Broadvvay 
SO. BOSTON 27, MASS.

ANdrew 8-2718

2240 Professor
CLEVELAND 18, OHIO 

SUperior 1-1164
g.g.

mo suole negrinėjami, vieni už 
pinigų pavogimą, o J. Reese 
už nesumokjmią valdžiai tak
sų. Jisai turi anglių kasyklas. 
Kurie buvo pasimoję liudyti 
prieš phiiadelphiečius, tai jų 
vieną rado Philadelphijoj nu<- 
šautą, o kitą rado lenciūgais 
surištą, cimentinis akmuo pri
rištas ir į Nevv Jersey juras 
buvo įmestas. A. J. B.

Knyga Apie Antrąjį 
Pasaulinį Karą

Dar šiais metais numatoma 
išleisti knygą — Antrasis pa
saulinis karas. Tai bus pirma 
knyga lietuvių kalba apie tą 
pasaulinę žmonijos katastro
fą. Knyga virš 300 puslapių, 
kietais viršeliais, iliustruo
ta retesnėmis nuotraukomis 
bei svarbesnėmis schemomis. 
Knygos turinį peržiurėjo gen. 
Raštikis.

t

Šiandien lietuviškos knygos 
išleidimas sunkėja, nes ją do
misi tik dalelė lietuviškos vi

suomenės. Kad palengvinus ir 
šios knygos išleidimą, prašo
ma ją iš anksto užsiprenume- 
ruot. Prenumeratorių pavardės 
tilps toje pačioje knygoje. Pa
geidaujami garbės prenumera
toriai. Knygos kaina — 4 do
leriai. Užsisakoma, pasiun- 
čiant pinigus, iki š. m. rugsė
jo 30 dienai pas jos autorių ir 
leidėją (J. Vaičeliunas, 195 
Drinkwater Street, Sudbury, 
Ont., Canada).

Paieškojimai
IJetuvo* Generalinio Ronaulo 

Nevv Yąrke paieškomi asmeny*:
Macijauskas Julius, Henriko sū

nūs, kil. iš Švėkšnos, Kretingos ap
skrities.

Marazas Mykolas.
Markevičius Pranas (Markiewicz 

Frank), Adomo sūnūs, iš Žiežmarių, 
gyveno Los Angeles, Calif.

Rupšlaukis Kazimieras ir Vincen
tas, Juozapato sūnus.

Serepinas Antanas, Mikalojaus 
sūnūs.

Šeškevičius Jeronimas, Vlado sū
nūs, iš Kriuklių km.. Kaniavos vai., 
Lydos apskr.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalio 1 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ANDRIUS OS1UUS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 

lapkričio 11, 1892 m., Shenandoah, Pa. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 1, 1936 m., mirė rugsėjo 13, 1960 m. Ve

lionio žmonai, Veronlca Osilius, pomirtinės išmokė
ta ________________________________________$1,000.00

SIMJAS ČERNIAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi
męs liepos 28, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė rugsėjo 5, 1926 m., mirė rugsėjo 16, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Černauskienei, pomirtinės išmo
kėta ______________________________________$1,000.00

DR. JOSEPH M. PLUKAS, 51 kp., Bridgeport, Conn., 
gimęs spalio 19, 1904 m., Waterbury, Conn. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1937 m., mirė rugpiučio 
15, 1960 m. Velionio žmonai, Grace E. Plukas, po
mirtinės išmokėta __________________________ $500.00

BARTH0L0MEW ŽELVIS, 44 kp., Miami, Fla., gimęs 
rugpiučio 27, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugsėjo 6, 1952 m., mirė birželio 20, 1960 m. Velio
nio žmonai, Vernai Želvis, pomirtinės išmokėta $150.00

MARE KUPSTIENE, 57 kp., Worcester, Mass., gimus 
kovo 9, 1873 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 29, 1905 m., mirė rugpiučio 30, 1960 m. Ve
lionės sunui, Vincent Cosakie, pomirtinės išmokėta $89.00

Viso----------------------------------------------------------------------$2,839.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____ $125,753.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
K. JANKELIŪNAS, 11, kp., VVaterbury, Conn. Sirgo 10 sav. ir 1 d. $50.75
V. VALINČIENE, 11 kp., VVaterbury. Conn. Sirgo 9 s. ir 1 <1. _______ 45.50
M. SALOIUSs 14 kp., Cleveland, Ohio. Sirgo 7 s. ir 6 d. ____________  33.88
J. PRANCKAITIS, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 12 s. _____36.00
J. LAUŽIKAS, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 12 s. _______________ 81.00
M. JURKIENĖ, 122 kp., Chicago, Iii. Sirgo 11 s. ir 6 d. __________  64.50
M. GALINAITIS, 159 kp., Collinscville. UI. Sirgo 6 s........... . .................. 36.00
K. UNTULIENĖ, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 8 s. ir 1 d. _____  85.00
A. ČERNAUSKAS, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 9 s. ir 2 d._________  71.25
L. RICKEVIČIUS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 2 s. ir 5 d.___  68.00 I
I. RAMANAUSKAS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 6 s. ir 2 d._ 94.00
U. SIMINIENĖ, 293 kp., W31sonvilie. 111. Sirgo 11 s. ir 6 d. _______  90.50
K. ČIŽAUSKAS, 301 kp., Cicero, III. Sirgo 4 s. iir 1 d. _____________ 43.00

Viso1 ... .................................................. *.................   $799.38
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _______  $22,703.59

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tetai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausi skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

Žvinys Alfonsas, gyvenęs Anykš
čiuose.

Alseika Benjaminas, Jurgio sū
nūs, iš Ylakių.

Daiginienė Petrė.
Dima Jonas, Mikalojaus sūnūs.
Ežerskis Jonas, iš Židikų, gyveno 

Aurora, Ulinois.
Grižinauskas Leonas, gini. 1925 

m. Dusetose, Zarasų apskr.
Kavaliauskas Juozas, žmona Ka- 

valiauskienč-Samuolytė Magdalena, 
ir sūnūs Juozas.

Kiaulėnicnė-Sartauskaite Karilna, 
iš Janapolės parap.

Kondratas Juozas, Adolfo sūnūs.
Labunskis Alfonsas, Vilius ir Vla

das. Liudviko sūnus, gyveno Rock
ford, III.

Pocius Juozas, Kazimiero sūnūs, 
gim. 1905 m., dingęs karo metu.

Prielgauskas Antanas, Juozas ir 
Kazimieras, iš šulpetrių km., Yla
kių vals.

Rumšienė-Beniušytč Ona, iš Lai
žuvos.

Samoškaitė Julijona, Juliaus duk
tė, gim. Mažonų kaime.

Širvinskaitė Bronė, Stasė ir Van
da. Antano dukterys, iš Balninkų 
m., Ukmergės apskr.

Sitkauskaitė Genė, išvykusi iš 
Marijampolės.

šlependoraitė Ona, iš šakvyčio 
kaimo.

Šlependoras Martynas ir Myko
las, iš šakvyčio kaimo.

Tiškevičiutė Imaculata ir Izabe
lė, iš Kretingos.

Vasiliauskas Kazys, Antano sū
nūs, gyveno Westville, Illinois.

Vitkauskas Pranas, Antano sū
nūs, iš Sugaudžių km., Židikų vals.

Abramaitis Jonas, gyveno Colum- 
bus, Ohio.

Iieškomlejl arba apie juos žlnan 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

Al WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarns"<nme
Ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real F.state
NOTARY PIJBIJC

114 N. Rockton Avė.

drau- 
skam*

pinigų
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Tel. STagg 2 6043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AI* BALTRUNAS-BALTOJ 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
me®. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virginla 7-4499 

I____________________

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI I

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai S 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo S 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės S 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- g 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalj butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. S

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 5 
straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos K 
numerius veltui. Rašyti:
LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iŠ lietuviško?i<.« . 
bendruomenės to visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amer!’.<o3*— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Tji laikraAtj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimas to nuo to kaina nekinta,

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

ADRESAS: “NEPEJKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠCJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
UI Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis to 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 ldtų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsiraki usienu knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

636 East Broadvray Boston 27, Mass.
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F“ NAUJIENOS "I
I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS ąpausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs 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 — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — J 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

MUSŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
126 — 4th St., Tol. FO 3-8569
99 Main St. Tel. MU 4-4619

Tel. PR 3-0979

N0W YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y.
NEVVARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. J., 
PATESRSON 1, N. J.
PASSAIC, N. J., 211 Monroo St.
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek Orthodofc Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LQ 2-1446 
VVATERBURY, CONN., 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WOROESTER, MASS., 
SPRINGFIELD, MASS., 
CLEVELAND 13, OHIO.

• •

174 Millbury St. 
1716 Main St. 
2683 Wcst 14th St. 

CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. 
HAMTRAMCK, MICH., 9350 Jos. Campau 
DETROIT, MICH., 7300 Michigan Avė. 
GRAND RAPIDS, MICH., 414 Scribner

Tel. SW 8-2868
Tel. RE 2-7163 

Tel. TO 1-1068
Tel. BR. 8-6966

Tel. TR 3-1666
Tol. VI 1-5355 

Avc. N. W.
Tel. GL. 8-2256 

St. Tel. FI 6-1571SAN FRANCISCO, CALIF. 2076 Sutter 1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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CHRUŠČEVO PRITARĖJAI VIENAS 
PO KITAM VYKSTA NAMO

Demokratinių Kraštų Vadai Pasilieka 
Dalyvauti JT Posėdžiuose

Chruščevas Kartoja tą Pačią Pasaką - 
Pašalinti iš JT Generalinį Sekretorių

Chruščevo pritarėjai, kurie atvyko į Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdžius, vienas po kitam vyksta į namus. Pir
miausia apleido New Yorką Kubos vadas ir artimas Chruščevo 
bičiulis Fidel Castro. Kiek vėliau išvyko į namus Jugoslavijos
prezidentas Tito, J AR prezidentas, Indonezijos prezidentas ir 
kt. Vieni jų išvyko laivais, kiti išskrido lėktuvais.

Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas ir delegacijos va
das Chruščevas dar pasiliko New Yorke, dalyvauja Jungtinių 
Tautų posėdžiuose ir kelia triukšmą prieš JT generalinį sekre
torių Dagą Hammarskjoldą. Chruščevas kalbėdamas asamblė
jos posėdyje spalio 3 dieną pakartojo tą pačią pasaką, kurią 
jis pasakė pirmoje savo kalboje, reikalaudamas pašalinti Dagą 
Hammarskjoldą iš generalinio sekretoriaus pareigų, tačiau ge
neralinis sekretorius nekreipia dėmesio į Chruščevo straksėji- 
mus ir nesiruošia iš tų atsakomingų pareigų atsistatydinti. 
Jis kalbėdamas tos pat dienos popietį Jungtinių (Tautų sesijo
je atsakė sovietiniam ministeriui pirmininkui Chruščevui, kad 
jis pasilieka generalinio sekretoriaus pareigose, nes to reika
lauja Jungtinių Tautų gerovė. Už tokį drąsų atsakymą Chruš
čevui, jam sukeltos didelės ovacijos, *kas labai nepatiko Chruš
čevui, ir jis, įpuolęs dcsperacijon šukavo ir daužė stalą. Gene>- 
ralinis sekretotorius, nepaisydamas Chruščevo griežtų reikala
vimų, pasirįžęs baigti antrąjį terminą, kuriam jis buvo išrink
tas.

Tą pat dieną sesijoje kalbėjo Jordano karalius Hussenas 
ir Indijos ministeris pirmininkas Nehru. Kaip pirmasis, taip 
ir antrasis savo kalbose parėmė generalinį sekretorių Ham
marskjoldą, ir dar pridėjo, kad Jungtinės Tautos pasiųstų ko
misiją į Kongą ištirti, kas kišosi į Kongo vidaus reikalus. Neh
ru savo kalboje pasisakė už priėmimą komunistinės Kinijos į 
Jungtines Tautas, ko nori ir Chruščevas. Kinijos priėmimas 
į Jungtines Tautas atidėtas an't toliau.

Siūloma greitas nusignklavimas
Sovietinis valdovas seniai 

kalba apie nusiginklavimą. 
Praeitais metais Chruščevas 
lankydamasis Amerikoje irgi 
tą giesmę giedojo. Dabar, at
vykęs į Jungtinių Tautų posė
džius, sakoma, jis atsivežė 
nusiginklavimui planą, kuris 
bus pasiūlytas svarstymui. 
Teigiama, kad tokiam planui, 
kokį turi atsivežęs Chrušče
vas, pritaria ir Bulgarijos va
das Fiodoras živkovas, kuris, 
kaip ir sovietinis vadas, sto
ja už perorganizavimą Jungti
nių Tautų vadovybės. Sovie
tų Sąjungos delegatas Zorinas 
pareikalavo, kad butų tuojaus 
svarstytas nusiginklavimo rci- 
kas ir kad butų padidintas nu
siginklavimo komitetas, nes, 
pareiškė jis, jog pasaulinė tai
ka yra pavojuje, ir dėl tos 
priežasties valstybių vadai 
suvažiavo į šią sesiją. Bet ki
tų valstybių delegatai, kaip 
Amerikos ir Britanijos, ne
kreipia didelio dėmesio į tokį 
Sovietų Sąjungos delegato par 
siūlymą ir nori nusiginklavi
mo klausimą atidėti vėlesniam 
svarstymui. Atrodo, kad so
vietinio delegato Zorino reika
lavimas nebus patenkintas ir 
nusiginklavimo reikalas bus 
svarstomas vėlesnėse asam
blėjos sesijose.

Britanijos Darbo 
partijos konvencija

Praeitą savaitę Scarborough 
mieste įvyko Didžiosios Bri
tanijos Darbo partijos meti
nė konvencija, kurios delega
tai iš pat pradžių pareiškė 
skirtingas nuomones ir nepa
sitenkinimą kaikuriais klau
simais ir dėl tos priežasties 
pradžioje konvencijos buvo 
sukelta ‘ nemažai triukšmo. 
Buvo pareikšta nepasitenkini

mo partijos vadui Hugh Gait- 
skel dėl atombombinės politi
kos. Daugiausia nepasitenki
nimo kėlė transporto darbinin
kų unijos prezidentas Frank 
Cousin, ir inžinierių unijos va
das W. J. Carron. Jie į kon
venciją atsivežė iš anksto pa
ruoštas rezoliucijas, kuriose 
reikalaujama, kad Didžioji 
Britanija atsisakytų nuo bran
duolinių bombų bandymų. Ar 
tos jų rezoliucijos konvenci
jos buvo priimtos, rašant 
šiuos žodžius, negalima pasa
kyti.

Kaip į kiekvieną konvenciją 
suvažiuoja delegatai skirtingų 
nuomonių, taip ir į Didžiosios 
Britanijos darbiečių konven
ciją suvažiavo įvairių nuomo
nių delegatai, už tai ir buvo 
sukelta nemažai triukšmo, 
ypač prieš partijos vadą Hugh 
Gaitskcl buvo pareikšta nepa
sitenkinimo jo vadovybe.

Konge neramumai 
nesibaigia

Iš Kongo pranešama, kad 
nuverstojo ministerio pirmi
ninko Patrice Lumumbos ša
lininkai senatoriai ir kongres- 
manai pavadino jį komunistų 
pritarėju ir atšaukė savo pa
ramą. Tai senatorių ir kon- 
gresmanų grupei vadovauja 
Alphonse Songolo. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė, 
kad kongresmanai ir senato
riai pasirašo deklaciją, pas
merkiančią Lumumbą. Toje 
konferencijoje Lumumba bu
vo kaltinamas už norėjimą iš
mesti Jungtinių Tautų kari
nius dalinius ir grasinęs krau
ju Jungtinėms Tautoms ir iš
naikinimu savo priešų. Šiuo 
metu Konge yra apie aštuo*- 
niolika tūkstančių Jungtinių

Fotografija daryta Washingtono viešb utyje tautinių grupių suvažiavimo metu

Susivienijimo sekretorius dr. M. J. Vinilais sveikinasi su Darbo sekretorium Mitchell.

DABAR PASISTENKIME ĮRAŠYTI Į 
SUSIVIENIJIMĄ JAUNŲJŲ NARIŲ 

TĖVUS IR GIMINES

Australijoje Mirė Vladas Požėla
Rugsėjo 21 dieną Adelaitė- 

je, Australijoje, mirė adv. 
Vladas Požėla, sulaukęs 82 
metu amžiaus. Palaidotos rug
sėjo 24 dieną.

Advokatas Vladas Požėla 
buvo didelis kovotojas už ne- 
priklausęmą ir demokratinę 
Lietuvą, nepriklausomybės lai
kais buvo socialdemokratų 
atstovas seime. 1926 metais 
liaudininkams ir socialdemo
kratams laimus rinkimus ir 
sudarius valdžią, velionis adv. 
Vladas Požėla buvo vidaus 
reikalų ministeriu. Nubudime 
liko žmona ir dvi ištekėjusios 
dukteris.

Velionis Požėla buvo gimęs 
1879 metais balandžio 9 die
ną Stegviliuose, Žeimelio vals
čiuje. Jis nuo pat jaunų dienų 
įsijungė į lietuvių socialdemo
kratų veiklą ir visą gyvenimą 
savo nusistatymo laikėsi. Po 
1926 metų įvykdyto pervers
mo, jis buvo pasitraukęs iš po
litikos ir užsiėmė tik advoka

to praktika. Rusijos komunis
tams įsibriovus į Lietuvą, kaip 
daugelis kitų, taip ir velionis 
'Požėla su šeima iš Lietuvos 
pasišalino • į Vokietiją, iš kur 
iškeliavo į Australiją ir ten 
vargingai gyveno, buvo reika
lingas pagalvos, todėl Susivie
nijimas, įvertindamas jo atlik
tus darbus Lietuvai ir lietuvių 
tautai, kelis kartus suteikė 
jam kuklią pagalbą.

Velionis gyvendamas Aus
tralijoje, nepaisydamas savo 
silpnos sveikatos, rašė atsimi
nimus, bet nelauktoji mirtis 
neleido jam pradėtąjį darbą 
baigti. Taip baigė savo gyve
nimo dienas senesnės kartos 
patriotingas lietuvis, kuris gy
veno ne sau ir ne savo šeimos 
gyvenimo pagerinimui, bet sie
lojosi dėl Lietuvos ir lietuvių 
tautos būkles pagerinimo.

Asmenyje adv. Vlado Požė
los Lietuva ir lietuviai neteko 
•žymaus veikėjo ir patriotingo 
lietuvio.

Dėl Buitinio Gyventojui Aptarnavimo
Elta rašo, kad komunistinė 

spauda dažnai nusiskundžia 
dėl blogo gyventojų aptarna
vimo buitinėmis prekėmis. Šia 
tema kalba ir “Tiesoje”. Ra
šoma, kad “miestuose dabar 
nesudaro didelio vargo greit 
pasisiūti drabužį, suremantuo- 
ti avalynę ir pan., tai darbų 
kokybė dar dažnai šlubuoja”. 
Iš to, kad rašoma, jog “nesu
daro didelio vargo”, tenka su
sidaryti įspūdį, kad “vargas” 
dar iki šiol nėra praėjęs, ir 
kad norint pasisiūti drabužį, 
tenka gerokai pavargti. “O 
argi gali patenkinti vis dar 
nedidelė apimtis tokių svar
bių darbų, kaip cheminis dra
bužių valymas, baldų ir butų 
remontas piliečių lėšomis, dra
bužių ir trikotažo persiuvi- 
inas? Toli gražu ne. Todėl ne
nuostabu, kad darbo žmones 
dažnai priversti naudotis pri

Tautų kareivių. Sakoma, kad 
Jungtinių Tautų karo viršinin
kas, apžiūrėjęs indonezų ba- 
talijoną, pareiškė, kad jų gink
lai gali būti naudojami tik sa
vęs apsigynimui.

vatininkų paslaugomis“. Miim 
irgi visai nenuostabu, kad 
tenka naudotis privatininkų 
paslaugomis. Dar daugiau. 
Musų įsitikinimu nuo privačių 
paslaugų sovietinė santvarka 
nepabėgo ir nepabėgs, nes pri
vatinė paslauga yra savaime 
išplaukiantis žmonių tarpu
savio santykiavimo reiškinys.

Toliau rašoma, kad ypač 
blogoj padėtyje yra kaimo 
gyventojų buitinis aptarn’avi- 
mas: trūksta siuvyklų, avaly
nės, remonto dirbtuvių, kirpyk
lų ir kitų buitinių įmonių. 
“Pavyzdžiui”, Molėtų, Lazdi
jų. Šilalės rajonų buitinio ap
tarnavimo įmonės vienam gy
ventojui atlieka darbų viduti
niškai už 2-4 rb. per pusmetį. 
Argi tai rimtas rūpinimasis 
buitiniais gyventojų porei
kiais?”

Toliau prisimenama, kad 
daug gerų priemonių kaimo 
gyventojų buičiai pagerinti 
biivo numačiusi ir Lietkoopsą
jungos valdyba, bet ir jos pa
žadai bei pastangos baigėsi 
•fiasko.

• t

Toliau nusiskundžiama pra
monės Įmonėmis. “Didelę sko

Tėvams dera priklausyti organizacijai, kurioje dalyvau
ja jų vaikai. — Siūlykime aplikantams regularių skyrių 
naudingas apdraudas. — Organizatoriai kviečiami pa
naudoti Susivienijimui parodytų tėvų palankumų ir įra
šyti juos į Amerikos lietuvių didžiausiųjų organizacijų

KAIP VAIKAI PRALENKĖ TĖVUS

Du paskutinieji vajai, kuriuos vykdėme praėjusių metų pa
baigoje ir šių metų pavasarį, davė tikrai gražius ir pasigėrėti
nus vaisius. Tų vajų metu ypatingas dėmesys buvo skirtas 
vaikams ir jaunimui. SLA deimantinės sukakties proga jiems 
buvo duodami nepaprasti palengvinimai įsirašyti į Susivieniji
mą ir todėl visai suprantama, kad teikiamomis lengvatomis 
pasinaudojo šimtai narių ir įrašydami į lietuvišką organizaciją 
savo vaikus ir gaminaičius.

Pagal SLA Vaikų Skyriaus Taisykles, kaip žinome, vaikų 
aplikacijas pateikia jų tėvai ar globėjai, kurie patys yra Susi
vienijimo nariai. Vajaus metu šio reikalavimo taip pat buvo 
laikomasi, bet tam tikrais atvejais, kada prirašomo vaiko tė
vai nebuvo SLA nariai, vaiką prirašė kiti SLA nariai, artimi 
giminės. Tuo budu dabar turimo vaikų skyriuje narių, kurių 
tėvai dar neturi SLA narystės, taigi tuo atžvilgiu vaikai pra
lenkė savo tėvus.
Jau laikas kviesti

lą gyventojams turi ir pramo
nės įmonės. Paimkim * dėžutę 
laiškams. Atrodo, paprasčiau
sias dalykas, o kai kur ji pa
versta problema. Didžiausias 
susirašinėjimas vyksta dėl 
mašinėlių mėsai malti ga
mybos. Popieriaus prirašyta 
daug, o vartotojas šių maši
nėlių taip ir nemato”. Straips
nis baigiamas įprastu ragini, 
mu bei “pamokų” žargonu.

ParMšiai kalba ir J. Maniuš,
ka, Lietuvos Kp ck sekreto
rius. Tame pačiame “Tiesos” 
nr-je jis rašo: “Neseniai įvy
kęs Lietuvos Kp ck IV plenu
mas pažymėjo, kad trukumai, 
atidengti TSKP ck liepos ple
numo, budingi ir Lietuvos pra
monei, transportui, moksli
nėms—tiriamosioms organiza
cijoms” (Ir kaip jie nebus bu
dingi, jeigu ii* Lietuvos pra
monės bei ūkio gyvenimas 
tempiamas ant to paties “iš
mintingosios” komunistų par
tijos kurpalio). Toliau jis nu
rodo, kad per antrąjį šių metų 
ketvirtį 112 įmonių, jų tarpe 
49 liaudies ūkio /tarybos įmo
nes, neįvykdė bendrosios pro
dukcijos išleidimo planų. Taip
gi pirmajame šių metų pusme
tyje 49 liaudies ūkio tarybos 
fabrikai bei gamyklos sužlug
dė darbo našumo pakėlimo, o 
77 įmonės — gaminių savikai
nos sumažinimo užduotis. Vie
tines lengvosios ir maisto pra
monės šakų fabrikai dažnai 
neįvykdė asortimentinių pla
nų arba išleidžia blogus gami
nius. Paliečia jis ir statybą ir 
randa, kad ir statybos trestai 
neįvykdė plantų; kad laiku ne
užbaigtas nei’Garždų silikati
nių gaminių kombinatas, nei 
Klaipėdos laivų remanto įmo
nės dizelių cechas; Vėžio žing
sniu rekonstruojami “Tryni- 
eių” ir Panevėžio cukraus fa
brikai. Negeriau dčstosi ir 
gamybinių procesų mcchaniza- 
vimas. Iki šiol daugelyje pra
monės šakų bei statybose 60% 
gamybininkų dirba rankiniu 
budu. Per pirmąjį šių metų 
pusmetį liaudies ūkio tarybos 
įmonėse liko nesumontuota
46 milijonų rublių vertės nau
jų įrengimų.

Taip atrodo trumpai 'per
žvelgta Maniusio skundų lita
nija, kuri papildo buitinio gy
ventojų aptarnavimo nesibai
giančius vargus ir nusiskun
dimus.

Vajui praėjus jau laikas kviesti įsirašyti į Susivienijimą 
tėvus ir gimines, kurie, neturėdami SLA narystės, įrašė į SLA 
savo vaikus ir giminaičius. Drąsiai galime tvirtinti, kad jie, 
parūpindami savo vaikams SLA apdraudas, priartėjo prie mu
sų broliškosios organizacijos ir tapo jos bičiuliais. Tuo budu 
susidariusį palankumą skubiai panaudokime organizacijos stip
rinimui įrašydami musų jaunųjų narių tėvus į Susivienijimą. ' 

Sėkmingai šį darbą gali atlikti tik organizatoriai, kurie 
yra prirašę pačius vaikus ir gerai pažįsta jų tėvus ir gimines. 
Todėl prasidėjus rudens darbo metui skatiname organizatorius 
pasirūpinti tokių vaikų tėvus ir gimines įrašyti į Susivieniji
mą. Dabar pats palankiausias metas kalbinti minėtus apli- 
kantus rašytis į musų brolišką organizaciją.

Kokią apdraudą siūlyti naujai įsirašantiems?

Visos SLA teikiamos apdraudos yra geros ir naudingos 
nariams. Todėl jieškantiems apdraudos yra pravartu pasiū
lyti reguliarios apdraudos bet kurį skyrių. Jų tiek suaugu
siems tiek vaikams turima po keturis. Čia juos bent trumpai 
sumename:

SKYRIUS VI — Viso amžiaus apdrauda, viso gyvenimo 
mokesčiai. Šio skyriaus duoklės yra pačios mažiausios?

SKYRIUS V2 — Viso amžiaus apdrauda 20 metų duoklės. 
Po dvidešimties metų narys už apdraudą duoklių nemoka, bet 
pasilieka ir toliau apdraustu visam amžiui. Tai labai populia
ri apdrauda narių tarpe.

SKYRIUS V3 — 'Dvidešimties metų taupomoji apdrauda 
ir

SKYRIUS V*X — Dešimties metų taupomoji apdrauda.
Abudu taupomosios apdraudos skyriai yra tuo įdomus, 

kad patys nariai, vieni (V3) po dvidešimties metų, kiti (VX)- 
po 10 metų atsiima visą apdraudos sumą, kaip kokias savo su
taupąs iš banko. Vadinasi, mokėdami už savo apdraudą duok
les, nariai pinigus deda kaip kokius indėlius į banką. Per tą 
visą laiką kartu jis turi naudingą apdraudą.
Atkreipkime aplikantų domesį į naudingas

Šios visos suminėtos apdraudos įeina galion nuo apdraudos 
paliudijimo išrašymo dienos, atseit, nuo n'ario priėmimo. Todėl 
jei narį ištiktų nelaimė, kad ir tą pačią dieną, kada jam buvo 
išduotas paliudijimas, jo pašalpgaviui butų išmokėta visa ap
draudos suma.

Taip pat svarbu įsidėmėti, kad kiekviena reguliaraus sky
riaus apdrauda yra neprarastina ir todėl narys, išbuvęs Susi
vienijime tris metus, reikalui esant, gali atsiimti tokią pinigų 
sumą, kokią atsiėmimo metu rodo jo paliudijimo lentelė. Be to, 
nariai suaugusių skyriaus gali įsigyti dar pridėtines sveikatos 
(Ligoje Pašalpos) ir akcidcntalę apdraudą, kurios duoklės yra 
tikrai mažos.

SLA apdraudos turi ir daugiau naudingų savybių, apie 
kurias prisiminsime kita proga. Be to, tapęs nariu, kiekvienas 
turi didesnį 'galimumą arčiau pažinti musų organizaciją, jos 
darbus ir veiklą.

Tėvams, kurių vaikai yra SLA nariai, daugeliu atvejų 
pravartu priklausyti tai pačiai organizacijai. Susivienijimo sie
kimai ir darbai dar daugiau stiprins natūralius šeimos narių 
ryšius, kas, be abejo, turi teigiamos įtakos ir tarpusavio san
tykiams. Todėl neatidėliojant pasirūpinkime jaunųjų narių 
tėvais ir jų artimaisiais, pasistengdami juos įrašyti į didžiau
sią Amerikos lietuvių patriotinę organizaciją. Tik Susivieniji
me jie turės geriausią apdraudą ir gražią progą dalyvauti tau
tiniuose ir kulturiniuose darbuose.

Lenkų studentai nenori pri
klausyti komunistų partijai. 
— 1$ 156,000 Lenkijos stu
dentų komunistinei “Darbo

partijai” priklauso vos 2%. 
Komunistinei jaunimo organi
zacijai priklauso tik 6% visų 
studentų.
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SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje prezidentas P. 

Dargis, rugsėjo mėnesį lankėsi Clevelande

Prezidentas Dargis su ponia Lietuvių Budžių buvo pa- 
vėžyti ir paburiuoti su Palangos jachta. Iš kairės deši
nėn: V. Sarkauskas, V. Braziulis (SLA 136 kuopos pirmi
ninkas), R. Lange, p. Dargienė, prezidentas Dargis, A. Kal
vaitis. Antroje eilėje: A. Ledys ir inž. Al. Pautienis, Lietu
vių Budžių vadovas.

Clevelandiečiu dovana SLA Vasarnamiui Atlantic City
Clevelando lietuviai visuomenininkai ne tik pamėgo viešėti 

SLA Vasarnamyje Atlantic City, N. J., bet ir savo viešėjimo 
paliko gražų atsiminimą. Gerb. A. Kalvaitis, kurs yra žino
mas lietuviškų rekordų kolekcionierius šią vasarą atsiuntė rekor
dų juostelę, kurioje yra lietuviškos dainos ir lietuviška muzi
ka, lietuvių kompozitorių kuriniai. Tai puiki dovana, nes šio 
rekordo pakanka ištisai valandai.

PROTOKOVAS
SLA Pirmos Apskrities Suvažiavimo, Įvykusio 
1960 Metų Rugsėjo 18 Dieną, Lietuvių Piliečių 
Klubo Patalpose, 631 Walnut St., Easton, Pa.

datų, pirmininkas pakvietė pa
kalbėti čia esantį SLA vice 
prezidentą S. Gegužį, kuris sa
vo gražioj kalboj pirmiausiai 
pasveikino suvažiavimą visos 
SLA Pildomosios Tarybos var
du. Toliaus, savo kalboj palie
tė orgganizacijos bėgančius 
reikalus ir prisiminė praeitą S. 
L. A. seimą bei jo atliktus tū
lus darbus. Taipgi prisiminė 
ateinančius valdiškus rinki
mus nupiešdamas jų reikšmę 
ir ragino visus piliečius balsa
vimų dienoje balsuoti. Jo kal
bą suvažiavimas sveikino plo
jimu. Gegužiui dar kalbant 
pribuvo nemažas skaičius SLA 
septintos apskrities veikėjų iš 
Wilkes Barre ir Pittstono apy
linkių su apskrities pirminin
ku A. Miliausku priešakyje. 
Pirmininko Staniškio kviečia
mas, p. Miliauskas perstatė 
savo grupę ir pasakė atitin
kamą sveikinimo žodį. Jo gru
pėje matėsi Tamulaitis, Puke- 
ievičius, Bajorienė ir jos Ma
mytė, Miliauskienė ir keletas 
kitų, kurių pavardes nesužino
jau.

3. Mandatų komisija padarė 
vardošaukį, o pirmininko pas
kirtos pp. B. Žiogienė ir P. 
Kliovienė, abi iš Easton, prise- 
giojo delegatams ir svečiams 
bei viešnioms iš septintos ap
skrities, po gražų suvažiavimo 
ženklelį.

1. Apskrities pirmininkas A. 
Staniškis su gražia kalba, su
važiavimą atidarė 1:20 valan
dą po pietų ragindamas suva
žiavimo dalyvius priduoti savo 
mandatus jo paskirtai komisi
jai, kurią sudarė: S. Kuržins- 
kas iš Mahanoy City, J. Urbo
nas iš Shenandoah ir A. Ka- 
ziunas iš Easton.

2. Laike patikrinimo man-

DR. M. J. VINIKAS
307 W. 30-th Street

Nevv York 1, N. Y.

Jaunuolių Komisija 
Amerikoje

P. DAGYS 
1135 Blake Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
A. VALATKIENĖ

125 Seventh Avenue 
Paterson, N. J.

J. VALATKA
125 Seventh Avenue 

Paterson, N. J*

A. GUSTUS
10 Bamford Avenue 

Havvthorne, N. J.

V. VIRBICKAS
277 Union Street

Jersey City, N. J.

J. MALDUTIS
795 Portion Road 

Lake Ronkankoma, L. I.

GIEDRĖ AVIŽONYTE
51 Maple Avenue 

Bay Shore, L. I. N. Y.

J. AUDENAITfi
252 Cleveland Street

A Brooklyn 8, N. Y.

B. ANSKOLYTE
138- 34-th Street 

Union City, N. J.

G. VAIČIŪNAITE
730 Lidgervvood Avenue 

Elizabeth, N. J.
J. TREČIOKIENE

311 VValnut Street 
Nevvark, N. J.

RUTH BUDVITIS
34 Oliver Street 

Cambridge 38, Mass.

N. BAJORAS
160 Seneca Street 

Pittston, Pa.

CHRISTINE AUSTIN
5717 Peoria Street

Chicago 21, III.

E. MILERIUTE \ 
1030 Centrai Street 

Evanston, III.

Jaunuolių Komisija 
Kanadoje

J. STRAZDAS 
1620 Pinetree Cr. 

Port Credit, Canada.

J. PRETKSArnIS
572 Dufferin Street 

Toronto, Canada.

I. šajauka
157 Pleasant Avenue

St. Catharines. Canada

4. Suvažiavime dalyvauja 
šie apskrities valdybos nariai: 
pirmininkas A. Staniškis, vice 
pirmininkas S. Kuržinskas, se
kretorė J. Gegužy ta Žalonienė, 
iždininkas S. Kubilius, iždo 
globėjai A. Ramanauskas ir 
I. Petrušauskienė.

Kuopų atstovai buvo sekant 
ti: '

23-čios kuopos, Shenando
ah: J. Urbonas, J. Staniškis,
O. Staniškienė, J. Subačius ir
P. J. Alex.

187 kuopos, New Philadel
phia: K. Levinskas ir J. Eli- 
nauskas.

211 kuopos, Mahanoy City: 
S. Gegužis, A. Gegužienė, M. 
Abramavičjus, B. Alanskienė, 
A. Mitchell, P. Urbonienė ir 
M. čičkienč.

342 kp., Easton: J. Johnson, 
P. Kaulius, F. Waister, V. Lu- 
shis, K. Gedvilas, B. Žiogas, P. 
Klova, S. Mendel, S. Lushis, 
A. Kaziunas.

Tokiu budu suvažiavimą suda
ro 6 valdybos nariai ir 25 dele
gatai nuo kuopų. Viso 31.

5. Skaitymas protokolo iš 
praeito apskrities suvažiavi
mo. Protokolą perskaitė sek
retorė Gegužytė-žalonienė, ku
ris vienbalsiai buvo priimtas.

6. Raportus ar pranešimus 
padarė: pirmininkas Staniškis, 
vice pirmininkas Kuržinskas, 
sekretorė Gegužytė-žalonienė, 
iždininkas Kubilius, iždo glo
bėjai Ramanauskas ir Petru- 
šauskienė. Kiekvienas jų ra
portavo ar pranešė iš savo 
darbų srities ir visų raportai- 
pranešimai buvo išklausyti ir 
priimti.

7. Pranešimus iš kuopų velk
io padarė šie: J. Urbonas iš 
Shenandoah, A. Ramanauskas 
iš Mahanoy City, S. Kubilius 
iš New Philadelphia, A. Ka- 
ziunas iš Easton. Visi nusis
kundė, kad kuopose veikla 
yra silpna, bet Ramanauskas 
pranešė, kad šio vajaus metu 
jisai prirašė 62 naujus narius. 
Už tai delegatai padėkojo jam 
plojimu.

8. Iškelta jaunuolių klausi
mas ką daryti, kad kodaugiau 
gavus jų į susivienijimą. Ke
letas delegatų reiškė savo nuo
mones tuom reikalu, -bet ne-*
buvo prieita prie jokio kon
kretaus nusistatymo, kas galė
tų duoti naudą jaunuoliams ir 
susivienijimui. Šis reikalas yra 
apkalbamas kiekviename ap
skrities suvažiavime.

9. Pakelta- klausimas kas 
liečia ligoje pašalpos skyrius. 
Šiuo reikalu ilgokai kalbėjo 
vice prezidentas Gegužis, aiš
kindamas ir nurodinėdamas, 
kad yra tokių narių kurie pa
šalpą daugiau į tą fondą nebe
moka, kas yra priešinga fra- 
ternalizmo dėsniams. Frater- 
nalizmas reikalauja, kad viens 
nhrys remtų antrą, o ne tik 
žiūrėtų kas jam naudinga. 
Taipgi yra ir tokių narių, ku
rie įstodami į Susivienijimą 
pasiima kožemiausį laipsnį ap
draudos, o kodidžiausį laipsnį 
pašalpos ligoje ir kaip ateina 
laikas, kad jau jis gali gauti 
pašalpą ligoje, tai tuojaus ir 
apserga. Šitaip elgiantis nega
lima tikėtis, kad pašalpos fon
das butų stiprus.

10. Kitus reikalus atlikus, 
prieita prie rinkimų apskri
ties valdybos. Buvo plačiai 
tartasi kaip butų apskričiai 
naudingiausia sudaryti apskri
ties valdybą, kad įeitų į val
dybą nariai iš įvairių miestų 
ir kuopų, bet naujų norinčių 
įeiti į valdybą nesirado. Tokiu 
budu buvo vienbalsiai ir akla
macijos budu perrinkta dabar
tinė valdyba, kurią sudaro šie 
asmenys: A. Staniškis pirmi
ninkas, S. Kuržinskas vice pir
mininkas, J. Gegužytė-žalonie
nė sekretorė, S. Kubilius iždi
ninkas, A. Ramanauskas ir I. 
Petrušauskienė iždo globėjai, 
J. Pangonis organizatorius.

11. Ženklelių prisegiotojos 
pranešė, kad už ženklelius bu
vo surinkta $10.00, kurie buvo 
įteikti iždininkui.

12. Sekantį apskrities suva
žiavimą buvo nutarta laikyti 
Mahanoy City. Dieną ir vietą 
suvažiavimui nuskirs apskri
ties valdyba.

13. Finansinė atskaita:
Apskrities ižde iki 
šio suvažiavimo

buvo__________ $177.04
Už ženklelius šiame

suvažiavime____  10.00

Viso__________ $187.04
Išmokėta už svetainę $2.00

Ižde lieka ant
toliaus__ -____ $185.04

14. Visus reikalus užbaigus, 
pirmininkas Staniškis, dėko
damas suvažiavimo dalyviams 
už jų dalyvavimą ir gražų už
silaikymą, ir ragindamas visus' 
nenuilstančiai dirbti organizA- 
ciios naudai, bei stovėti ios
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Sveikatos Skyrius j
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- į 

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 8 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

Širdies Sveikata ir Nesveikata kopiant laiptais, į kaina, i ki-an-

(Tęsinys)

KRAUJO SPAUDIMAS
Matuojant kraujo spaudimą svarbu 

nustatyti aukštąjį arba taip vadinamą 
sistolinį ir žemąjį—diastolini kraujo, C- l(J l [. f J

spaudimą. Kraujo spaudimas svyruoja— 
kada širdis susitraukia, tai yra kada sis- 
totas—arterinis spaudimas būna aukš
čiausias (aukštasis kraujo spaudimas), 
širdies išsiplėtimo metu — diastolos me
tu, kraujo spaudimas būna žemiausias— 
diastoliniis.

Pas suaugusį, sveiką žmogų aukšto
jo sistolinio kraujo spaudimas svyruoja 
tarp 110—150, gi žemojo — diastolinis 
kraujo spaudimais svyruoja tarp 70—95. 
Kraujo spaudimas priguli ir nuo am
žiaus, pas jaunus vaikus atinkamai že
mesnis, pas senesnio amžiaus aukštesnis. 
Kraujo spaudimas ir pas sveiką žmogii 
nėra pastovus. Kraujo spaudimas nežy
miai pakyla valgio metu, krinta miego 
metu, ryte kiek pakyla. Susi jaudinus, 
kraujo spaudimas gali pakilti iki 50%, 
nurimus grįžta į normą. Net paprasti 
kasdieniniai rūpesčiai, mažas susinerva
vimas gali atsiliepti į kraujo spaudimą. 
Kraujo spaudimas pakyla laike fizinio

reikalų sargyboje oficialį su
važiavimą uždarė.

15. Po oficialio suvažiavimo 
uždarymo prasidėjo socijalė 
dalis, mat darbščios Eastono 
kuopos moterys ir darbštus 
vyrai buvo surengę gražų po
būvį. Pobūvio dalyviai gavo 
dešrų, kumpio ir kitų skanu
mynų, o taipgi ir gardaus pu
tojančio alučio. Prie puošniai 
aprėdytų stalų dalyviai susė
do, valgė, z gėrė, su artimais 
šnekučiavosi ir taip linksmai 
ir tikrai lietuviškai laiką lei
do. Kada atėjo laikas keliauti 
prie namų, tai viens antram 
spaudė ranką linkėdami viso 
gero.

Didelis ir nuoširdus ačiū 
eastonietėms ir eastoniečiams 
už tokį puikų priėmimą ir vai
šinimą.

Antanas Staniškis,
Pirmininkas,

J. Gegužytė-žalonienė,
Sekretorė.

Toronto, Canada

Palaikykime Savo Parengimą

Šio mėn. 22 dieną Prisikėli
mo parapijos salėje SLA 236 
kuopa ir Sporto Klubas “Vy
tis” ruošia šaunų rudens ba
lių. Šiam parengimui bilietus 
jau platina abiejų organizaci
jų nariai. Įsigiję bilietus pas 
platintojus gaus priedo nemo
kamai dovanėlę — SLA kalen
dorių.

Durų tarnyba rūpinasi A. 
Paulauskas, bufetu V. Paulio- 
nis, kasoje bus O. Indrelienė 
ir M. Jokubynienė ir dovanas 
tvarkys L. Rickevičienė. Ne
pamirškime palaikyti savo pa
rengimų. j. b.

Dorchester, Mass.

Dviejų Metų Mirties 
Prisiminimas

Šių metų spalio mėnesio 17 
dieną sukanka jau du metai 
kai išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
Michalina Jurevičiutė-Anestie- 
nė, ilgametė ir pavyzdinga S. 
L. A. 359 kuopos narė. Liko 
dideliam nuliudime vyras Wil- 
liamas V. ir duktė Milda S. 
Velionė buvo brangi ir myli-

j na žmona ir motina, ilgame
čio SLA kuopos darbuotojo, 
einančio finansų sekretoriaus 
pareigas, ir duktė, einantis 
kuopos iždininko pareigas per 
ilgus metus. Velionė palaido
ta Mount Hope kapinėse Bo
stone. Tas įvykis buvo di
džiausias širdies smūgis, po 
kurio dar ir po dviejų metų 
jaučiame skaudų prisiminimą.

Prabėgo jau du metai, kai 
tu mus palikai, kai tave pri
glaudė šios šalies šaltieji ka
pai. Lai būna Tau, brangioji, 
amžina ramybė!

Vyras, Duktė, 
Broliai, Giminės.

Susivienijimo Kuopų
ir Apskričių

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių-Ame

rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi- 
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo’ 
kuopas pranešti SLA 3f kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus- 
tin Street, Nevv Britain, Conn.

—o—
Ansonia, Conn., — SLA 66 

kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia*' 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto.

Detroit, Michigan

PREMJERA DETROITE

Lietuvių Balso Radijo Klu
bas š. m. spalių mėn. 15 die
ną, šeštadienį, 7 valandą vaka
ro “Hispanos Unidos” salėje, 
25-ta ir Vernor ruošia įdomų 
vakarą-spektaktlį. Bus suvai
dintas premijuotas Antano 
Škėmos veikalas “ŽVAKIDE”. 
Šis veikalas JAV vaidinamas 
pirmą kartą. Veikalas labai į- 
domus, nes parodoma žiauri 
gyvenimo realybė ir net po
mirtinio gyvenimo fonas me
tafizinėje filosofijoje giliai pa
liečiama. Šiame veikale spren1- 
džiama įdomi problema, bū
tent : žmogaus pasaulėžiūra, 
apsisprendimai ir jo dvasinė 
kova.

Šis veikalas yra dviejų veik
smų, bet vaidinimas tęsis dvi 
valandas, t. y. vienas veiks
mas truks vieną valandą. Šio 
veikalo pastatymui, kaip iš 
“ALKOS” dramos sambūrio, 
taip ir iš Radijo Klubo pasiry
žimas ;r pasiaukojimas labai 
didelis ir tikimasi, kad Det
roito lietuviškoji visuomenė 
rengėjų neapvils.

Vaidinime dalyvauja šie 
“ALKOS” dramos sambūrio 
aktoriai: Aldona Rastenytė, 
Danutė Racevičiutė-Jankienė, 
Aleksas Gubilas, Vytautas 
Ogilvis, Kazimieras Gricius ir 
Justas Pusdešris. Dekoracijos 
V. Ogilvio. Pastatymas ir re
žisūra Justo Pusdešrio. Po 
vaidinimo veiks bufetas ir bus 
šokiai. J.

Dešimtasis Balfo 
Seimas

Kas dvieji metai šaukiami 
Balfo seimai, į kuriuos vyk
sta po vieną delegatą nuo 25 
ar jų dalies narių. Seimo 
tvirtinamos Balfo veiklos 2-jų 
metų apyskaitos (jos 1958-60 
mt. siekia 640,000 dolerių), 
renkama direktorių taryba. 
Šiais metais dešimtasis Balfo 
Seimas įvyks Čikagoje lap
kričio 24-27 dd. Tėvų Jėzuitų 
patalpose Jaunimo Centre.

Kun. L. Jankus,
Balfo reikalų vedėjas.
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PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio II-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh; Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
Gavome 113 kuopų atsakymus. Iš jų 105 kuopos 

pasisakė PRIEŠ tokio namo įsigyjimą, o 8 kuopos 
pasisakė už. 58 ŠIA kuopos pavedė tą reikalą kuopų 
nariams nubalsuoti. Balsavo viso 975 nariai. Kad 
reikia įsigyti tokius namus balsavo 133 nariai, prieš 
tokių namų įsigyjimą pasisakė 836 nariai, 6 susilai
kant. Į klausimą, kiek narių norėtų gyventi tokiame 
name, pasisakė tik 6 nariai, visi yra tos pačios kuopos 
nariai, 6et ir tai tik sąlyginiai pasisakė: apsispręs, kai 
bus toks namas įsigytas.

Atsakydamos kuopos į atsiklausimo lapus padare 
daug labai charakteringų pastabų, būtent: Toks na
mas butų be naudos. Su šiuo Reikalu pasivėlinome. 
Musų kuopos nariai stebisi dėl tokio beprasmio Seimo 
nutarimo. Meskite visą reikalą į gurbą. Prieglaudų 
namuose veikia inkvizicija, kas gali norėti juose gy
venti. Beveik dauguma kuopų pridėjo pastabas, kad 
visi nariai yra tokiam sumanymui priešingi ir kad 
niekas nenori tokiuose namuose gyventi. Keletas kuo
pų pridėjo pastabas, kad prie išlaikymo tokio namo 
neprisidės nė centu.

Taigi, subalansavus iki šiol gautus duomenis ir 
patyrus kuopų ir narių valią, matome, kad visos kuo
pos ir nariai beveik vieningai pasisakė prieš Senelių 
Namo steigimą.

Šiuos gautus iš kuopų ir narių duomenis patiekiu 
šiam Seimui ir prašau Seimą dar kartą apsvarstyti 
SLA Senelių Namų reikalą.

Tautiniai ir Labdaros Darbai
Deimantinio Jubiliejaus proga tenka priminti SLA 

pionierių, .jo steigėjų pagrindinį nusistatymą, kad musų 
organizacija butų pirmučiausia lietuvių patriotų orga
nizacija. Per šiuos dešimtmečius nesikeitė vyraujanti 
mintis Susivienijime: mes esame lietuviai, savo seno
sios Tėvynės Lietuvos mylėtojai, ir dirbame savo 
tautos labui ir jos garbei.

Šis nusiteikimas reikia pateisinti praktiškais 
darbais. Vienų gerų norų nepakanka. Čia galiu pa
sidžiaugti SLA sėkmingumu ir pajėgumu, kuris leido 
mums atlikti pažymėtinus darbus lietuvių politinėje 
ir visuomeninėje srityje. Iš Susivienijimo lietuviškų 
darbų vykdytojai pirmiausia reikalavo materialinės 
paramos, kuri yra būtina jų veiklos palaikymui. SLA 
Pildomoji Taryba, pagal susiklosčiusias garbingas tra
dicijas, darė nutarimus geriausiu savo nusimanymu 
ir troškimu eiti Susivienijimo per ilgus dešimtmečius 
pramintais takais.

Visi šios šalies lietuviai sielojasi lietuvybės palai
kymu, tai Susivienijimas pirmoje eilėje jaučia savo 
pareigą šioje srityje. Čia tenka rūpintis pagalba 
Amerikos Lietuvių Tarybai — ALT. Toliau seka 
parama lietuvių kultūrinėms sporto ir meno or
ganizacijoms. Pirmoje eilėje pažymėtina stambi pa
rama lietuvių meno Čiurlionio vardo ansambliui. Be 
to, Susivienijimo nuolatiniu rupesniu buvo teikti rei
kalingiausią paramą visoms veiksmingoms lietuvių or
ganizacijoms, kurių yra vistik nemaža. Jų tarpe čia 
tenka suminėti: Lietuvių radio programų laikytojus,

visą eilę sportinių organizacijų ir sportinių žygių, kaip 
pavyzdžiui lietuvių sportininkų kelionė į Pietų Ame
riką. Paremti ir atskiri lietuvių žygiai populiarinti 
lietuvių tautą, kaip pavyzdžiui Pittsburgho Universi
teto Lietuvių Kambaris, ir tt., ir tt.

Čia, yra proga pažymėti ypatingai nuoširdžius SLA 
santykius su lietuviais skautais. Susivienijimo globo
jamas dėmesys susilaukė iš jų .pusės gražaus atbalsio. 
Daugelyje vietų skautų organizacijos dalyviai jaunuo
liai įstoja į SLA nariais. O skautų vadovai rado rei
kalinga SLA T ’ezidentą P. Dargį ir mane apdovanoti 
kaip nuoširdumo tarp musų organizacijos ir lietuvių 
skautų ženklus—simbolius.

SLA davė paramą taip pat Tėvynės Mylėtojų Dr. 
Čiurlionio Meno Galerijai Chicago, 111., Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijai, New York, N. Y., lietuvių 
laikraščiams, kurie pastoviai ir mielai remia Susivie
nijimo darbus ir sumanymus.

SLA nariai ir jų vaikai, kurie eina aukštuosius 
mokslus, gavo paramą ir stipendijas. Džiaugdamasis 
galiu pabrėžti, jog daugelis kreipėsi į ŠIA paramos ir 
pagalbos. Ir jų didžioji dauguma neapsivylė, pagal 
esamus galimumus ir sąlygas, pageidaujamą paramą 
gavo, jeigu tik buvo pripažinta, kad tokia parama 
būtinai reikalinga ir prašoma tikrai kilniam ir nau
dingam tikslui.

BENDRAS STOVIS

SLA istoriniam, Deimantinės Sukakties Seimui, 
tenka patiekti džiugios žinios apie bendrą ŠIA stovį, 
kurį taip pat norėčiau pavadinti—deimantiniu stoviu.

Kai prieš 75 metus įsisteigė SLA, jis nieko netu
rėjo ir savo veikimą pradėjo labai mažais ištekliais. 
Vėliau SLA įgavo pašalpinės organizacijos, pobūdį. 
Dabar SLA virto modernine, lanksčia ir geriausiai 
patarnaujančia savo nariams fraternale organizacija.

Prašyčiau gerbiamus delegatus ir delegates šį 
mano SLA stovio įvertinimą priimti su pilnu pasitikė
jimu. 1959 metais Apdraudos Departmento egzami- 
nieriai, patikrinę SLA stovį, rado, kad apyskaitos su
darytos tiksliai. Jų sudaryta apyskaita sutapo centas 
į centą su įrašais musų knygose.

Daugelis Jūsų, kurie buvote delegatais SLA 50 

metų sukakties 39 Seimo, 1936 metais, Cleveland, 
Ohio, atsimenate mano raportą apie tų laikų SLA 
stovį. Tada SLA padėtis buvo silpna, gyveno depre
sijos laikų išdavose ir visi buvome susirūpinę, kaip 
pataisyti SLA padėtį ir toliau išsilaikyti.

Dabar, po 25 metų, kai man vėl tenka garbė pa
tiekti raportą apie SLA stovį, tai su džiaugsmu galiu 
tvirtinti, kad jis yra geriausias ir todėl jį pavadinau 
deimantiniu stoviu.

Mano patiektos visų Seimų raportų lentelės, su 
tiksliais skaičiais, rodo, kad SLA, pradedant nuo 50 
metų Auksinės iki dabar Deimantinės Sukakties Seimo, 
kasmet augo ir stiprėjo finansiniai, kol pasiekė tos 
viršūnės, kokią šiandien turime. Bet per kelioliką 
metų SLA mažėjo nariais. Tačiau dabar man, visų 
Jūsų džiaugsmui, tenka pranešti, kad esame paaugę 
ir narių skaičiumi. Taigi, po ilgo laiko nugalėjome šį 
trukumą, pasiekę žymaus pagerėjimo. 1959 metais 
buvo prirašyta viso 1,054 nariai, nustojome 507 narių. 
Tuo budu narių skaičius vienais metais padidėjo 547 
nariais. Tai yra labai teigiamas reiškimnys. Šie

metai, kaip atrodo, narių atžvilgiu irgi bus neblogesni, 
nes vajus vyksta gana sėkmingai.

Naujų narių padidėjimą tenka dar daugiau ver
tinti, nes į savo eiles gavome jaunimo, kas užtikrina 
tolimesnę ŠIA ateitį.

t

ŠIA paaugo naujais nariai 1959 metais todėl, 
kad turėjome naują planą nariams prirašyti. Tą planą 
Pildomoji Taryba patvirtino Chicagos 1959 m., lapkri
čio 14 ir 15 d, suvažiavime. Nors planas buvo pra
vestas paskubomis, bet jis davė gerus rezultatus. 
Pasiekti laimėjimai matyti iš vajaus duomenų ir kitų 
skaičių, esančių šiame raporte, todėl jų čia nei nekar
tosiu.

Nėra abejonės, kad prie narių skaičiaus augimo 
prisidėjo ir SLA apdraudų įvairumas ir jų lankstumas. 
Pradėjus duoti terminuotą apdraudą vaikams, jaunuo
liams ir suaugusiems nariams, apdraudų skyriai dar 
daugiau padidėjo ir dabar kiekvienas gali pasirinkti 
apdraudą pagal savo medžiaginį pajėgumą ir norą. 
Savo apdraudomis prilygstame didžiosioms apdraudų 
komercinėms kompanijoms ir šiandien nei vienam lie
tuviui nėra reikalo ieškoti, apdraudos pas svetimuosius. 
Taip pat ir SLA apdraudų padengimas yra aukšto 
laipsnio ir ta prasme mes ne tik pralenkiam daugelį 
apdraudos įstaigų, bet ir pirmaujame.

Taip pat finansinėje lygsvaroje išlaikome Ligoje 
Pašalpos Skyrių, šis skyrius suteikia didelę paramą 
tiek seniems, tiek naujai įstojusiems nariams, jei jie 
suserga praėjus nemažiau šešiems mėnesiams po įsi
rašymo. Esame išmokėję pašalpų stambiomis sumo
mis, net po $400.00 ir daugiau, kai kuriems nariams.

Mokamos didesnių sumų pašalpos nedboda tam 
skyriui finansiniai augti, tačiau skyrius verčiasi be 
nuostolių. Ligos pašalpos stovis matyti iš duomenų, 
kurie patiekiami šio raporto atskiroje vietoje.

Paliesdamas musų organizacijos bendro stovio ge
rėjimą, negaliu nepaminėti SLA raštinės darbo. Di
desnio pasikeitimo per paskutinius dvejus metus rašti
nės personale neturėjome. Kiek anksčiau pasamdyti 
Centro tarnautojai jau yra gerai susipažinę su rašti
nės darbu ir tuo budu yra užtikrintas tolimesnis ir 
geresnis patarnavimas nariams ir kuopoms. Tarnau
tojų patyrimas turėtų būti įvertintas geresniu atlygi
nimu, kuris šiuo metu, palyginus su kitų įstaigų mo
kamu atlyginimu, yra tikrai mažas ir kuklus. Keliant 
atlyginimus didėtų administravimo išlaidos. Yra ven
giama administravimo išlaidas didinti, kad jų pakili
mas neapsunkintų Lėšų Fondo.

Tačiau, kylant kainoms ir brangstant pragyveni
mui, busime priversti padidinti administravimo išlaidas 
tarnautojų naudai.

Turime vieną kitą tarnautoją daugelį metų dirbusį 
Susivienijime. Jie, kaip patyrę darbininkai, yra nau
dingi ir dabar. Tačiau po kurio laiko žmonės gali 
pasitraukti į poilsį. Už daugelio metų darbą SLA 
turėtų mokėti jiems pensiją, bet šis klausimas dar 
nėra (galutinai sutvarkytas. Turėtumėm pensijų rei
kalą skubomis sutvarkyti naudai žmonių, kurie didelę 
dalį savo gyvenimo ir jėgų atidavė Susivienijimui.

SLA finansinis stovis paskutinių kelerių metų eiA 
goję buvo ir tebėra kuo geriausias. Didėjant narių 
skaičiumi, kartu stiprėja ir SLA finansinis pajėgumas. 
Suprantama, kad prie finansinio pajėgumo daugiau 
prisideda SLA turto saugus investavimas į geriausios

rūšies sekuracijas, morgičius, nuosavybes bei banko 
indėlius.

Investmentų sekuracijomis rūpinasi Investmentų 
Komisija iš Sekretoriaus .Dr. M. J. Viniko ir Iždininkės 
Noros Gugienes. Investmentų transakcijom naudoja
mės Standart & Poors Corporation patarnavimais. 
Stengiamės investmentus daryti į ištirtus ir saugius 
naujai leidžiamus bondsus.

Beveik ketvirta dalis visų įbondsų, kurių (bendra 
suma dabar sudaro $3,021,516.81, yra USA valdžios 
bondsai. Kiti bondsai pasiskirsto šitaip: miestų apie 
8.9%, geležinkelių—12.6%, utilities (elektros, gazo, 
telefono ir tt.)—48.8%, industrialių—5.9%.

Įsigyti bondsai yra geriausios kategorijos. Jų 
98.5% yra AAA ir BAA rūšies. Tiktai 1.5% nuo B 1 
iki C 1 kategorijos.

Taip pat ir morgičiai, sumoje $240,705.21, yra 
geri ir saugus.

Dabartiniu laiku nuosavybių turime dvi: ŠIA 
Centro namai New Yorke ir vasarnamis Atlantic City, 
N. J. Be Centro namo nuosavybių įkainuota $25,000.- 
00, knygose jos vertė nurodyta $25,817.06. Skirtu
mas vertėje tiek nežymus, kad jis negali turėti bet 
kokio neigiamo galimumo.

Uždarbio nuošimčio atžvilgiu dabar gauname to
kius nuošimčius:

Bondsai atneša nuošimčių_______ $98,283.86
Morgičiai atneša nuošimčių _____  10,295.24
Narių paskolos atneša nuošimčių __ 109.92
Pinigai atneša nuošimčių _______ 269.05

Viso _________________ -$117,035.49
Kiekvienoje apdraudos įstaigoje ar kompanijoje

narių mirimas kiek sumažina (finansus. Komercinėse 
apdraudos (bendrovėse mirtingumo faktoriai nugalimi 
specialėmis mokesčių lentelėmis, “sub-standard.” SLA 
tokių lentelių nevartoja.

Nežiūrint finansinio pajėgumo didėjimo, mums 
labai tenka rūpintis narių skaičiaus didėjimu ne vien 
tik geriems finansams išlaikyti, bet ir tautiniais sume
timais, palaikant per SLA lietuvišką dvasią musų tau
tiečiuose.

Kaip minėjau, praėjusieji metai Susivienijimui 
davė gražų narių prieauglį. Tai labai geras reiškinys. 
Teks ir toliau ieškoti naujų priemonių ir kelių nariams 
gauti, šiam svarbiam reikalui visi turime skirti didelį 
dėmesį. Manau, kad musų bendros pastangos ir su
telktos jėgos gali nugalėti sunkumus ir duoti Susivie
nijimui daugiau naujų jėgų. Ypač ateinantieji metai, 
kaip sako SLA Prezidentas P. P. Dargis, turi būti 
naujų narių telkimo metai. Tuo budu mes gražiau
siai pasitarnausime Susivienijimui, sulaukusiam Dei
mantinės Sukakties.

Turiu pareikšti, kad prie musų organizacijos gero 
stovio išlaikymo daug prisidėjo geri ir nuoširdus san
tykiai SLA Centro su nariais, kuopų valdybomis, o 
ypač su finansų sekretoriais ir organizatoriais. Jie 
visi buvo geri ir naudingi SLA bendradarbiai ir nepa
keičiami talkininkai naujų narių prirašymo vajuje. 
Naudodamasis proga reiškiu jiems didelę padėką už 
rūpestingą darbą ir už gražų kooperavimą su SLA 
Centru. ,

(Bus daugiau)

■

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos nepaprasto suvažia
vimo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 8 dieną Pick- 

Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

REGULIARUS PILDOMOSIOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

TREČIOJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 
reguliaraus suvažiavimo trečią sesiją atidarė 1960 m. 
liepos mėn. 9 dieną 10 valandą ryto, Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė,
E. Mikužis, »iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.
Šiame posėdyje taip pat dalyvauja SLA Kontrolės 

Komisijos pirm. S. Gegužis ir SLA Švietimo Komisijos 
pirm. dr. P. Grigaitis.

10. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja,
kad Centras gavo Illinois valstybės Apdraudos Deparb- 
mento raštą, kuriuo pranešė, kad leidimas SLA veikti 
šioje valstybėje yra užsibaigęs su birželio 30 diena ir 
kad tokį leidimą reikia išnaujo gauti. ,

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta įgalioti pre
zidentą P. Dargį ir sekretorių dr. M. J. Viniką pasira
šyti rezoliuciją ir tuojaus pat ją išsiųsti Illinois val
stybei, kad gauti naują leidimą veikti ŠIA toliau šios 
valstybės ribose.

11. Prezidentas P. Dargis, priminęs, kad praeitas 
Pildomosios Tarybos suvažiavimas buvo pavedęs jam 
ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui Pildomosios Tarybos

vardu išspręsti keletą klausimų, pranešė, kad tuos Pil
domosios Tarybos pavedimus jie atliko ir paprašė jų 
atliktus darbus, t įskaitant ir Deimantinės sukakties 
seimo delegatų pavaišinimo klausimą, ratifikuoti.

E. Mikužis įnešus, N. Gugis parėmus vienbalsiai 
nutarė atliktus darbus ratifikuoti įskaitant ir patiek
tą projektą Deimantinės sukakties pavaišinimą seimo 
delegatų.

12. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie paskelbto gegužės ir birželio mėnesių Deimanti
nio vajaus pasiektus laimėjimus ir prašo ratifikuoti 
įvestas naujas Term apdraudas suaugusiems, vajui 
pritaikintas lengvatas, prizus ir laimėjimus. Taip pat 
pritaikintą 10% nuolaidą Non-Medical apdraudoje, 
VI Non-Medical apdraudą ir Term apdraudos suaugu
siems išdirbtas mokesčių lenteles.

Apsvarsčius gegužės ir birželio mėnesių Deiman
tinio vajaus klausimą, E. Mikužis įnešus, N. Gugis pa
rėmus, vienbalsiai nutarta visus atliktus Vajaus Ko
misijos darbus ratifikuoti su naujai įvestomis apdrau
domis, pritaikintomis lengvatomis ir prizais bei laimė- 

• jimais, kokius išdirbo Vajaus Komisija.
13. Apsvarsčius patiektą planą prizų laimėjimams, 

nutarta šį klausimą atidėti vėlesniam svarstymui, kad 
per tą laiką plačiau susipažinus su išdirbtu planu.

SLA prezidentas P. Dargis trečią sesiją Pildomo
sios Tarybos reguliaraus suvažiavimo uždarė 1 valan
dą po pietų paskelbdamas, kad ketvirtoji sesija pra
sidės 2 valandą po pietų šioje pat vietoje.

KETVIRTA SESIJA
SLA prezidentas P. P. Dargis ketvirtą sesiją Pil

domosios Tarybos reguliaraus suvažiavimo atidarė lie
pos mėn. 9 d., 1960 m., 8 vai. po pietų Pick-Roosevelt 
viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
Dr. MI J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė,

E. Mikužis, iždo globėja,
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

Šiame posėdyje taip pat dalyvauja SLA Kontrolės 
Komisijos pirm. S. Gegužis ir švietimo Komisijos pirm, 
dr. P. Grigaitis.

14. Pildomosios Tarybos nariai suvažiavime plačiai 
apkalbėjo SLA finansinį stovį ir naujai išvystytus pla
nus narių prirašymui, bei bendrą SLA stovį. Priimda
mi dėmesin, kad visų Pildomosios Tarybos narių yra 
vienoda pareiga rūpintis SLA patobulinimu, pasiūlė 
svarstyti klausimą apie1 reikalingumą priimti į SLA lie
tuvių tautai draugingų tautų asmenis.

Apsvarsčius iškeltus klausimus ir sekretoriui dr. 
M. J. Vinikui plačiau pasisakius lietuvių tautai drau
gingų asmenų klausimu, buvo prieita visų Pildomosios 
Tarybos narių vieningos nuomonės, kad draugingus 
lietuvių tautai žmones reikia priimti SLA nariais ir rū
pintis, kad seimas šiuo klausimu padarytų palankų nu
tarimą, interpretuojant SLA konstituciją taip, kaip ją 
interpretuoja Pildomoji Taryba.

15. Prezidentas P. P. Dargis paaiškina dėl tauti
nių kapinių, kurios randasi Donorą, Pa., kad jis kalbė
josi su advokatu, kurį, pasitarus su dr. M. J. Viniku, 
pasamdė ir jam pavedė visą reikalą ištirti ir, jei ras 
reikalingu, imtis visų legalių priemonių SLA turtui ap
saugoti.

Apsvarsčius klausimą, E. Mikužiutei įnešus, N. 
Gugįenei parėmus, vienbalsiai nutarta pradėtą tautinių 
kapinių reikalą tęsti ir, jei susidarytų išlaidų to reikalo 
vedimui, jas padengti iš SLA iždo.

16. Svarstomas reprezentacijos reikalas. E. Miku
žiutei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai nutar
ta prezidentui P. P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vi
nikui susidariusias išlaidas reprezentacijos reikalams 
padengti iš SLA lėšų.

Prezidentas P. P. Dargis Pildomosios Tarybos su
važiavimo ketvirtą sesiją uždarė 5 vai. po pietų praneš* 
damas, kad ryt 2 vai. po pietų šioje pat vietoje’, įvyks 
bendras Pildomosios Tarybos narių ir SLA Pastoviųjų 
Komisijų narių posėdis.

Bendras Pildomosios Tarybos Narių ir ŠIA 
Pastoviųjų Komisijų Posėdis

SLA prezidentas P. P. Dargis bendrą Pildomosios 
Tarybos narių ir Pastoviųjų Komisijų posėdį atidarė 
liepos mėn 19 d., 1960 m., 2 vai. po pietų, Pick-Roose
velt viešbutyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

Šiame posėdyje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai :

P. P. Dargis, prezidentas,
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
Nora Gugis, iždininkė,
E. Mikužis, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas,
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, ir šie 
Pastoviųjų Komisijų nariai:

SLA Kontrolės Komisijos:
S. Gegužis, S. Michelsonas ir A. S. Trečiokas; 

Įstatų Komisijos:
Dr. A Montvidas, dr. K. Draugelis ir J. Varkala; 

Švietimo Komisijos i ,
Dr. P. Grigaitis ir A. Kalvaitis;

Skundų ir Apeliacijų Komisijos: 
Pirm. S. F. Bakanas;

Jaunuolių Komisijos:
Pirm. P. Dagys;
Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas, narys J. 

Audėnas ir Tėvynės redaktorius M. L. Vasil.
Šiame bendrame posėdyje buvo apsvarstyta visa 

eilė aktualių ir įvairių klausimų, liečiančių ŠIA organi
zacijos patobulinimą ir pareikšta daug minčių dėl įvai
rių problemų, kurias SLA organizacijai ir jos vadovy
bei teks nugalėti.

Bendrąjį Pildomosios Tarybos ir SLA Pastoviųjų 
Komisijų posėdį prezidentas P. P. Dargis uždarė 7 vai. 
vakaro. Prieš uždarant jis padėkojo visiems posėdžio 
dalyviams už rūpestingą įsigilinimą į visas SLA pro
blemas ir tokį nuoširdų visų reikalų svarstymą.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

J!® AMt.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKBSI REDAKCIJOJ

Pirmadienį, spalio 10 dieną 
Tėvynės redakcijoje lankėsi 
Ignas šajauka, Susivienijimo 
Jaunuolių Komisijos narys ir 
žymus 278 kuopos veikėjas iš 
St. Catharin'es, Canada. Su juo 
kartu lankėsi jo sužadėtinė pa
nelė Adelė Malčiutė iš Mas- 
peth, N. Y., dėl kurios brolis 
Šajauka specialiai atskrido į 
New Yorką.

Su broliu šajauka maloniai 
pasikalbėta Susivienijimo rei
kalais, ypatingai apie St. Ca- 
tharines 278 kuopą ir jos vei
kėjus. Atlikęs tuos reikalus, 
dėk kurių buvo atskridęs, bro- 

Šajauka išskrido į namus 
ie kasdienių pareigų.

tik Amerikos lietuviai jų visa 
viltis gyvybės išlaikyme. Padė
kime jiems, nes jau 20 metų 
jie kenčia badą ir miršta Sibi
ro taigose ir kituose pasaulio 
kraštuose. Musų šventa parei
ga jiems padėti.

Visus lietuvius kviečia Bal
fo valdyba.

A. Andriulionis.

Brooklyn, N. Y

Moterų Vienybės Svarbus 
Susirinkimas

T R V Y N R

Naudokit telefoną — jis yra Jums!

musų
malonumą. Musų tikslas Jums duoti pato 
giausį patarnavimą, jeigu tik Jus pagei 
daujate.

tinį akmenį “GOLDEN AGE” 
organizacijai, kuri gal bus pir
mutinė Conn. valstijoje lietu
vių tarpe.

Nepamirštos ir vietos lietu
vės moterys, kurios taipgi pri
valėtų įsteigti “Golden Age” 
moterų klubą ir susiorganiza
vusios prisidėti prie vyrų klu
bo, o vėliau gal bus galima 
susijungti į vieną bendrą sam
būrį, kad butų galima ir susi
rinkimai laikyti kartu. Ką ma
not moterys? Stokit į darbą, 
neatsilikit nuo vyrų. Jus ži
not kad moterų randasi dau
giau, negu vyrų, ir esate iš
kalbesnės negu vyrai. Tik rei
kia padirbėt ir tikslas bus pa
siektas.

Ši Golden Age organizacija 
bus svarbi ir tuo, kad mes pa
kelsim lietuvių vardą ir jis pa
garsės kitataučių tarpe, nes 
bus garsinama kas savaitė 
šeštadienio > laidoje kalendo
riaus skyriuje kuriame prane
šama ir kitų tautų sueigų lai
kas, tai yra 
HERALDE.
tautos mato, kad lietuviai irgi 
neatsilieka nuo progreso.

Išrinkta valdyba šiems ir 
1961 metams iš sekamų as
menų:

Pirmininkas češkevičia An
tanas,

Aųtras pirmininkas Aržuo- 
laitis Antanas,

Nutarimų sekretorius Na- 
unčikas Pranas,

Iždininkas Turskis
nas,

Finansų sekretorius 
zevičia Juozas.

Nepamirškite, kad 
įvyksta penktadienio
čiais nuo 1 iki 5 po pietų, o 
mėnesinis susirinkimas pasku
tinį penktadienį mėnesio, tuo 
pačiu laiku. Mėnesinių susi
rinkimų tikslas — priėmimas 
naujų narių bei užsimokėji
mas metinių duoklių, nes yra 
nutarta mokėti $1.00 į metus. 
Kurie1 sumokės šiais metais 
duokles, bus įskaitoma ir už 
61 metus.

Pr. Naunčikas.

lę. Ir tai visa taip maža 
tuoja. Ne atsitiktinai, bet 
da telefonas labai 
daug duoda. Mes dirbame- visą 
laiką, stengdamies patobulinti 

patarnavimą, kad Jums tai suteiktų

PAILSĖK 
PRIE 

TELEFONO

I

Chicago, lllinois

HITLERIS IR MUSSOLINI
Marty-

Ambra-
Prano sūnūs, ir jo

SLA Pagalbos Ranka1960

Paieškojimai

Įsikorė Nauja Organizacija

X

parengime, ltad

NEW YO

Jokūbo iir Onos sū
kiu., Tauragės ap-

ir Vanagai- 
Albino vai-

Kvietimas į Chicagos Lietuvių 
Tarybos Metinę Konferenciją

Panevėžyje, 
karo iš Vo-

South Boston, Mass.

New Britain, Conn.

Ralfo Skyrius Rengia 
Metinį Banketą

sueigos 
popie-

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

New Britaino 
Tegul ir kitos

Pranas, Prano sūnūs, 
Litvinienė-Brazauskie- 
Vinco duktė.

Antanas, Juozapas,

visa- 
pigiai ir

I

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-RALTOT 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PURLIO

Jeigu Janinos gimtadienio vai
šės Jus nuvargina, ar rūpesčiai 
neduoda ramybės, pamėgink 
pailsėti prie telefono. Per minu
tę ir tik už centus Jus busit
toli nuo to visko! Jus galit pataisyti savo 
nuotaiką susisiekdama su draugais. Jus at- 
gaivinsit savo dvasią paskambinę kam 
nors, kas Jums mielai ir yra toli. Jus busit 
uuotaikingesnė užsisakius sau naują sukne-

94-th

X

Viso ................................................ -........................$688.50
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ________  $23,292.09

M. J. VLNlKAb, 
SLA Sekretorius.

A. A

Linkėjimai iš Cincinnati, Ohio

Susivienijimo vice preziden
tas, Stasys Gegužis, kaipo bu
vęs angliakasys, nuvykęs į 
angliakasių (mainierių) kon
venciją, kuri įvyko praeitą sa
vaitę Cincinnati, Ohio, prisiun
tė gerus linkėjimus redakto
riui. Brolis Gegužis yra ener
gingas žmogus, jis prieš kele
tą metų pasitraukė iš atsa- 
komingų pareigų angliakasių 
unijoje, tačiau domisi anglia> 
kasių reikalais ir dalyvauja jų 
konvencijose.

•
Moterų Vienybės susirinki

mas šaukiamas spalio mėn. 18 
dieną, 8 valandą vakare, Arū
nų namuose, 86-04
Street, Woodhaven, N. Y. Be 
aptarimo susirinkisių reikalų, 
pirmininkė Helena Kulber, ku
ri praeito mėnesio pabaigoje 
sugrįžo iš Europos, padarys 
pranešimą iš savo kelionės 
Europoje. Ne tik visos narės, 
bet ir viešnios kviečiamos da
lyvauti šiame susirinkime, pa
siklausyti pirmininkės prane
šimo ir aptarti susirinkusius 
reikalus. Narė.

SLA Penktosios Apskrities 
ir Spaudos Klubo Išvyka 
Susivienijimo Vasarna* 

myje Atlantic City
Šių metų spalio 22 ir 23 d. 

Atlantic City, N. J. SLA va
sarnamyje, 128 S. Maine Avė. 
Boardwalk at Oriental Avė. 
SLA penktosios apskr. ir 
Spaudos Klubo iniciatyva vi
suomenininkų įvyksta suvažia
vimas vasaros saulei palydėti, 
pasidžiaugti gražia aplinka ir 
pasikalbėti aktualiais lietuvių 
visuomenei klausimais.

t

Broliai ir sesės lietuviai, ne
nustokime dirbę, kol tikslas 
bus pasiektas, kol Lietuva 
bus išlaisvinta. Anksčiau ar 
vėliau musų tėvų kraštas at
gaus nepriklausomybę. Už ją 
reikia kovoti, reikia pasišvęs
ti, reikia nepailsti, reikia vil
ties nenustoti. Reikalingas bu
dėjimas ir sumanumas panau
doti kiekvieną progą ir mo
mentą taktingai kovai vesti. 
Reigalingas darbas ir pinigai 
šios kovos eigai. Reikalingi 
tos kovos rėmėjai.

Konferencija įvyks
metų spalio 16 dieną, 2-rą va
landą po pietų, Jaunimo Cen
tro namuose, 5620 South Cla- 
remont Avenue.

Chicagos Lietuvių Tarybos 
vardu:

Euphrozine Mikužiute, 
pirmininkė

Teisėjas Alfonse F. Wells,
Vykd. sekretorius.

Kas norės dalyvauti bendro
se vaišėse (pietus ir vaišės as
meniui $2.50) arba kas norės 
turėti SLA Vasarnamyje na
kvynes, nurodant keliom die
nom (Kambarys vienam as
meniui $2.00 dienai), praneš- 
kit: SLA Centrui LA 4-5529, 
A. S. Trečiokas, 311 Walnut 
Street, Newark, N. J. Tele
fonas MArket 2-4867 arba — 
S. Bredes, J r., 37 Shcridan 
Avė., Brooklyn 8, N. Y. Tcl. 
AP. 7-7083.

Patogi kelionė automobiliu, 
o autobusu nuo New York 
Port Authority į abi pusės tik 
$5.72.

veno Sao Paulo, Brazilijoje.
Pavilionytė Kaziunė, Jurgio duk

tė, kilusi iš Gailium; km., Linkuvos 
vals., Šiaulių apskr.

Ražas Pranas, 
nūs. iš Maželių 
skrities.

Sabulis Jonas,
sūnus Alfonsas ir Pranas.

Šiugžda Juozas ir Vincas, Bcrna- 
siaus sūnus, iš Kairiškių km., Žiež
marių vals., Trakų apskr.

Trumpis Kazimieras, Stanislovo 
sūnūs.

Tumas Juozas, Viktoras, Vincen
tas, ir Ona.

Urnežytė gimusi
Kaune 1937 m., gyveno Čikagoje.

Vanagas Stanislovas 
tė-Masiulienė Elzbieta, 
kai.

Vičas Petras, augęs 
gyvenęs Pasvalyje. Po 
kietijos išvyko j Angliją.

Gecevičius Levusis, iš Laumių 
km., Sėdos vals., Mažeikių apskr.

įtaikomieji arba apie Juos tinan 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF IJTHUANIA, 

<1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisluntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Atstovų JAV 

Pasitarimai
S. m. spalio 6 ir 7 dienomis 

įvyko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Atstovų pasitarimai 
New Yorke, Estijos Atstovo 
būstinėje.

Pasitarimuose dalyvavo pp. 
J. Kajeckas, A. Spckke ir J. 
Kaiv.

Vietinis Balfo 17-tas sky
rius rengia metinį banketą š. 
m. spalio mėn. 23 dieną, 5 va
landą \)o pietų, Lietuvių Pilie
čių Draugijos Auditorijoje, So. 
Bostone. Banketo globėjas 
yra adv. Jonas Grigalius. Pa
grindinis kalbėtojas bus kun. 
L. Jankus, Balfo Centro reika
lų vedėjas. Jokūbas Stukas 
parodys filmą iš dabartinės 
Lietuvos gyvenimo, kur jis ne
seniai lankėsi.

Todėl visus kviečiame daly
vauti šiame
sukėlus lėšų musų vargstan- 
ttas lietuviams sušelpti, nes

New Britaino lietuvių vyrų, 
dagyvenusių iki Auksinių Ju
biliejinių metų amžiaus, kaip 
angliškai vadina “GOLDEN 
AGE”, įsteigė savo klubą, ku
rio tikslas yra sueiti bent via- 
ną kartą savaitėje po vienu 
stogu ir bendrai praleisti lai
ką pašnekomis, žaislais, paloš
ti čekeriais, kazyromis ir tt.

Penktadienio popietį, rugsė
jo 30 dieną Lietuvių Salės pa
talpose susirinko virš 20 as
menų tikslu susiorganizuoti 
bei subudavoti senų lietuvių 
sambūrį. Susirinkimas buvo 
sėkmingas, nes visi dalyviai 
mielu noru.sutiko, kad tokia 
organizacija tarp vietos lietu
vių gyvuotų. Išrinkus laikiną 
pirmininką, jis atidarė susi
rinkimą ir buvd apsvarstytas 
tas svarbus reikalas. Atida
rius susirinkimą brol. Ceske- 
vičiui, ir paaiškinus susirinki
mo tikslą, po trumpų diskusi
jų prieita prie išvados, (kad 
tokis klubas butų organizuoja
mas ir kad visi senesnio 
amžiaus lietuviai butų susibū
rę į vieną sambūrį. Taip pat 
nutarta išrinkti valdybą, kuri 
tvarkytų visus naujos organi
zacijos reikalus.

Taipgi nutarta, kad visi tie 
asmenys, kurie dalyvavo šia
me pirmame naujai steigiamo 
klubo susirinkime, ir tie, ku
rie pridavė savo vardus iki 
šiam pirmam susirimkimui, 
butų skaitomi garbes nariais, 
nes jie pirmutiniai padeda ker-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Turke palaikomi asmenys:
Bagdonavičius Romualdas, gimęs 

Kaune 1929 m., Jono ir Marijos sū
nūs, po karo buvo išvykęs į Ško
tiją.

Baranauskas Stasys, Boriso sū
nūs.

Brazauskas 
ir jo motina 
nė Antanina,

Grigaliūnas
Simonas ir Tadeušas, Adomo sūnus, 
iš Pabalių km., nuo Panevėžio.

Jurgelevičius Mykolas, gimęs Sal
dutiškio valsčiuje, po karo gyvenęs 
Belgijoje.

Litvinienė-Brazauskieno Antani
na, Vinco duktė, ir jos sūnūs Bra
zauskas Pranas, Prano sūnūs.

Masiulienč-Vanagaitč Elzbieta, ir 
Vanagas Stanislovas, Albino vaikai.

Tavilionis Antanas, ir žmona, gy

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė. 
(at Foreet Parkway Station) 

Woodhaven» N. Y. 
Suteikiam garbingas laldotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrrinia. 7-4499

Savaitine Atskaita Išmokėtą Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalio 8 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
PRANAS MAŽUTIS, 18 kp., Wiestvillc, III., gimęs gegu

žės 3, 1884 m., Lietuvoje, Prie SLA prisirašė birže
lio 3, 1923 m., mirė rugpiučio 13, 1960 m. Velionio 
dukterci, Mary Slayus, pomirtinės išmokėta___ $1,000.00

BELLE ROSE YERUSEVIČIUS, 41 kp., Lawrence, 
Mass., gimus rugsėjo 29, 1912 m., Lavvrcncc, Mass. 
Prie SLA prisirašė kovo 6, 1949 m., mirė rugpiučio 
28, 1960 m. Velionės vyrui, John A. Yerusevičiui, 
pomirtinės išmokėta_________________________ $

MAGDE PETRAVIČ1ENE, 43 kp., So. Boston, Mass., gi
mus liepos 25, 1886 m., Amalviškių kaime, Marijam
polės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė baland
žio 13, 1932 m. mirė liepos 2, 1960 m. Velionės duk- 
terei, Anna Ploof, pomirtinės išmokėta_______  $300.00

PETRONE BURBA, 122 kp., Chicago, IU., gimus spalio 
9, 1900 m.; Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 1, 
1938 m., mirė rugsėjo 24, 1960 m. Velionės vyrui, 
Antanui Burbai, pomirtinės išmokėta-------------- $500.00

AGOTA JUOZULEENE-ZALENAS, 226 kp., Chicago, 
III., gimus balandžio mėn., 1879 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 5, 1915 m., mirė liepos 7, 
1960 m. Velionės šuniui, Vladui Juozulunui-Zalėnui, 
pomirtinės išmokėta______ _____ ______ ______ 111.25

LLUDVISE YOSGAUDIENE, 365 kp., Jamaica Plains, 
&ass., gimus balandžio 23, 1895 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 3, 1933 m., mirė rugpiučio 
30, 1960 m. Velionės vyrui, Aleksui Yosgaudui, po
mirtinės išmokėta------------------------------ ------- - $1,000.00

Viso.............................  $3,115.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $128.868.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
P. VAIČAITIS, 11 kp., (Watcrbury, Conn. Sirgo 4 sav. ir 1' d. $48.00
,P. KENTRUS> 16 kp., Harrisburg, 111. Sirgo 6 s. ir 1 d. . ...................._ 37.00
B. R. YERUSiEIVICIUS. 41 kp., Lawrence, Mass. Sirgo 7 s. ir 6 d. 84.25
P. MEDiLIN, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 5 s. ii’ 6 d.....................56.25
A. MELAIKA, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 11 s. ----------------------- 34.50
E. KRIKŠČIŪNIENE, 95 kp., Coal Oenter, Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. 111.25
E. Ccslavičienė, 126 kp., New York, N. Y. Sirgo 6 s. ____________  18.00
C. GAŠKA, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo. 9 s. ir 4 d. _______________  81.25
P. PETTY, 198 kp.. Akron, Ohio. Sirgoj 4 s. ir 1 d. ................................ 63.06
J. VOSYLIUS, Į236 kp., Toronto, Canada Sirgo 2 s. ir 4 d. ---------------- 66.00

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV 4.” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose AmertkofO— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoo
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių k«va; 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 knygą tuoj pat pasiunčiamo.

(Išsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

Kaina tik 76 centai 
Šiuo adresu;

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ii* kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei 'polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.Q0 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chieagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, lllinois
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Spalio-October 21, 1960
ku;

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at tho Post 
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
ln Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

■ Lietuvių Organizaciją
MACMILLANAS NORI SUKVIESTI 
KETURiy DIDŽIŲJŲ KONFEREN 

CIJA LONDONE
Nikita Chruščevas Prieš Prezidento 

Eisenhowerio Pasiūlymą
Sovietiniam Valdovui Išvykus, Sumažėjo 

Darbas New Yorko Policijai

ii

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas Macmillanas, 
kuris padėjo nemažai darbo sukvietimui Paryžiuje keturių di
džiųjų konferencijos ir kurią sovietinis valdovas Nikita Chruš
čevas suardė, sugrįžęs iš Jungtinių Tautų Asamblėjos posė
džių, kurių metu turėjo pasitarimus su Chruščevu, vėl kalba 
apie keturių didžiųjų konferencijos sukvietimą Longone 1961 
metais gegužės mėnesį.

Britanijos spauda tokiam M,acmillano sumanymui pritaria, 
nes ji nori, kad Britanijos ministeris pirmininkas taptų lais
vojo pasaulio vadovu ir butų pirmoje eilėje, ypač šiuo metu, 
kada Amerikoje neužilgio įvyks prezidento 
mais metais jau bus naujas prezidentas, 
mas New Yorke turėjo pasitarimus su 
Chruščevu, kuris, galima daleisti, įkalbėjo
darbo sukvietimui keturių didžiųjų konferencijos Londone. 
Tiesa, Macmillanas būdamas New Yorke turėjo pasitarimą ir 
su prezidentu Eisehoweriu, kuris vengė susitikti su Chrušče
vu, kuris nešvariais žodžiais iškoliojo prezidentą Paryžiuje su
kviestoj konferencijoj, 
timui turėdamas gerą 
je.

rinkimai ir seka- 
Macmillanas buda- 
sovietiniu vadavu 
Macmillanui imtis

negalėjo pritarti konferencijos sukvie- 
pamoką iš Chruščevo elgesio Paryžiu-

konferencijos pavykimas, jiems svarbu,

Jungtinių Tautų Asamblėjos metu New Yorke paverg
tų tautų atstovai reiškėsi aktingai ir demonstravo bei pi- 
kietavo su plakatais, smerkiančiais Chruščevą ir jo politi
ką. Aktingiausia reiškėsi vengrai ir Kubos diktatoriaus 
priešininkai, šiame paveiksle matome Mr. Fabian, vengrų 
rezistentų vadovą (viduryje) su plakatu rankose. Kairėje 
dr. A. Trimakas, VLIKo pirmininkas, iš dešinės Lietuvių 
Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas.

Prieš Užurpaciją, Agresiją 
ir Persekiojimą

Sovietų pavergtųjų

Britams nesvarbu
kad jų krašto ministeris pirmininkas butų vadovu ir suvestų 
keturius didžiuosius į konferenciją, nežiūrint kokia nauda iš 
tokios kenferencijos bebūtų. Britų spauda tvirtina, kad tokios 
konferencijos sukvietimo reikalu pasikalbėta su abiem kanti- 
datais į Amerikos prezidentus. Sakoma, kad minimi kandida
tai politiniuose debatuose per televiziją pareiškė vienodas nuo
mones, kad prieš vykimą į naują konferenciją turi būti iš ank
sto žinoma, jog iš tokios konferencijos bus konkrečios nau
dos. Teigiama, kad Macmillanas užtikrinęs sovietinį valdovą 
Chruščevą, kad viršūnių konferencija bus sukviesta po prezi
dentinių rinkimų. Chruščcvas, kaip spauda rašo, pagrasi
no, kad jeigu nebus parodyta noro susitarti dėl Berlyno, tai 
sovietai atskirą sutartį su Rytų Vokietija pasirašys.

Chruščevas priešingas prezidento pasiūlymui

ar kapitalis- 
Tokis pasiu- 

so vietiniam 
gavęs progą

televiziją, dau-

Prezidentas Eisenhoweris 
pasiūlė leisti laisvus balsavi- 
bus pavergtuose kraštuose, 
kad ten gyvenanti žmonės pa
sisakytų, kur jie nori gyven
ti, komunistinėje 
tinėje sistemoje, 
lymas nepatiko 
valdovui, ir jis, 
kalbėti per
giau dvi valandas skleidė ko
munistinę propagandą, atme
tė prezidento pasiūlymą, kad 
visoms pavergtoms valsty
bėms, prižiūrint Jungtinėms 
Tautoms, butų leista laisvai 
balsuoti, ar jie nori gyventi 
kapitalistinėje ar komunisti
nėje sistemoje. Nors Chrušče
vo kalbos tema buvo: nusi- 
gin’klavimas, kolonializmas ir 
šaltasis karas, tačiau jis pri
pasakojo visokių dalykų. A- 
merikiečiai turėjo progą pa
siklausyti sovietinio valdovo 
visokių nesąmonių ir komu
nistinės propagandos skleidi
mo oro bangomis.

Chruščevo išvykimas 
sumažino darbą policijai

Sovietų Sąjungos ministo- 
ris pirmininkas Nikita Chruš
čcvas, praeitos savaitės ket- 
virdienio vakare iš Idlevvild 
aeroplanų stoties didžiausiu 
pasaulyje lėktuvu išskrido į 
namus. Jis praleido New Yor
ke ir Jungtinių Tautų Asam-

(

blėjos posėdžiuose 25 dienas. 
Jį į aeroplanų stotį palydėjo 
Sovietų ambasadorius Jungti
nėse Tautose Mikhail A. Men- 
shikov, užsienio reikalų mi
nisteris Andrei A. Gromyko, 
ir Janos Kadar, Vengrijos mi
nisteris. Pastarieji du kartu 
su Chruščevu išskrido į Mas
kvą.

Chruščevui esant New Yor
ke, jo apsaugojimui buvo su
organizuota tūkstančiai poli
cininkų, o prieš pat jo išvy
kimą polininkų skaičius buvo 
padidintas dvigubai, ypač tą 
naktį prieš išvykimą. Į aero
dromą, iš kurios Chruščevas 
išskrido, buvo sutraukta uni- 
formutų policininkų, slapto
sios policijos ir motorsaikelis- 
tų, kad sovietinį valdovą ap
saugojus nuo kokių nors ne
tikėtinų pasikėsinimų, 
jam išvykus, spauda 
kad didmiesčio New 
policija turės mažiau 
galės atsikvepi i
po 25 dienų įtempto didelio 
darbo saugojant Chruščevą.

Chruščevas prieš pat iš
skridimą aerodrome pasakė 
trumpą kalbą, pakartodamas 
tą pačią pasaką — nusigink
lavimą, Jungtinių Tautų per
organizavimą ir kad JT gene
ralinis sekretoriatas butų 
darytas iš trijų asmenų.

Dabar, 
rašo, 

Yorko 
darbo,

ir pasilsėti

su-
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Pavergtųjų Seimo pirmieji j tarptautinei taikai ir 
posėdžiai buvo skirti, svar
biausia, trims sovietų paverg
tąsias ir Jungtines Tautas ri- 
šantiems klausimams. Pirma
sis jų
tautų teisių užgrobimo klausi
mas, Kremliaus marijonetėms 
jų vardu dalyvaujant Jungti
nėse Tautose. Seimo priimtoj 
ir JT įteiktoj rezoliucijoj JT 
pilnatis prašoma atmesti va
dinamų Sov. Sąjungos satelitų 
kredenecialus ir nepripažinti 
Sov. Sąjungos delegacijai tei
sės kalbėti už Baltijos valsty
bes. Antrasis klausimas
betrunkanti sovietinė agresija 
pavergtuose kraštuose. Šiuo 
klausimu pasisakė visos Sei
mo delegacijos, išryškindamos 
faktinę ir teisinę šio meto pa
dėtį Centro ir Rytų Europoje, 
ir tos padėties pavojingumą

te-

saugu
mui. Diskusijų išvadoje Sei
mas priėmė memorandumą 
Jungtinėms Tautoms, kuriame 
prašo jas į savo š. m. sesijos 
darbotvarkę įrašyti Centro ir 
Rytų Europos klausimą. Me
morandumas įsekmiai primena 
JT nariams, kad JT charta 
juos įpareigoja susirūpinti C. 
ir R. Europos padėtimi ir im
ti žygių sovietų pavergtų val
stybių nepriklausomybei at
statyti. Memorandumas taip 
pat pabrėžia, kad JT Chartos 
nuostatai įpareigoja JT narius 
vykdyti pagrindines žmogaus 
teises ir žiūrėti, kad kiti JT 
nariai jas vykdytų. Memoran- - 
durnas pažymi, kad savo prak
tikoje JT jau nekartą savo 
autoritetu yra panašią padėtį 
pataisę, bet lig šiol yra ven
gusios savo autoritetą panau
doti Sovietų pavergtų Euro
pos valstybių atžvilgiu. Memo
randumas baigiamas W. Chur- 
chilio perspėjimu, pareikštu 
JT steigiant: “Jei mes nepa
naudosime jų (JT) kaip rei
kiant, . mes išduosime visus 
tuos, kurie žuvo, kad mos čia 
laisvi ir saugus JT organizuo
tume. Jei mes ja (JT) nau
dosime savanaudiškai
vienos kurios valstybės ar ma
žos valstybių grupės labui — 
mes lygiai nusikalsime išdavi
mu’’.

Trečiasis Seimą ir Jungti
nes Tautas rišantis klausimas 
— religijos paaštrėjusi padė
tis Sovietų pavergtuose kraš
tuose. Pavergtųjų Seimui šiuo 
klausimu buvo pateiktas spe
cialus dokumentuotas rapor
tas apie faktinę bažnyčių ir 
religijų padėtį C. ir R. Euro
poje ir jo išvadoje rezoliucija, 
prašanti Jungtines Tautas ir 
Europos Tarybą susirūpinti 
pagrindinių asmens teisių ap
sauga.

Ką veikė pavergtųjų 
Seimas pernai

Iš pateiktos Seimo praeitų 
metų veiklos apyskaitos suži
nome, kad Seimo veikloje dau
giausia dėmesio buvo skilta 
Vengrijos klausimui, “Viršū
nių” Konferencijai, Tremtinių 
metams, Pavergtųjų tautų sa
vaitei, Žmogaus teisių dienai, 
Baltijos valstybių pavergimui. 
Seimas pernai turėjo devynis 
pilnaties posėdžius, 78 Seimo

veiklai vadovaujančio Genera
linio Komiteto ir 93 Seimo 
darbo komisijų. Seimas išleido 
anglų kalba 5 brošiūras, 10 
numerių mėnesinio žurnalo 
AGEN NEWiS, 58 komunika
tus spaudai ir 3 žemėlapius 
Sov. Sąjungos imperializmui 
pavaizduoti. Šie žemėlapiai ir 
kaikurios brošiūros, ypač SO- 
VI ET COLONIALISM, sulau
kė labai palankaus ir plataus 
atgarsio. Seimo paruošta pa
roda SOVIET EMPIRE 1917- 
1959 praeitais metais sėkmin
gai keliavo po JAV, Europą ir 
Australiją. Seimo atstovybės 
veikliai talkino Seimo pastan
goms Pietų Amerikoje: Ar
gentinoje, Brazilijoje, Čilėje, 
Uragvajuje; Europoje: Angli
joje, Danijoje, Italijoje, Pran
cūzijoje, Švedijoje, Vokietijo
je; Azijoje: Japonijoje, Liba
ne.

Seimo rūpesčiu Europos Ta
rybos Komisija Taryboje Ne
atstovaujamų Valstybių Rei
kalams savo 1960. 7. 29 posė
dį specialiai buvo skyrusi Bal
tijos valstybių klausimams.

Seimo atstovai, ar kaip pil
nateisiai nariai ar kaip ste
bėtojai, dalyvavo įvairiuose 
tarptautiniuose kongresuose, 
kaip libaralų, socialistų, Euro
pinės Unijos ir kt.

Seimo specialus posėdis 
Baltijos valstybėms

Rugsėjo 20 vakare Paverg
tųjų Seimas susirinko nepa
prasto posėdžio Sov. Sąjungos 
agresijos prieš Baltijos vals
tybes dvidešimtmečiui įvertin
ti. Šią Sovietų pavergtųjų Eu
ropos valstybių solidarumo 
manifestaciją parėmė ir Val
stybės Departamentas, Val
stybės Sekretoriaus pareigas 
einančio D. Dillono telegrama 
šiam Seimo posėdžiui užtik
rindamas JAV vyriausybės 
nesikeičiantį nusistatymą ne
pripažinti sovietų agresijos pa
darinių Baltijos valstybėse ir 
tvirtą viltį, kad jos savo ne
priklausomybę atgaus.

Tautinės Grupės 
Pagerbė Senatorių 

John Kennedy
tik

ATĖJO METAS DIDESNIU SPARTU 
MU TĘSTI PRADĖTA DARBA

Kiekvienas Narys Kviečiamas Suteikti Savo 
Kuopos Organizatoriui Pagalbą

Tik Greitas Musų Visų Veikimas Gali Duoti 
Didesnius Laimėjimus

Išlaikykime Gražų Paprotį — Metams Baigiantiems 
Padirbėti Susivienijimo Labui

Rudenio sulaukus...

Vienas iš pagrindinių Susivienijimo veikėjų ir organiza
torių uždavinių buvo ir lieka tas pats — duoti organizacijai 
kiek galint daugiau naujų narių. Tuo tikslu kartas nuo kar
to yra organizuojami vajai, kurių du paskutinieji, kaip paaiš
kėjo iš seimo darbų, davė tikrai gerus vaisius. Šie metai taip 
pat buvo pradėti su gausiu naujų narių atėjimu, bet vasaros 
metu, kaip ir visi darbai, taip ir naujų n'arių prirašymas kiek 
sulėtėjo.

Dabar vėl atėjo metas didesniu spartumu tęsti pradėtų 
darbų. Rudeniui prasidėjus turime pačias palankiausias die
nas organizaciniam darbui. Visuomeninis veikimas vėl grįžo 
pastogėsna ir čia turime dairytis telkiant į musų organizacijų 
naujas jėgas. Dėlto vėl keliame šį svarbų reikalą, kviesdami 
SLA kuopų veikėjus ir organizatorius išvystyti didesnį spar
tumą vajaus darbe.

Organizatoriams yra reikalinga narių talka

Narių prirašymą daugiausiai atlieka SLA organizatoriai 
ir kiti veikėjai. Jų darbas nėra lengvas, bet narių pagalba 
duoda didesnį galimumą daugiau ir lengviau pasiekti geresnių 
laimėjimų, vadinasi, sekmingesniam darbui ir toliau yra rei
kalinga narių pagalba.

Kokią pagalbą nariai gali suteikti?
Ji gali būti suteikta įvairiais budais. Pirmoje eilėje kiek

vienas narys galėtų nurodyti savo kuopos organizatoriui pa
vardes ir adresus tų asmenų, kurie dar nėra, bet gali būti mu
sų broliškosios organizacijos nariai. Tas palengvintų organi
zatoriams susidaryti platesnį ir tikslesnį sąrašą Susivienijimui 
palankių šeimų ir atskirų asmenų. Turėdamas tokį sąrašą 
organizatorius žinos kada ir kaip pakalbinti tuos žmones rašy
tis į Susivienijimą.

Tokios rūšies patarnavimą nei vienam nariui nėra sunku 
atlikti. Tokią pagalbą galime duoti visi, nes kiekvienas turi
me savo pažįstamų ir artimųjų dar nepriklausančių Susivieni
jimui. Taigi, pasistenkime savo pažįstamus įrašyti į musų 
brolišką organizaciją. Tuo pasitarnausime ne tik jiems pa
tiems, bet ir Susivienijimui.

I

Pradekime darbų šiandienų

poli- 
mitingc, kuriame so- 
vadas Asanumu sake 
pakvaišęs studentas 

ant estrados su didc- 
bankoje ir dviem

reikalau-

Peiliu nudurė Japonijos 
socialistą vadą

Japonijos sostinėje praeitą 
savaitę įvykdyta baisi žmog
žudystė, pakvaišęs studentas, 
17 metų amžiaus, peiliu nu
durė Japonijos socialistų va
dą Inejiro Asanumu, 63 me
tų amžiaus. Toji baisi žmog
žudystės įvyko viešam 
tiniam 
cialistų 
kalbą, 
užšoko
liu peiliu 
smūgiais nudurė gausiai su
sirinkusios publikos akivaiz
doje. Asanumu nuvežtas ligo
ninę tuojau mirė. Žudikas 
tuojau buvo suimtąs ir per
duotas policijai.

Ši baisi žinia greitai pas
klido po visą miestą, ir dėl 
nužudymo žymaus Japonijos 
socialistų vado įvyko didelės 
demonstracijos prieš valdžią, 
ypač prieš ministerį pirminin
ką Hayato Ikcdą,
jaut jį atsistatydinti iš minis- 
terio pareigų. Prie 
patalpų gausiai 
minia šukavo ir reikalavo žu
diką atiduoti teisti miniai, o 
ministerio pirmininko bustynė 
buvo apsupta keliolikos , tūk
stančių, reikalaujant grąžinti 
nužudytą socialistų vadą Inc- 
jiro Asanumą. Demonstrantai 
buvo tiek įsikarščiavę,, kad 
policija nebuvo pajėgi juos 
išsklaidyti ir atstatyti tvarką.

policijos 
susirinkusi

Pittsburgh, Pa. — Praeitos 
savaitės pirmadienį, senato
riui John Kennedy atvykus 
į musų miestą, tautinės gru
pės, kurių čia yra nemažai, 
suruošė senatoriui Kennedy 
priėmimą ir kartu pagerbimą. 
Lietuvius tame pagerbime at
stovavo Susivienijimo prezi
dentas Povilas P. Dargis. Iš 
New Yorko buvo atvykę M. 
Čeplinskis ir kunig aikštis 
Radvila, senatoriaus Kcnnieny 
švogeris.

Gerai, kad musų organiza
cijos prezidentas Dargis at
stovavo lietuvius tokiame 
svarbiame pobūvyje, kokiu 
buvo suruoštas keliolikos tau
tinių grupų senatoriaus John 
Kennedy priėmimui ir pager
bimui.

Kuboje Suimti Dar 
du Amerikiečiai

Kubos valdžios kontroliuo
jamas laikraštis EI Mundo 
praneša, kad suimti dar du 
amerikiečiai, kurie neteisėtai 
nusileido Kuboje praeitą sa
vaitę. Jų vardai yra Allan
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Kiekvienas darbas būna daug sėkmingesnis, jei jis neati
dėliojamas, bet atliekamas tada, kada jį reikia padaryti. Grei
tas veikimas, ypač visuomeniniame gyvenime, visada atneša 
geresnius rezultatus.

Narių prirašymo darbe neišleiskime iš dėmesio vieno mu
sų tikrai vertingo papročio. Susivienijimas turi gražų papro
tį kiekvienų metų pabaigoje padirbėti organizacijos labui ir 
metus baigti didesniais laimėjimais.

Jei norime šį naudingą paprotį palaikyti ir jį padaryti 
įspudimgesniu, tai jau dabar pats metas tuo pasirūpinti. Šie 
metai jau slenka prie pabaigos ir todėl neatidėliokime kitai 
dienai darbo, kurį turime atlikti dabar. Tiek organizatoriai 
tiek nariai jauskime gyvą reikalą padirbėti musų tautiečių 
tarpe pakalbinant juos rašytis į musų brolišką organizaciją.

Susivienijimo tankesnės gretos suteiks didesnės galios 
musų organizacijai ir atskirom kuopom. Turėdami daugiau 
jėgų atliksime žymesnius darbus. Todėl ir kviečiame visus 
narius į talką pačių narių, organizacijos ir lietuvybės naudai.

•

Thompson ir Paul Hug- 
mi-
pa-
So- 
ku-

D.
hcs. Laikraštis sako, kad 
nimi lakūnai priklausė tai 
čiai Anthony Zarba iš 
vverville, Mass., grupei,
riarn ir 12 kubiečių įvykdyta 
mirties bausmė už ruošimąsi 
nuversti Fidel Castro valdžią. 
Armijos kapitonas Jose Cau- 
ce sako, kad Thompson ir 
Hughcs suimti sakant kalbas 
Santiagc. Laikraštis teigia, 
kad suimtieji amerikiečiai la
kūnai bus tardomi ir teisiami 
kariško teismo.

Nasseris Atmetė Pasiūlymą 
Vidurio-Rytų Pasitarimams

Iš Damascus, Syrijos pre- 
nešama, kad prezidentas Ga
mai Abdcl Nasseris atmetė 
pasiūlymą sukviesti Vidurio- 
Rytų viršūnių konferenciją su 
Izraelio ministeriu pirminin
ku Ben-Gurion.

Vilniaus “Lelijos” fabrike 
1959 m. vidutinis mėnesinis 
atlyginimas buvo 724 rubliai. 
Fabrike dirba 13 inžinierių ir 
80 technikų.



i

I

1

/

f

l

f

t
\

v

2 7 T J! V Y N fi Spalio 21, 19G0

SLA Reikalai ir Veikla ■ SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS” 1

The Lithuanian Weekly
Published Every Friday 
By tlifc Lithuanian Alliance 

of America

lti. LEO VASIL 
E d i t o r

DR. M. J. VINTKAS
M a n a g e r

Yearly Subscription Rates
In the United Statės   $4.00 
To Foreign Countries   $5.00

307 West 30-th Street 
New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

pra-Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
flleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo
žiūra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

at-

Iš visur ateina geri 
pranešimai

Vasarai praėjus ir orui 
vėsus, iš įvairių didelių ir ma
žesnių vietovių nuo Susivieni
jimo veikėjų mes gauname 
pranešimus, kad jų miestuose 
gyvuojančios kuopos po vasa
rinių ilgesnių atostogų ruošia
si žieminio sezono darbams. 
Dauguma kuopų žymių veikė
jų pranešimuose pažymi, kad 
kuopų sekretoriai kviečia na
rius į susirinkimus, kuriuose 
bus aptarta susiję reikalai ir 
padaryta naujų nutarimų. Ki
ti rašo, kad sekamam kuopos 
susinrikime bus aptarta žiemi
nio sezono darbai, nes kuopa 
nenori patogaus darbui meto 
praleisti tylomis.

Tai džiuginanti pranešimai. 
Kuopos labai gerai daro, kad 
iš anksto ruošiasi prie 
nių darbų ir rūpinasi 
broliškos organizacijos 
lais.

žiemi- 
savo 

reika-

privalo be
verbuoti 

orga- 
narių 
esant 
visų

Su-

X—0—X
Prieš mus stovi didelis 
ir naudingas darbas

Vienas iš svarbiųjų ir dide
lių darbų šiuo metu prieš na
rius stovi, tai organizacijos 
ugdymas nariais. Specialus 
deimantinis vajus pasibaigė 
su praeitu deimantiniu seimu, 
bet nuolatinis vajus niekad 
nesibaigia, jis eina visą laiką 
ir organizatoriai 
jokios pertraukos
lietuvius ir lietuvaites į 
nizaciją ir dauginti jos 
skaičių. Todėl dabar, 
patogiam orui dirbti, 
kuopų organizatoriai prašomi
stoti darban, o nariai prašo
mi organizatoriams nurodyti 
nepriklausančius lietuvius ir 
lietuvaites, kad jie galėtų 
juos aplankyti, paaiškinti ap
draudos reikalingumą kiek
vienam žmogui, Susivienijimo 
atliktus ir dabar dirbamus 
darbus ir juos prirašyti.

X—0—X
Senoji bendruomene 
turi daugėti nariais

Musų bendruomenė —
sivienijimas, kuriame gali pri
klausyti visi lietuviai ir lie
tuvaitės, nežiūrint jų politinių 
ar religinių įsitikinimų, turi 
augti nariais ir kapitalu. Kad 
organizacija su kiekviena die
na daugėtų nariais ir kapita
lu visų bendruomenės narių 
būtina pareiga jos augimu 
rūpintis ir jai nuoširdžiai 
dirbti. Jeigu patys bendruo
menės — Susivienijimo nariai 
nesirūpins savo organizacijos 
reikalais, tai kas gi kitas gali 
rūpintis ? Organizacijos atlik
tieji darbai per arti 75 me
tus visiems yra gerai žinomi. 
Didelė dauguma tų organiza
cijos pirmųjų steigėjų 
dytojų yra apleidę šį 
lauš žemės ritulį, bet 
liktieji darbai niekad

ir ug- 
apva- 

jų at- 
nebus

S.L.A. Kuopų Veikla

SLA 208-tos Motery 
Kuopos Veikla

Spalio
208-tos

CHICAGO, ILL. - 
5 dieną įvyko SLA 
pirmosios moterų kuopos su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
virš 30 narių.

Narės energingai svarstė 
organizacijos reikalus ir tarp 
kitų padarė sekamus nutari
mus. Chicagos Lietuvių Tary
bai aukojo $10.00 ir išrinko 
sekamas nares delegatėms į 
spalio 16-tos dienos konferen
ciją: Pauline Drangelis, dr. 
Elizabeth Satkoff ir Bernice 
Ambrose.
Kuopa įvertindama Amerikos 

Lietuvių Istorijos Draugijos 
darbą paskyrė $10.00 kaipo 
metinę narystės duoklę.

Kasmet kuopa / aukojo Im- 
migrants Service League ren
giamam talentų konkursui, 
kuris labai populiarus tarp 
muzikoj besilavinančio jauni
mo. Šiemet irgi paskyrė $10.*

Sekamos buvo išrinktos de
legatėms į SLA 6-tosios ap
skrities konferenciją: Pauline 
Drangelis, Anna Jagiella, Ma
ry Enzulis ir Irene Brenner.

Šiame susirinkime atsilankė 
naujos narės (sekretorės An
na Jagiella pristatytos), bū
tent Mrs. Augusta Groschedt 
ir Mrs. Evelyn Norkut (Mrs. 
Kazy duktė Mrs. Kazy irgi 
kuopos ilgametė narė). Susi
rinkusios naujas nares šiltai 
priėmė. Malonu pastebėti, kad 
kuopa auga narių skaičiumi.

Šio susirinkimo šeiminin
kės buvo Pauline Drangelis ir 
Anna Jagiella. Jos vaišino 
skaniais lašiniečiais, pyragu 
ir kavute ir turėjo keletą do
vanų laimėtojoms. Narė.

tuvių tarpe SLA organizaciją. 
Tegyvuoja visų musų tarpe 
artimo meilė! SLA yra pagal
bos ranka. Tas ne lietuvis, kas 
negerbia jos.

A. Andriulionis,
SLA 308 kuopos pirm.

Cleveland, Ohio

ŠIA 362 Kuopos Veikla

narių susirinkime.
Šiais metais Mykolai buvo 

pasveikinti per “Tėvynės Pri
siminimų” valandėlę oro ban<- 
gomis, kadangi šios Mykoli- 
nės išsiskyrė nuo kasmetinių. 
Kuopos nario Mykolo Satke
vičiaus sūnūs Mykolas atvyko 
iš Lenkijos ir tik po 16-kos 
metų pirmą kartą atšventė 
šeimoje. Mykolui Satkevičiui 
juniorui linkime greit išmokti 
lietuvių ir anglų kalbas.

J. Girevičius,
Kuopos sekretorius.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, vedaSvei

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. 5

Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)
ŠTKDTHS TYIHMAS

bu-

South Boston, Mass.

PAJU SKIM Iš MIEGO

Kaip vasarą saulė šonfus 
kaitina, tai viskas nesvarbu ir 
po tvora miegas saldus, bet 
kai artėja šaltas ruduo, vėjas 
kaulus laužo ir varo visus į 
pastogę, tad ir SLA 308 kuo
pa po vasaros atostogų jau 
sugalvojo suruošti rudens pa
rengimą.

Šių metų rugsėjo 25 dieną 
susirinkusi SLA 308 kuopos 
valdyba nutarė suruošti buvu
siems SLA Seimo delegatams 
pagerbimą šių metų lapkričio 
12 dieną, Sandaros patalpose, 
124 F Street, So. Bostone, 6 
valandą vakare.

Šiame pobūvyje bus pagerb
ti visi buvusieji deimantinio 
seimo delegatai, ypatingai Bo
stono ir apylinkių kuopų. Pra
šome ruoštis tai dienai ir su 
savo kuopų nariais dalyvauti. 
Visi kuopų delegatai bus gra
žiai priimti už dalyvavimą sei
me ir rūpinimąsi visais SLA 
organizacijos reikalais. Šis 
seimas pasiliks ilgam prisimi
nimui, nes jis sudarė delega
tams neišdįldohią rūpestį dėti 
visas pastangas,, kad SLA or
ganizacija taptų dar galinges
ne nariais ir turtu. Tas prik
lauso tik nuo gerų norų dir
bančių visose kuopose ir ap
skrityse. Dirbant vieningai su 
pasišventimu, užtikrinsime sau 
ir vaikams visokią pagalbą, o j 
taip pat ir musų pavergtai 
Tėvynei Lietuvai. Atėjus lais
vės dienai, galėsime paduoti 
pagalbos ranką musų bro
liams lietuviams. Todėl visi 
tapkime SLA garbingais na
riais ir gerbkime tuos, kurie 
sumanė ir įkūrė garbingą lie-

Šių metų spalio mėnesio 
dieną Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 362 kuopos įvyku- 

' šiame susirinkime buvo su
ruoštas užbaigimas jubiliejinių 
metų. Pirmininkas, atidaręs 
susirinkimą pareiškė, kad 
šiandien paskutinis susirinki
mas šiais 1960 metais, todėl 
turėsime svarbių reikalų ap
tarimui.

Pirmiausia buvo skaitytas 
laiškas, gautas iš D. Krakausi- 
ko šeimos, kuriame dėkoja 
Susivienijimo 362 kuopai ir 
nariams už dalyvavimą A. 
Krakauskienės šermenise' ir 
laidotuvėse, ir u ž nupirktą 
gražų gėlių vainiką prie jos 
karsto. Ta netikėta mirtis vi
sus nustebino, pirmin i n k a s 
paprašė susirinkusius atsistoti 
ir vienos minutės tyla pagerb
ti velionies atmintį. D. Kra- 
kauskas už viską nuoširdžiai 
padėkojo.

Pirmininkas pranešė, kad 
šiandien, spalio 8 dieną vice 
pirmininko S. Žilinsko gimimo 
diena. Visi susirinkusieji pas
veikino Silvestrą ir palinkėjo 
jam sveikatos ir ilgiausių me
tų.

Valdybos narės A. Garnienė 
ir O. černauskiene pakvietė 
visus po susirinkimui prie pa
ruoštų stalų užkandžiams. Vi
si buvo skaniai pavaišinti.

Visi kuopos nariai buvo pa
kviesti dalyvauti šiame susi
rinkime ir vaišėse, bet ne visi ‘ 
galėjo dalyvauti iš priežasties 
ligos, ypač dėl ligos negalėjo 
pribūti į susirinkimą p. Žilin
skienė ir Eva Zorskienė. Su
sirinkimas joms pareiškė 
užuojautą ir palinkėjo greitai 
pasveikti.

Uždarius susirinkimą, 
sidėjo vaišės pagerbimui kuo
pos vice pirmininko Silvestro 
Žilinsko. Vaišėse dalyvavo il
gametis kuopos 
Yarasiunas ir 
seniau daug 
362 kuopoje, 
šeimomis, tai 
malonu su garbingais svečiais 
praleisti laiką.

Korespondentas.

I

8

ipra-

narys Alb. 
O. Yarasiunas, 
dirbusieji SLA 
jie atvyko su 
visiems buvo

St. Catharines, 
Canada

z*

Šaukiamas Susivienijimo
Kuopos Susirinkimas

278

Springfield, III.

ŠIA 275 KUOPA 
kviečia visus kuopos narius 
dalyvauti šiame susirinkime, 
kuris šaukiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 6 dieną, 2_ 
valandą po pietų, 
vietoj, 1500 East 
Street.

priprastoj 
Carpenter

laiku susi-

d ii.

pamiršti. Todėl pasekime pir
mųjų veikėjų darbus ir ryž
tingai dirbkime ugdydami šią 
garbingą lietuvių seniausią 
bendruomenę.

SLA 278 kuopos valdyba 
savo -posėdyje iš spalio mėn. 
1 dienos nutarė šaukti visuo
tinį narių susirinkimą spalio 
mėn. 29 dieną. Dienotvarkėje 
bus aptariamas smulkiau N. 
Metų sutikimo ir Klaipėdos 
minėjimo klausimai. Nariai 
prašomi iš anksto rezervuoti 
N. Metų išvakarių dieną sma
giai praleisti SLA kuopos pa
rengime'. Tuo pačiu primena
me, kad vietos užteks visiems 
kolonijos lietuviams, taip, kad 
kiekvienas pakvieskite savo 
pažįstamus ir nenarius. Smul
kesnę informaciją pranešime 
po visuotino narių susirinki
mo.

Susirinkimo metu bus pri
imamos duoklės. Finansų se
kretorius per posėdį pageida
vo, kad mokesčiai butų ap
mokami sutartoje patalpoje, 
kadangi musų skaičius vis di
dėja, tai sunku visus aplanky
ti. Galutinai tas klausimas nu
tarti bus įneštas visuotiname

Kadangi vasaros 
rinkimai nebuvo laikomi, tai 
bus labai svarbių reikalų ap
tarimui. Todėl prašau visus 
kuopos narius atvykti į susi
rinkimą ir atsivesti kandida
tų prirašyti prie SLA 275 kuo
pos.

Veronika Shimkus,
SLA 275 kuopos užrašų sekr.

South Boston, Mass.
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SLA 308 kuopos narių 
įsirinkimas įvyks šių metų 
lapkričio men. 2 dieną, 7:30 
valandą vakare Lietuvių Pi
liečių Klube, So. Bostone.

Visi kuopos nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug reikalų aptarimui. Be to, 
kam laikas mokėti apdraudos 
mokesčius, gąlčsite sumokėti 
vietoje, kad nebūtumėt užsi
likę su mokesčiais ir neliktu- 
mėt centro suspenduoti. Todėl 
visi pasistenkite dalyvauti su
sirinkime lapkričio mėn'. 2 die
ną

su-

7:30 valandą vakare.
A. Andriulionis.

Brooklyn, N. Y.
----------------I--------------------

ŠIA 38 Kuopos Veikla

Stanley Volskį, 
Street, Telefonas 
4-5254; P. Macį, 
Street, Woodha- 

MI 2-4465;
37 Sheridan 

Telefonas 
Parojų, 294 

ir ki

SLA 38 kuopa ruošia meti
nę vakarienę lapkričio mėn. 
19 dieną, 7:30 valandą vaka
re, Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avenue. 
Bus puiki vakarienė su stip
riais ir lengvais gėrimais.

Bilietus prašome įsigyti pas 
platintojus: 
496 Grand 
EVergreen 
88-31 — 76
ven, Telefonas 
adv. S. Briedį, 
Aven'ue, Brooklyn, 
AP. 7-7083; P. 
Union Avenue, apt. '2, 
tus.

Bilieto kaina vienam 
niui $4.00. Prašomi 
tuojau, nes salė talpina tik 
tam tikrą skaičių, kad nerei
kėtų kaltinti kuopą, jei nebe- 
gausit bilietų. Jau dabar su
sidomėjimas didelis ir bilietai 
sparčiai perkami.

SLA 38 Kuopa.

asmc-
įsigyti

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių-Ame
rikoje dešimtos apskrities me
tinis suvažiavimas įvyks šių 
metų spalio mėnesio 23 dieną, 
1 valandą po pietų, A. B. Bi- 
tumskio rezidencijoje, 1702 
Jackson Street, North Chica
go, Illinois. Apskrities sekre
torius M. Kasparaitis prašo 
kuopas išrinkti atitinkamą 
skaičių delegatų ir prisiųsti 
suvažiaviman. SLA 262 kuopa 
rengiasi delegatus pavaišinti 
skaniais užkandžiais.

B

Sveikos širdies veiklos žmogus 
jaučia, gi nesveika širdis pas i reiškia į- 
vairiais simptomais: plakimu, skaus
mais, dusimu ir tt. Jr sveikas žmogus po 
sunkesnio fizinio darbo pav. bėgimo pa
jaučia širdies nedidelį plakimą, uždusi
mą. Bet šie nuovargio reiškiniai, pailsė
jus greitai pranyksta. Rankų ar koją 
raumenų sunkus darbas reikalauja dau
giau deguonies nei ramybėj. Gilesnis 
kvėpavimas, dažnesnis širdies plakimas 
atneša reikaįingą deguonies kiekį dir
bantiems raumenims. Žmogus pripratęs 
prie kurio darbo mažiau eikvoja jėgų 
nei nepripratęs. Apart paprastų širdies 
tyrimo būdų (pulsas, apžiūrėjimas širdies 
išlaukiniai, tyrimas .stetoskopu) pažinti 
širdies stovį daug padeda' X-y, kurie pa
deda nustatyti širdies formą, jos dydį ir 
tt. Peršviečiant, t y. spinduliais galima

ne-
■v •

v •

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
kuopų atstovų metinis suva
žiavimas įvyks sekmadienį, 
spalio mėnesio 23 dieną, 10:30 
valandą ryte, Lietuvių Salėje, 
354 Park Street, New Britain, 
Conn. Apskrities valdyba pra
šo visas ketvirtosios apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažia
viman. Taipgi valdyba prašo 
kuopas pranešti SLA 34 kuo
pos sekretoriui kiek delegatų 
dalyvaus suvažiavime, šiuo ad
resu: V. Vitkauskas, 76 Aus- 
tin Street, New Britain, Conn.

Ansonia, Conn. — SLA 66 
kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti iš 
anksto.

z

sekti jos plakimą, jos susitraukimus, iš
siplėtimus, t. y. spinduliai žymiai geriau 
praeina per plaučius, negu per širdies 
raumenis. Todėl X-y nuotraukoj širdies 
šešėlis ryškiau pasireiškia nei plaučiu.

Vienas iš tobuliausių širdies tyrimo 
būdų yra širdies elektrokardio grama. 
Yra žinoma, jog širdies raumenys sujau
dinimo stadijoj turi neigiamos elektros 
— gi širdies raumenys ramybėj turi tei
giama elektros srovę. Tokiu budu tarp 
veikiamų ir neveikiamų širdies raumenų 
sričių yra skirtingas potencijalas ii* dėlto 
įvyksta elektros srovė. Išeina, kad šir
dies raumenys būna įlektrinti, tai taip 
vyksta ritmingas širdies elektros išsis
kirstymas kūne ir pasiekia odą, kuri į- 
sielktrina tai teigiama, tai neigiama elek
tra. Specialiu aparatu elektrokardija 
grafijos pagelba galima sekti širdies rau
menų ritminius judesius. Pagal šį šir
dies bangavimą galima spręsti apie šir
dies veiklą: ar jos veikla yra normali, f. 
y. ar širdis yrd sveika ar jos sveikata 
sušlubavus, elekitrokardijograma duoda 
galimybę tirti procesus, kurie vyksta 
sveikoj ir susirgusioj širdy.

(Bus daugiau)

RUDENINIS VEJAS

Dėl kąsnelio iftenko duonos — 
Vargsta vyrai, vargsta žmonos, 
O čia piktas, šiaurės vėjas, 
Žiemos šalčio padėjėjas, 
Da pasunkina jų dalį, 
Trukdo, maišo, kiek tik gali. 
Jam nemielas visas svidtas, 
Ant visu su pykčiu metas, 
Šalta ranka geležinė 
Stveria gerklę ir krutinę, 
Pila adatomis ledo, 
Ir, lyg peiliais, duria, bado, 
Su. greitumu dangaus žaibo 
Apsisukęs, veidą gnaibo, 
Ir su jėga sjtumia, muša, 
Lyg išplėšt norėtu dusią, 
O, kaip nieko nepadaro, 
Tai ant miško piktį varo. 
Lenkia medžius, stena, laužo, 
Kol į kalnus susidaužo,

S o f i ja A m brazevičienč.

|
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VILNIAUS DIENAI PRAĖJUS
Prieš 42 metus, 1918 metais 

Lietuvos sostinėje nuaidėjo 
žodžiai, kad Lietuva keliasi 
laisva ir nepriklausoma vals
tybe su sostine Vilniumi. De
ja, džiaugsmas buvo neilgas, 
nes jau po poros metų, 1920 
m. spalio 9 d. lenkai, Lietuvos 
plėšrus kaimynai, jį mums iš
plėšė.

Šiandieną daugeliui atrody
tų lyg Vilniaus klausimas jau 
neaktualus ir išspręstas, nes 
kaip žmonės sako: Vilnius 
musų, bet Lietuva rusų. Ta
čiau lietuvis, ypač vilnietis, 
negali pamiršti tos tautai pa
darytos žaizdos, kuri pūliavo 
beveik ištisus 20 metų, kai 
spalio 7 dieną tarp Lietuvos 
ir Lenkijos pasirašius Suvalkų 
sutartį, po poros dienų, spalio 
9 dieną, lenkai išdavikiškai su
laužė sutartį ir Pilsudskio į- 
sakymu Želigovskis, iš pasalų 
įsiveržęs, okupavo musų Vil
nių.

Kai kam, ypač lenkams, vi
sai nepatinka, kad lietuviai 
tos jų išdavystės nepamiršta 
ir kasmet spalio 9 dieną mini 
kaip Vilniaus Dieną. Lietu
viams irgi daug kas nepatin
ka, ypač kad naujojoje Len
kijos istorijoje Suvalkų sutar
tis nė'nepaminėta! ši sutartis

turėtų būti ištraukta iš apdul
kėjusių archyvų ir padėta vi
sų tolimesnių musų su lenkais 
santykių pagrindu. Tai buvo 
ne‘4bet kokia sutartis, o sutar
tis stebėjusių Santarvės val
stybių atstovų akivaizdoje.

Vos spėjus nuaidėti iškil
mingiems pasižadėjimams ir 
dar nenudžiuvus komisijų pa
rašų rašalui, lenkai su stam
biomis savo kariuomenės jė
gomis pradėjo staigaus užpuo
limo karą, pirmiausiai pasi
grobdami musų sostinę ir 
siekdami okupuoti visą Lietu
vą. Paskubomis sutraukta jau
nutė, dar labai negausinga ir 
menkai ginkluota Lietuvos 
kariuomenė, žymia dalimi iš 
savanorų, lenkų puolimą ties 
Giedraičiais ir širvintais sulai
kė ir Želigovskio “sukilėlius” 
sumušė, deja, sostinės Vil
niaus atgauti nebegalėjo, nes 
tie patys Vakarų sąjunginin
kai, kurie laimino Suvalkų su
tartį, šiuo kartu įsikišo, už- 
drausdami lietuviams vytis 
lenkus ir juos išvaryti iš Vil
niaus.

šiandieną yra sovietų okupa
cijos stipriai rusinamas, bet 
ir lenkų dar vis tebesavina- 
mas.

Šių metų spalio 8 dieną Vil
niaus Krašto Lietuvių S-<gos 
Chicagos skyrius Jaunimo 
Centre Vilniaus Dienos minė
jimą suruošė su įspūdinga 
programa. Minėjimas sutrau
kė šimtus žmonių, kurie už
pildė Jaunimo namų .didžiąją 
salę. Kas reiškė, kad Vilniaus 
klausimas lietuviuose yra ak
tualus ir jųjų širdyse nepa
mirštamas.

Pov. Dirkis.

South Boston, Mass.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-ga kaip kasmet taip ir šie
met minėjo Spalio Devintąją, 
kadangi musų Vilnius ne tik

Ruošiamasi Prie Žalgirio 
Mūšio Minėjimo

Vietisis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius ruošiasi pa
minėti Žalgirio mūšio 550 me
tų sukaktį. Minėjimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio mėn. 27 
dieną, Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje. Bus momen
tui pritaikinta paskaita ir me
ninė dalis. Dainuos, kiek man 
teko nugirsti, vietinės, parapi
jos choras.

iRengėjai kviečia vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
minėjime. Koresp.
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1958 m.
sumos ir pilnai atmokėtos 
paskolos sumoje ______

1959 m. numoketos paskolų

$3,065,167.57
120,734.73

NORA GUGIENE,
SLA Iždininkė
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Balansas gruodžio 31, 1959 m.__
Fondas padidėjo__ 1_______

(Bus daugiau)
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SLA Iždininkės Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

Gerbiamieji Delegatai ir Delegatės:

metais buvo iškolektuota nuošimčių
sumoje--------------------------------------$95,930.80

metais buvo iškolektuota nuošimčių
sumoje-------------------------------------- 96,811.00

Visi bondsai depozituoti Mellon National Bank 
and Trust Company, Pittsburgh, Pa.

So
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1959 Metų Gruodžio 31 Dieną
Balansas užbaigus 

195$) metus 
r — $61,194.68 

25,558.77 
7,155.81 

10.187.47 
6,908.62

$111,005.35

sumos ir pilnai atmokė
tos paskolos sumoje-----

1959 m. gruodžio 31 d. visų 
paskolų suma ____ -—

Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

Kalbant apie santykius man yra malonu pasakyti, 
kad tie santykiai su Pildomosios Tarybos nariais ir 
Komisijų nariais taip pat buvo kuogeriausi. Geri san
tykiai prisidėjo prie musų organizacijos gerovės ir 
darbo našumo. Ypatinga mano padėka priklauso SLA 
Prezidentui Povilui P. Dargiui. Neklysiu tardamas, 
kad musų nuoširdus bendradarbiavimas buvo naudin
gas pačiai organizacijai. P. P. Dargis dideliu savo 
patyrimu ir giliu visų reikalų supratimu bei įvertinimu, 
naujais sumanymais ir plačia iniciatyva, sudaro tokį 
Prezidento asmenį, koks musų organizacijai ir yra rei- 
galingas turėti.

Visi Pildomosios Tarybos nariai sudarome vieną 
kolektyvą, kuriame man, kaip Sekretoriui, buvo ma
lonu dirbti. Visų musų bendradarbiavimas buvo pa
remtas dideliu nuoširdumu. Todėl labai dėkoju Iždi
ninkei N. Gugienei, Daktarui-Kvotėjui Dr. S. Biežiui, 
Iždo Globėjams Adv. S. Bredes Jr. ir E. Mikužiutei. 

' Vfei parodė didelio rūpesčio svarbiuose reikaluose ir 
sąžiningai atliko pavestas pareigas.

s

Su dideliu gailesčiu tenka prisiminti SLA Vice
prezidentą Juozą Maceiną, kurio netekome vos prieš 
keletą savaičių. Jo mirtis yra didelis nuostolis ne 
vien Susivienijimui, bet ir visai lietuvių visuomenei. 
Netekome patyrusio SLA viršininko, dirbusio daugelį 
metų musų organizacijos naudai, kartu netekome gi
laus patrioto, gimusio ir augusio šiame krašte ir besi
rūpinančio lietuvių reikalais.

Kaip visus, taip ir šį skaudų nuostolį turime pa
kelti. Norim ar ne, mums tenka tą nelaimę pergy
venti. Tačiau matydamas SLA eilėse nuoširdžių musų 
organizacijos talkininkų, aš reiškiu viltį, kad nelaukta 
nelaimė bus išlyginta.

Padaręs apžvalgą SLA stovio, darau išvadą, kad 
į musų organizacijos tolimesnę ateitį galima žiūrėti 
giedria viltimi. Manau, kad Susivienijimas, turėdamas 
savo eilėse patyrusius ir rūpestingus veikėjus, visada 
sugebės nugalėti kai kada nenumatytai iškylančius 
sunkumus ar betkurias kliūtis. Turėdamas sveikus 
pagrindus, paremtus demokratiniais dėsniais ir saugo
damas nario teises, Susivienijimas yra teisingame ke
lyje, kuris gali duoti organizacijai pasiekti didesnio 
tobulumo ir stiprumo.

Džiaugiuos matydamas Susivienijime didelį lietu
vybės ramstį ir musų tautos siekimų palaikytoją. 
Visais budais stengiamės palaikyti gyvą ryšį su lietu
vių visuomene. Kai kada gauname progos prabilti 
į musų tautiečius pavergtoje tėvynėje, šį pavasarį, 
atsilankius į SLA Centrą Voice of America redakto
riui Povilui Labanauskui, buvo užrašytas ir perduotas 
mano paties, L. Vasil ir P. Dagio žodis pavergtam 
kraštui. Visi mes prisiminėme SLA viltis tautos lais
vei atgauti. Visuomeninė veikla ir rūpinimasis musų 
tauta yra tapęs SLA neatskiriama tradicija. Juk nuo 
įsisteigimo dienos, Susivienijimas rūpinosi lietuvių rei
kalais per visus 75 metus, todėl ši tradicija ir toliau 
turi būti išlaikyta, ypač dabar, kada musų tauta yra

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos posęiminio suvažiavi
mo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 15 ir 16 die
nomis, Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 
poseiminį suvažiavimą ir pirmąją suvažiavimo sesiją, 
atidarė 1960 m. liepos mėn. 15 d. Pick-Roosevelt viešr 
butyje, Vogue kambaryje, Pittsburgh, Pa.

1. SLA prezidentas P. Dargis, atidaręs Pildomo
sios Tarybos poseiminj suvažiavimą, pasidžiaugė, kad 
SLA 51-mas Seimas, kuris buvo skirtas SLA deiman
tinei sukakčiai paminėti, praėjo gražioje ir labai pa
kilioje nuotaikoje, išsprendė daug svarbių klausimų, 
išrinko naują SLA vice prezidentą S. Gegužį, kurį nuo7 
širdžiai pasveikino, kaip naują Pildomosios Tarybos 
narį, pareikšdamas, kad p. S. Gegužio ilgametės veik
los patyrimai, bus labai naudingi tiek Pildomą jai Ta
rybai, tiek pačiai SLA organizacijai.

Prezidentas P. Dargis baigęs savo kalbą paprašė 
SLA sekretorių dr. M. J. Viniiką atlikti Pildomosios 
Tarybos narių vardošauVį.

2. SLA sektoriui dr. M. J. Vinikui atlikus vardo- 
šaukį paaiškėjo, kad šiame Pildomosios Tarybos su
važiavime dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

P. P. Dargis, prezidentas, 
S. Gegužis, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė, 
E. Mikužis, iždo globėja, x
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.
Šiame posėdyjo taip pat dalyvauja SLA Švietimo 

Komisijos narys A. Kalvaitis ir Tėvynės redaktorius 
M. L. Vasil.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekia 'Pil
domosios Tarybos suvažiavimui dienotvarkę. įnešus, 
parėmus vienbalsiai nutarta patiektą dienotvarkę pri
imti, su tuo supratimu, kad 
varkę bus galima papildyti

laike suvažiavimo dienot-
reguliariu

patekusi į nuožmios kančios vergiją.
Deimantinio Seimo Delegatai: Dėkoju Jums, ne

pasigailėjusiems nei savo jėgų, nei laiko, nei lėšų 
atvykti į šį Seimą ųiusų brangios organizacijos rei
kalų svarstyti. Jaučiu Jūsų visų gražius norus ir ti*- 
kiu, kad šis Seimas atneš Susivienijimui tą naudą, 
kurios tikimės, laukiame ir dėl ko čia atvykome.

Deimantiniam Seimui yra sudarytos gražios sąly
gos. Tuo pasirūpino Seimui Rengti Komisija, todėl 
neklysiu visų suvažiavusių vardu taręs komisijai gilią 
padėką už jos rūpestį ir gražias pastangas.

Manau, kad musų visų bendras darbas, dalyvavi
mas Seime ir rodomas rūpestingumas garbingam Su
sivienijimui, pasitarnaus ne tik organizacijai, bet 
musų tautos aukščiausiam siekimui—jos laisvei.

DR. M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Delegatas S. Gegužis įnešė, dėl. Bujanauskas
rėmė, kad Sekretoriaus raportas butų priimtas taip, 
kaip jis surašytas Seimo Darbų Knygoje, su pagyrimu.

Po įvairių daugelio delegatų paklausimų ir Dr. M.
J. Viniko išsamių paaiškinimų, įnešimas ir ŠIA. Sekre
toriaus raportas Seimo buvo su pagyrimu priimtas, 
vienbalsiai, kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygoje 
nuo 20 iki 102 puslapio.

15. Perėmęs pirmininkavimą Prezidentas P. Dar
gis pakviečia SLA Iždininkę Norą Gugis pateikti savo 
raportą.

SLA nariams pareiškus man pasitikėjimą išren
kant mane SLA Iždininke, turiu garbės ir malonumo 
pateikti antrąjį mano, kaip SLA Iždininkės, raportą.

Metams užsibaigus prirengiu smulkmeniškai deta- 
liuotus raportus, kuriuos pasiunčiu Centro Sekretoriui 
Dr. M. J. Viniku, idant jis galėtų iš jų inkorporuoti 
reikalingą medžiagą jo rengiamiems metiniams rapor
tams valstijoms. ■»

Kadangi Seimo Darbų Knygoje telpa Sekertoriaus 
Dr. Viniko išsamus raportas, kuris apima organizaci
jos visus reikalus, įskaitant turtą, kuris susideda iš 
paskolų ant nuosavybių, bondsų ir visų SLA invest
mentų, tai butų bereikalingos spaudos ir popierio išlai
dos ir, svarbiausia, eikvojimas gerbiamųjų delegatų 
brangaus laiko, jeigu aš savam raporte vėl kartočiau, 
tas pačias skaitlines. Todėl šis mano raportas bus 
sutrauktoj formoj, kaip seka.

Sutrauka Paskolų Raporto

1957 m. gruodžio 31 d. viso
paskolų buvo sumoje___

naujos paskolos duo- 
sumoje ___________
naujos paskolos duo- 
sumoje ________ _‘__

numoketos paskolų

1 ,

4. Svarstant Tautos Reikalų Komisijos sudarymo 
klausimą, N. Gugis įnešus, S. Gegužis parėmus, vien
balsiai nutarta Tautos Reikalų Komisiją sudaryti iš 
buvusių komisijos narių: P. Dargis, dr. M. J. Vinikas 
ir E. Mikužis.

5. Svarstant Vajaus Komisijos sudarymo klausi
mą, E. Mikužis įnešus, N. Gugis parėmus, vienbalsiai 
nutarta Vajaus Komisiją sudaryti iš šių narių: P. P. 
Dargis, S. Gegužis', dr. M. J. Vinikas ir dr. S. Biežis, 
su tuo supratimu, kad Vajaus Komisija, įgalioja prez. 
P. Dargį ir sekr. dr. M. J. Viniką veikti komisijos 
vardu eiliniuose vajaus darbuose.

6. Svarstant Investmentų Komisijos sudarymo 
klausimą, E. Mikuži^ įnešus, S. Gegužis parėmus, vien
balsiai nutarta Investmentų Komisiją sudaryti iš dr. 
M. J. Viniko ir Nora Gugis.

7. Svarstant Rytų Nuosavybių Komisijos sudary
mo klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai išrinktas į 
Rytų Nuosavybių Komisiją dr. M. J. Vinikas.

8. Svarstant Emigrantų Komisijos sudarymo klau
simą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta Emigrantų 
Komisiją sudaryti iš buvusių narių: P. Dargio, dr. M. 
J. Viniko ir adv. S. Bredes.

9. Svarstant Literatūrinio Kontesto Komisijos su
darymo klausimą, įnašus, parėmus, vienbalsiai nutarta 
sudaryti ne Literatūrinio Kontesto Komisiją, kaip bu
vo iki šiol, bet Literatūros klausimais rišti Komisiją iš 
E. Mikužis, N. Gugis ir dr. Biežio.

10. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad patsai gyvenimas atidarė naują rinką naujoms 
Term apdraudoms. Todėl reikėtų toms apdraudoms* 
išdirbti naujus planus.

Iškeltas sekretoriaus dr. M. J. Viniko klausimas 
buvo plačiau apkalbėtas ir nutarta pavesti Vajaus 
Komisijai nuodugniai šį reikalą ištirti ir bandyti įgy
vendinti, jei pasirodys, kad šis planas yra praktiškas.

Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos po- 
seiminio suvažiavimo pirmą sesiją uždarė 1 vai. po 
pietų pranešdamas, kad antroji sesija įvyks šioje pat 
vietoje 2 vai. po pietų.

$302,805.21 $302,805.21
1958 metais buvo iškolektuo-

ta nuošimčių sumoje________________ $8,198.98
1959 metais buvo iškolektuo-

ta nuošimčių sumoje _______________  9,359.68
Visų paskolų dokumentai depozituoti Girard Trust 

Corn Exchange Bank, Philadelphia, Pa. 
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Fund
Mortuary—Girard Trust Corn Exchange __ 
Disability—Crirard Trust Corn Exchan ___
Expense-~Girard Trust Corn Escchange ____ 
Miscellaneous—Girard Trust Corn Exchange __
Juvenile—Girard Trust —Corn Exchange ______

Viso einamose sąskaitose . ........... __............. .....

Taupomos Sąskaitos
Mortuary—Union National Bank of Mahanoy City, Pa.
Juvenile—Peoples First National Bank and Trust 

Company, Pittsburgh, Pa. ____________________
Petty Cash—SLA. Centro Raktinėje _____________ ____

Viso

ANTROJI SESIJA
Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos su

važiavimo antrą sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 
15 d. 2 vai. po pietų Pick-Roosevelt viešbutyje, Vogue 
kambaryje Pittsburgh, Pa.

Šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai: z

P. P. Dargis, /prezidentas, 
S. Gegužis, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė, 
E. Mikužis, iždo globėja,
Dr. S. (Biežis, daktaras kvotėjas. Jie sudaro 

kvorumą.
Šioje sesijoje taip pat dalyvauja švietimo Komi

sijos narys A. Kalvaitis ir Tėvynes redaktorius M. L. 
Vasil.

11. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gautas National Conference on Citizenship 
pakvietimas dalyvauti konferencijoje, kuri įvyks rug
sėjo 16-20, 1960, Washington, D. C.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą 
pavesti išspręsti Tautos [Reikalų Komisijai.

12. Apsvarsčius SLA 51-mo Seimo sekretoriaus 
pagelbininkams atlyginimo klausimą, N. Gugis įnešus, 
dr. Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta išmokėti po 
$50.00 Seimo sekretoriaus pagelbininkams J. Audė
nui ir J. Petrėnui.

13. Apsvarsčius V. Kamarausko pateiktą sąskai
tą suipoje $80.00, dr. S. Biežiupi įnešus, S. Gegužiui 
parėmus, vienbalsiai nutarta patiektą sąskaitą apmo
kėti. x

14. Apsvarsčius Deimantinės sukakties Seimo de
legatų priėmimo klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, E. 
Mikužis parėmus vienbalsiai nutarta pateiktą sąskair 
tą Seimo delegatų priėmimui sumoje $664.26 apmo
kėti.

15. Apsvarsčius oficialių asmenų, kurie buvo Sei
mo svečiais, priėmimo ir susidariusių išlaidų klausimą, 
S. Gegužiui įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vienbalsiai 
nutarta reprezentacijos išlaidas padengti iš SLA lėšų.

16. Svarstomas Ekspensų Fondo stovio ir Tėvy-

Šia proga dėkoju SLA nariams už jų širdingą 
bendradarbiavimą visuose musų organizacijos reika
luose. Nuoširdžią padėką reiškiu x kuopų valdyboms, 
ypatingai finansų sekretoriams ir organizatoriams, irž 
jų brangias pastangas prirašyme naujų narių, ypač 
jaunimo, kuris laikui bėgant paveldės SLA garbingąją 
organizaciją.

Lankiu šiam Jubiliejiniam .Seimui nustatyti gaires 
dar didesniems darbams tiek organizacijos tiek visuo
menės veiklai, kuri šioj valandoj taip reikalauja visos 
tautos giliausio susikaupimo. ir nuoširdaus pasišven
timo dirbti.

Delegatas A. Čaplikas įnešė, dėl. M. Michel- 
sonienė parėmė, kad SLA Iždininkės raportas butų 
priimtas taip, kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygo
je, nuo 103 iki 106 puslapio. Įnešimas ir raportas 
vienbalsiai Seimo priimtas.

16. Prezidentas P. Dargis kviečia Iždo Globėjus 
E. Mikužis ir adv. S. Bredes išduoti savo raportą.

SLA Iždo Globėjų Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvaoia

Gerbiami Seimo Delegatai ir Dęlegatės:

Mes kaip ir kiti Pildomosios Tarybos nariai daly
vavome visuose jos posėdžiuose ir bendrai svarstėme 
ir sprendėme musų organizacijos reikalus ir proble
mas. Mums specialiai skirtas pareigas atlikome pilnai 
ir sąžiningai.

Vaduodamies Konstitucijos patvarkymais ir įsi
gyvenusia procedūra, kad Iždo Globėjai privalo patik
rinti SLA turto apyvartą ir jo padėtį, mes po kiek
vienos Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo pa
tikrinome knygas ir rekordus Centre.

Patikrinome ar išmokėjimai yra pagrįsti doku
mentais, nutarimais ir atitinkamai vedami Susivieni
jimo tvarka ir Konstitucija ir jų atitinkamą užrekor- 
davimą knygose. Kai kuriuos fondus patikrinome 
smulkmeniškai. Taip pat peržiūrėjome visus fondus 
ir jų sąstatą. Radome visus fondus tvarkoje.

Musų raportas apima nuo sausio 1 d., 1958 metų, 
iki gruodžio 31 d., 1959 metų, laikotarpį. Seka rapor
tas musų darbo nurodant SLA stovį.

ŠIA FRONDŲ STOVIS

Pomirtinių Fondas (Suaugusių)

Balansas gruodžio 31, 1957 m._______ $2,944,432.84
Įplaukos Išlaidos

1958 m. ___ $242,381.90 $172,948.02
1959 m.___  260,154.48 208,853.63

Balansas gruodžio 31, 1959
Fondas padidėjo____  

Jaunamečių Pomirtinių Fondas

gruodžio 31, 1957 m. _______
Įplaukos

___ $11,923.56
___ 12,078.40

nes išlaidų klausimas, E. Mikužis įnešus, N. Gugis pa
rėmus vienbalsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui 
dr. M. J. Vinikui, Ekspensų Fondo lėšomis padengti 
Tėvynės leidimo nedateklius.

17. Apsvarsčius SLA spaustuvės ir Tėvynės spau
sdinimo sumodernizavimo klausimus, E. Mikužis įne
šus, N. Gugis parėmus vienbalsiai nutarta pavesti 
prezidentui P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vini
kui, pasitarus su Tėvynės redaktoriumi, šį klausimą 
ištirti ir išspręsti, kuo naudingiausia Susivienijimui 
prasme.

18. Apsvarsčius Single Fund naudojimo klausimą, 
S. Gugienei įnešus, E. Mikužis parėmus vienbalsiai 
nutarta autorizuoti SLA sekretorių ir toliau naudoti 
Single Fund patvarkymus, pagal SLA konstitucijos 
VIH-lOc. nuostatą.

19. Apsvarsčius morgičių pratesimo klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta autorizuoti SLA 
sekretorių dr. M. J. Viniką ir iždininkę N. Gugis, esant 
reikalui, pratęsti morgičius, prisilaikant nustatyų tai
syklių.

20. Apsvarsčius morgičių davimo klausimą, įne
šus, parėmus vienbalsiai nutarta morgičių neduoti iki 
ateinančio Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

21. Apsvarsčius SLA inventoriaus, mašinų, ar
chyvo ir SLA Poilsio namo, Atlantic City baldų ap
draudimo klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugis pa
rėmus, vienbalsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui to
kią apdraudą paimti.

22. Svarstomas išlaidų padengimo klausimas S. 
L. A. sekretoriui dr. M. J. Vinikui, už darbą, kurį jam 
tenka atlikti virš tiesioginių jo pareigų. Kadangi sek
retoriui dr. MI. J. Vinikui, beveik kasdien tenka atlikti 
daug įvairių darbų, ne SLA Centre, bet už jo ribų ir 
virš jo tiesioginių pareigų, todėl dr. S. Biežiui įnešus, 
S. Gegužiui parėmus, vienbalsiai nutarta padengimui 
tokių išlaidų suteikti SLA sekretoriui dr. M. J. Vini
kui po $50.00 mėnesiui.

Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos suva
žiavimo antrą sesiją uždarė 6 vai. vakare pranešda
mas, kad trečioji sesija prasidės ryt, 9 vai. ryto, šioj 
pat vietoj. (Bus daugiau)



t r: v v n e Spalio 21, 1960

i

i

Z >

/Amerikos Lietuviu Veikla
New York. N. Y.

Beverage Sugr/žo iš Europos

Praeitą savaitę iš Europos 
sugrįžo P. Beverage-Jurgeliu- 
tė, kur ji drauge su vyru, dr. 
H. Beverage, praleido virš du 
mėnesius. Dr. Beverage at
stovavo Jungtines Amerikos 
V a 1 s t y b e’s “‘International 
Scientific Radio” Kongrese, 
kuris įvyko Londone rugsėjo 
mėn. Kongrese dalyvavo apie 
400 delegatų iš įvairių šalių. 
Delegatams buvo surengti į- 
vairųa priėmimai, tarp kurių 
žymiausias buvo Britų vy
riausybės ir Amerikos amba
sadom, Londone. Priėmime da
lyvavo ir delegatų žmonos. 
Ponai Beverage taipgi lankė
si Šveicarijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje ir Portugalijoje.

Viešėdama Londone, p. Be
verage ypač buvo malonu at
lankyti Letuvos ministerį, p. 
B. K. Baluti, su kuriuo drau
giškai pasikalbėjo įvairiais 
klausimais. Gerb. Ministerio 
sveikata žymiai pagerėjus, 
jis gerai atrodo, ir kaip vi
suomet atsidavusiai dirba ir 
rūpinasi Lietuvos išlaisvini
mu.

Brockton, Mass

Vietinė Lietuvių Taryba Ren
gia Banketą Panrnėti Tary
bos Įsteigimą ir K. Jurgeliu

no Pagerbimui

Kastantas Jurgeliunas

Bedirbdamas lietuvišką dar
bą, savo taktiškumu yra įsi
gijęs didelį skaičių draugų.

Brocktono Lietuvių Taryba 
kviečia visas lietuviškas orga
nizacijas, buvusius Tarybos 
narius, K. Jurgeliuno drau
gus, pažįstamus ir visus lie
tuvius gausingai dalyvauti 
bankete.

Banketo programa: iškil
mingi pietus, kalbos, sveikini
mai, Dariaus ir Girėno var
do bakūžės išlaikymui loteri
ja. Kai kurie aukos bilietus 
jau turi įsigiję š. m. liepos 
mėn. bakūžės atidarymo me
tu per Brockton Fair. Aukos 
bilietą, kuris kainuoja tik 25 
centus bus galima įsigyti ir 
banketo metu. Yra paskirta 
keturi prizai: US Bonds — 
vertės $25.00, $10.00 pinigais, 
ir du prizai po $5 00 pinigais.

Pietums lietuviškos dešros 
r u kopūstais, kalakutas ir kt., 
lietuviški pyragaičiai, kava ir 
kiti gėrimai.

Pietus ruošia, Brocktono 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkės p. Ludonienčs vado
vaujama virtuvė.

Šokiams gros žinomas p. 
Šmito orkestras. Dalyvavimas 
bankete — aukos bilietas kai
nuoja tik $2.50. Juos bus ga
lima gauti ir prie įėjimo. No
rintieji iš anksto užsisakyti 
bilietus į banketą, gyvenan
tieji ne Brocktone, prašome 
kreiptis į B. Burbą, 112 Bur- 
rill Avenue, Bridgewater, 
Mass., Telefonas OW 7-2543. 
Brocktone bilietus platina: 
pp. Ludonienė, Plaušinaitis, 
Duoba, Venčkauskas, K. Čir- 
bulėnas, Strumskis, Gofensas, 
Ginčys, Grušas.

Iki pasimatymo bankete. 
AITo Brocktono Skyrius.

nėms, ypatingai to distrikto 
ribose gyvenantiems, t. y. 
MjcKees Rocks, Duųuesnc, Ho- 
mestead, Bridgeville ir Carne- 
gie.

Valstybės gynėjas Leonard 
C. Staisey yra serbų kilmės.

' “Tautietis”.,

Lituanus Žurnalas
suruošti 

pagerbti.
mėnesio 

šeštadie-

Nuo šių metų pradžios yra 
pasikeitęs LITUANUS dar
buotoją sąstatas. Redakcijos 
darbui vadovauja p. Alina 
Staknienė. Jai talkininkauja 
K. Čerkeliunas, R. Gustaitytė, 
G. Penikas ir V. P. Vygan
tas. Administratoriumi yra K. 
KudžmaĮ gi visą leidimo dar
bą koordinuoja reikalų vedė
jas V. P. Vygantas.

laukė 60 metų amžiaus.
Šios sukakties proga Lietu

vių Darbininkų Draugijos 
(LDD) 7 kuopa, kurios adv. 
Briedis yra ilgametis finansų 
sekretorius, nutarė 
banketą jubiliatui 
Banketas įvyks šio 
(October) 29 dieną,
nį, SLA nario F. Bručo sve
tainėje, 86-16 Jamaica Avė., 
Woodhaven. Prasidės 7:30 
valandą vakaro.

Įžanga vakarienei ir vai
šėms $4.00 asmeniui. Rengė
jai man pranešė, kad svetai
nėje vieta ribota, todėl no
rintieji adv. Briedžio pagerbi
mo bankete dalyvauti, prašo
mi įsigyti tikietus iš anksto; 
tikietų galima gauti pas LDD 
7 kuopos narius, arba, bent 
4 dienom iš anksto, gal’zna 
užsisakyti bankete vietas te
lefonu, pašaukiant kuopos 
pirmininkę B. Spudienę (tel. 
MI 2-2970), po 6 vai. vakaro.

Reikia tikėt, kad adv. Brie
džio pagerbimo bankete da
lyvaus daugybė pažangių 
Brooklyno ir apylinkes lietu
vių. SLA Narys.

Specialius LITUANUS žur
nalo numeris pasirodė šiomis 
dienomis ir dabar siuntinėja
mas skaitytojams. Jungtinis 
antros ir trečios šių metų lai
dos numeris pašvęstas paryš
kinti įvairius sovietų okupaci
jos aspektus. Bent kuklioje 
formoje tuo bandyta kontras
tuoti komunistų propagandi
nes pastangas ryšium su Lie
tuvos tragedijos liūdnąja 20 
metų sukaktimi. Šiame nume
ryje paliačiama rezistencija, 
deportacijos, religijos perse
kiojimas, sovietų bandymai 
pateisinti okupaciją, dabarti
nis jaunimas, kūrybiniai ban
dymai ir eilė kitų momentų. 
Leidinys iliustruotas tėvynėje 
gyvenančių menininkų repro
dukcijomis. Norintieji šį spe
cialų numerį įsigyti, gali 
kreiptis į leidėjus (916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 21, N. 
Y.). Kaina: vienas doleris.

Waterbury, Conn.
Skautai ir Skautės Ruošia 

Kaukių Vakarą

Vietiniai skautai ir skautės 
ruošdami kaukių vakarą ryž
tingai dirba, kad jis butų ge
rai suruoštas ir dalyviai pa
tenkinti. Vakaras įvyks šių 
metų lapkričio mėn. 19 dieną, 
vietinės lietuvių parapijos sve
tainėje. Rengėjai pageidauja, 
kad šiame kaukių vakare da
lyvautų kodaugiausia jaunimo 
pasipuošusių su įvairiais kos
tiumais. Už tris įdomiausius 
kostiumus skiriamos vertingos 
dovanos.

Paieškojimai
—" ....... » »

LJetnvu. Generalinio Konsulo 
Vorke paleAkeml aenienys:

Adomavičienė Ona. vyras Jonas, 
dukterys Bronė, Marytė ir Stasė, 
gyveno Pittsburgh, Pa.

Gauronskienė-Vilukanytė Teofilė, 
Simono duktė, iš Leipunų km., ir 
jos dukterys Adelė, Agnieška, ir 
Elena.

Grinevičius Bronius, Prano sūnūs, 
gimęs 1921 m. Mikalinos Kabučiu 
km., Veliuonos vals., Kauno apskr.

Ivoškus Vincas (Evoškus Wjl- 
liam), jo vaikai Marijona. Ona ir 
Stasys, bei jo mirusio brolio Juozo 
vaikai, gyveno Spring Valley, Illi- 
nois.

Krivinskas Jonas, paskutiniu lai
ku gyvenęs Vilkaviškio apskrityje.

Lušienė Teresė, ir jos dukterys 
Aldona, Rene, ir Teresė.

I’uodžiukynas Jonas, Matijušo sū
nūs.

Raškauskaitč Lovutė ir Ona, ir 
jų motina, išvyko iš Kybartų 1344 
metais.

Rutkevičius Jonas, Petro sūnūs, 
dirbęs Kanadoje, Saskatoon; Sask., 
pavarde Wiells John.

Stulga Juozas. Jono sūnūs, ir jo 
vaikai Jonas, Marytė, ir Viktorija.

iš Telšių

Bernatavičius Vaclovas. Klemen
so sūnūs.

Bilbokas, sūnūs ir duktė Juozo 
Bilboko, kilusio iš žaliosios kaimo, 
Liubavo vals., Marijampolės apskr.

Butkus Stasys, gyvenęs Čikagoje. 
Capaitienė-Sandaraitė Petronėlė.

ieškomieji arba apie juos tinan 
t<*jl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

<1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24. N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Watthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

kL BALTRUNAS-BALTOI 
Reikalu vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARE PUBLIC

t Pittsburgh, Pa

Butų labai gerai ir pagirti
na, kad skautų vakare daly
vautų senesnio amžiaus žmo
nių ir pamatytų kaip gražiai 
jaunuoliai susirinkę praleidžia 
vakarą. Koresp._

sunus, iš
1924 m.

s Rank;

Ukrinas Petras, kilęs 
apskr.

Uirbas Petras, Petro
Joniškio. Gimęs Rozalime

Varnagiris, keli broliai ir seserys, 
iš Abraičių km., Šunskų vals., Ma
rijampolės apskr.

Amforowicz Nikodem, iš Jonydžių 
k., Skiemonių vals., Utenos apskr.

Andriukaitis Vaclovas.
Andziulevičiūtė Marė, Prano d., iš 

Žaliosios k., Liubavo vals., Marijam
polės apskr.

Apanavičius Ciprijonas.
Bauža Jonas, Antano sūnūs.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

<at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
me*. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F W SHALINS IR 

T B. SHALINS 
Tel, VTrginia 7-4499

a

Tary-
30 die

ną (sekmadienyje), 2 valan
dą po pietų, Brocktono San
daros svetinėje rengia tradi
cinį banketą — iškilmingus 
pietus. Banketo metu bus pa
minėta Brockono Lietuvių 
Tarybos įsteigimas ir jos nu
veikti darbai. Kartu įvyks ir 
ilgamečio Tarybos pirminiu* 
ko Kantantino Jurgeliuno pa
gerbimas. K. Jurgeliunas, ži
nomas visuomenininkas, dau
gelio lietuviškų organizacijų 
steigėjas ir organizatorius, 
lietuvišką darbą dirba jau 
55 metus. Didelis įnašas lie
tuvybės išlaikymui. Šiais me
tais K. Jurgeliunas atšventė 
savo 75 metų gimimo sukak
tį. Jubiliatas, nežiūrint savo 
senyvo amžiaus, ir šiandien 
tebedirba lietuvišką darbą, 
vadovauja ALTo — Brockto
no Lietuvių Tarybai, yra Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je, Brocktono skyriaus pir
mininkas ir daugelio kitų lie
tuviškų organizacijų veiklus 
narys.

Brocktono Lietuvių 
ba, š. m. spalio mėn.

SLA Penktosios Apskrities ir 
Spaudos Klubo Išvyka Susi
vienijimo Vasarnamyje At

lantic City

spalio 22 ir 23 dd. 
Atlantic City, N. J. SLA Va
sarnamyje, 128 S. Maine 
Avenue Boardvvalk at Orien- 
tal Avė. įvyksta SLA 5 apskr. 
ir Spaudos Klubo suvažiavi
mas, į kurį kviečiami visi, 
kas nori gražioje aplinkoje 
pabūti savaitgalį ir dalyvau
ti lietuvių visuomenei rupimų 
klausimų aptarime.

Bendrose vaišėse ir pietuo
se dalyvavimas asmeniui 
$2.50. Nakvynė SLA namuo
se $2.00 asmeniui. Užsisakyti 
SLA Centre tel. LA 4,5529, 
pas A. S. Trečiokas, 311 WaL 
nut St. Newark, N. J. tel. 
MArket 2-4867, arba S. Bre
des, 37 Sheridan Avė. Brook
lyn, 8, N. Y. tel. AP 7-7083. 
Kelionė iš New 
Authority stoties 
abi puses $5.72.

Pagerbtas Širdingas 
Lietuvių Draugas

Leonardas C. Staisey

fe.:. •: •• .’-'į
-V.

York Port 
aubusu i

Brooklyn, N. Y

Banketas Advokatui
Briedžiui Pagerbti

s.

SLATeko sužinoti, kad 
Pildomosios Tarybos narys ir 
daugelo kitų lietuvių organi
zacijų ryžtingas veikėjas adv. 
Steponas Briedis (Bredes) 
praeitą rugsėjo mėnesį susi-

Rugsėjo 16-tą dieną, AN
KARA didžiuliame restorane, 
tautinių grupių ir kitų pastan
gomis buvo pagerbtas valsty
bės gynėjas advokatas—teisių 
daktaras Leonard C. Staisey.

Reikia čia pažymėti, jog 
Leonard C. Staisey yra aklas, 
tačiau savo dideliu darbštumu 
jis ne tik baigė universitetą, 
įgydamas advokato teises, bet 
taip pat įsigijo ir teisių dakta
ratą. Be buvimo valstybės gy
nėju, jis daug dirbo įvairiose 
labdaringo pobūdžio organiza
cijose. Jis yra nemažai pagcl- 
bėjęs mažumų grupėms, įskai
tant ir lietuvius. Todėl jį pa
gerbti susirinko visų tautinių 
grupių atstovai, jų tarpe bu
vo ir SLA prezidentas Povilas 
Dargis ir kiti.

Šiame iškilmingame pokily- 
je dalyvavo ne tik fraterna- 
lių, tautinių grupių atstovai, 
bet taip pat miesto, apskri
ties ir visos valstijos atstovai. 
Bankete buvo Jam palinkė

ta būti išrinktam Pennsylvani- 
jos valstijos (45-tam senato
riai distriet) senatorium, kad 
jis dar daugiau turėtų progų 
pagelbėti tautinių grupių žmo-

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Spalio 15 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
STASLS GAUCAS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., gimęs bir

želio 17, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
lapkričio 3, 1922 m., mirė rugpiučio 31, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Agotai Gaucas, pomirtinės išmokė
ta _______ _____________ •_________________  $1,000.00

IGNAS GULDIKAUSKAS, 60 kp., Grand Rapids, Mich., 
gimęs sausio 26, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugsėjo 3, 1913 m., mirė rugsėjo 26, 1960 m. 
Velionio posūniui, Stasiui Sukstui, pomirtinės išmo
kėta ______ ____ _____ ____________________  $174.00

SALOMIJA KRICINIENE, 203 kp., Pittston, Pa., gimus 
vasario 15> 1884 m., Trakų apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė, gegužės 10, 1925 m., mirė rugsėjo 
24, 1960 m. Velionės vaikams: Katrei ir Pranui 
Kricinams, pomirtinės išmokėta _____________  $600.00

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

t

Viso ______________________
Nuo pradžios šių metų bendrai

Išmokėtos ligoje pašalpos
SANKUNAS, 17 kp., Brockton, Mass. Sirgo
LENGVINIENE, 18 kp., VVestvillc, III. Sirgo

_________ $1,774.00 
viso___ $130,642.16

A.
P.
B. ZUINIUS, 23 kp., Shenandoah, Pa. Sirgo II
M. ZALIONIEN®, 34 kp., Ncw Britain, Conn.
M. MAI/ASKlENfi, 34 kp., Ncw Britain, Conn.
V. RUOPS, 41 kp., Lawrcncc, Mass. Sirgo H s. ir 6 d. _
V. KALPOKAS, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 12 s. _ 
P. BURBA, 122 kp.. Chicago, 111. Sirgo 4 s. ir 1 d. .........
K. BUTKAUSKAS,
L. BLAŽTONIEN®,
J. LAUČIENE, 211
J. GAŠKA, 272 kp.,

t*.

'6

158 kp., Springfield, III. Sirgo 12 s.
173 kp., Lowell, Mass. Sirgo 6 s. _ 
kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 11 s.
Amstcrdam, N. Y. Sirgo 8 s. ir 4 d.

J. BERTULIENfi, 301 kp., Cicero, III. Sirgo 6
Warchousc Point, Conn.

S. ŽANSITIS, 342 kp., Easton, Pa. Sirgo 4 s. ir
A. KOGLOG. 334 kp.,

12 savaičių _____  $86.64
9 s. ir 6 d. ................ 51.00
s. ......................   67.50
Sirgo 7 s. ir 1 d. 21.50 
Sirgo 11 s. ir 2 d. 111.00

... 87.38
__  72.00
... 15.15
... 55.25 
... 22.50 

ir 2 d. ___  78.00
96.00 
27.19
81.00 
27.00

S. __________

Sirgo 12 s. '.
5 d. -----------

Viso ..............i_t-—...........................
Nuo pradžios šių melų bendrai viso

.................. $899.11 
.......... $24,191.20

M. J. vunlkao,
SLA# Sokrot-nrin-

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUS V’ tur4 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir di oda daug žinių iš Uetuviškosk.* 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams 7isur 6 dol., visose Amerikos*— 
550, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimls ir nuo to lraina nekinta.

NAUJAI ATVYRU “NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bar gan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Laaalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPFJKLAUSOMA LIETUVA0,

<
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu i r greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 VkEST 14th STREET Licensed by Inturist

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

BALTOUDIJ4, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Atdara
Sekmadieniais auo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

I 
i

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. 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 171 iš kas; Yellov/stone 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; Jaunystes šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais pa veikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

“KELEIVIS” 
636 East Broadway So.

i
i

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
IJcensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens )r 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

I

Kaina tik 75 oentaL 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

i
4

-------®
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NAUJIENOSI
I i e
Iu
Į

M.USŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutter A ve. Tel. DI 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
126 — 4th St., Tel. FO 3-8569
99 Main St. Tel. MU 4-4619

211 Monroe St. Tel. PR 3-0979

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 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čeki arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

kasdien nuo 9-6

Avenue 
CONN.

SAN FRANdSCO, CALIF. 2076 Sutter

MASS.
ANdrew 8-5040
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VISOM LIETUVIŲ ORGANIZACIJOM
Visuose Pasaulio Kraštuose

SLA Trečios Apskrities Metinis 
Kuopų Atstovų Suvažiavimas

Lemtingos dienos atėjo. Lietuvos skundas prieš 
' Sovietu Sąjungos pavergimą ir jos šauksmas atsta

tyt paniekintas teises ir grąžinti jai laisvę ir nepriklau
somybę turi būti nuneštas į Jungtines Tautas.

v Kai Jungtinių Tautų pilnaties susirinkimas (tur būt š.
m. lapkričio mėn.) pradės svarstyti pačių Sovietų įneštą pa- 

, >. siūlymą tuoj suteikti laisvę visoms tautoms dar dabar esan
čioms kolonialinėje priklausomybėje Afrikoje, Azijoje ir 
Okeanijoje, Jungtinėse Tautose tuoj turi būti iškelta vie
šumon, kad Lietuva Europoje tebėra Sovietų Sąjungos ko- 
lonialiniai pavergta ir kad jos laisvė ir nepriklausomybė tu
ri būti tuč tuojau atstatyta.

Kreipiamės į visas lietuviškas organizacijas visuose pa
saulio kraštuose ir prašome neatidėliojant mobilizuoti visuo
menę ir pavienius asmenis tuč tuojau siųsti peticijas, laiš
kus, telegramas jų gyvenamų kraštų vyriausybėms prašant 
kelti Lietuvos išlaisvinimo iš Sovietų kolonialinio pavergimo 
bylą Jungtinėse Tautose ir ten reikalauti, kad kolonialinių 
kraštų išlaisvinimo deklaracija tuoj butų pritaikyta Lietu
vai ir kitiems Rytų ir Vidurinės Europos pavergtiems kraš
tams.

Lietuvių organizacijos savo memorandumuose jų gyve
namųjų kraštų vyriausybėms galėtų priminti, kad

1. Lietuva nuo neatmenamų šimtmečių buvo nepriklau
soma valstybė prie Baltijos juros ir jos vardą jus galite ra
sti seniausiuose Europos žemėlapiuose. Rusiškojo imperia
lizmo užgrobta gale XVIII šimtmečio, ji 1918 metais atkūrė 
savo valstybinę nepriklausomybę, buvo priimta į Tautų Są
jungą ir pripažinta de jure ir de facto visų pasaulio valsty
bių, įskaitant taip pat Sovietų Sąjungą.

2. Sovietų Sąjunga 1940 metais birželio 15 dieną bruta
lia karine jėga okupavo nepriklausomą Lietuvos Respubliką 
ir palaipsniui:

a) panaikino jos valstybinę savivaldą;
b) panaikino jos administraciją;
c) panaikino jos finansinę sistemą;
d) sugriovė jos ekonomiją, panaikindama privačią nuo

savybę pramonėje, žemės ūkyje, prekyboje ir nekilnojamo
jo turto valdymą miestuose;

e) prievarta integravo Lietuvą į Sovietų Sąjungą teri-
3 toriniai, politiniai, ekonominiai, kultūriniai ir pagrobė arba

suvalstybino Sovietų Sąjungos naudai visus jos turtus, nuo
savybes ir gamtos išteklius.

'3
3. Karinės okupacijos pasekmėje Sovietų Sąjunga įvyk

dė Lietuvoje:

a) politinį genocidą — likvidavo visas lietuviškas poli
tines partijas ir tų partijų vadus ir įstiprino vienintelę ko
munistų partiją, pačios Maskvos vadovaujamą;

b) fizinį genocidą — sunaikino ir deportavo 1941 ir 
nuo 1944 iki 1953 metų šimtus tūkstančių lietuvių, kurie bu
vo priešiški Sovietų Sąjungai, ar jos komunistų partijai, ar 
jos įvestam okupuotoje Lietuvoje Sovietų kolonialiniam re
žimui arba tik buvo įtarti, kad gali būti priešiški;

c) kulturinį genocidą — varžant ir persekiojant lietu
vių tautinius kulturinius preiškius ir lietuvių kulturinimkus, 
pavedant juos Maskvos patikėtinių priežiuron ir suvaržant 
juos Sovietines komunistinės cenžuros varžtais;

"* d) religinį genocidą — nuosekliai ir įžūliai siekiant su
naikinti tikėjimą, tikinčiuosius ir dvasiškius;

* e) tautinį genocidą — neatlaidžiai vykdant rusifikaci
ją ir priskiriant visa, kas lietuviška ir tautiška prie diversi
nių ir kriminalinių nusikaltimų, tikslu persekioti ir nai
kinti.

Visi aukščiau išvardinti Sovietų Sąjungos nusikalsta
mieji veiksniai buvo nukreipti į Lietuvos valstybę, politinę, 
ekonominę, o lygiai kultūrinę, ir kitokią priklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos, kas sudarė turinį labiausiai beteisiškos, 
žiaurios, naikinančios ir visą žmonišką buitį ir jos aplinką 
išnaudojančio Sovietiško kolonializmo, kurį musų visų di
džiausia pareiga yra pasmerkti, prieš jį griežčiausiai protes
tuoti ir reikalauti tuč tuojau atitraukti iš Lietuvos Sovietų 
Sąjungos kariuomenę, administraciją, policiją ir partiją, baig
ti Lietuvos okupaciją, kad ten galima butų pravesti laisvus 
ir visuotinus rinkimus Jungtinių Tautų priežiūroje ir atstaty
ti teisę, laisvę, ir Uotu vos nepriklausomą valstybę.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Prezidiumas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 3-čios apskrities kuopų 
atstovų suvažiavimas šaukiamas lapkričio-ti ovember 20 dieną1, 
2 valandą po pietų Lietuvių Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

•Šiame suvažiavime bus renkama apskrities! valdyba, iš
klausyti SLA Jubiliejinio Seimo Rengimo Komisijos raportai 
ir aptariami apskrities ir Susivienijimo abelni rėikalai.

SLA prezidentas Povilas Dargis padarys pranešimą eina
mais bendrais musų organizacijos reikalais. Taip pat šiame 
metiniame suvažiavime, kaip ir kituose metiniuose suvažiavi
muose, bus daromi svarbesni tarimai apskrities reikalais, o 
kuopų atstovai padarys pranešimus iš savo kuopų veikimo ir 
stovio.

Tad yra kviečiamos Pittsburgho ir apylinkės kuopos skait
lingai dalyvauti šiame suvažiavime. ('

Kuopoms kvietimo laiškai jau yra išsiuntinėti, bet jei 
kuri kuopa nebūtų gavus kvietimo laiško, malonėkite pasinau
doti šiuo pranešimu ir dalyvauti suvažiavime.

S. F. BAKANAS,
SLA 3-čios apskrities pirmininkas.

Visi Įsijunkime į Kontrofenzyvą
Musų spaudoje yra iškelta 

teisinga mintis, kad laisvasis 
pasaulis niekada neturėjo to
kios geros progos kontroferv- 
zyvai prieš sovietinį koloniz- 
mą, kaip dabar po Kremliaus 
ofenzyvos pastarojoj JT pil
naties sesijoj. Chruščevo pa
siūlyta Jungtinėms Tautoms 
deklaracija prieš kolonizmą 
yra tam labai gera vada.

Tačiau butų klaidinga lais
vojo pasaulio kontrofenzyvos 
laukti, patiems nieko ta pra
sme neveikiant. Kol “geležis 
karšta”, kiekvienas savo kuju 
turi ją “kalti”. Kaip “kali
mas” ligi šiol eina ir kaip jis 
turėtų eiti toliau?

Pavergtųjų Seimas per lai
svojo pasaulio vyriausybes ir 
jų delegacijas JT, taip pat 
per Europos Tarybos Pata
riamąjį Seimą daro žygių, 
kad Kremliaus iškeltas kolo- 
nizmo klausimas butų įsak
miai Jungtinių Tautų praplė
stas ir sovietiniam koloniz- 
mui.

Baltijos Valstybių Delegaci
jos Pavergtųjų Seime, palai
kydamos Pavergtųjų Seimo 
nusistatymą Chruščevo dek
laraciją atkreipti pirmiausia 
prieš sovietinį kolonizmą, sa
vo ruoštu primena JT delega
cijoms ir laisvojo pasaulio vy

riausybėms sovietų agresiją 
prieš šias valstybes ir jų da- 
dabartinę padėtį.

Ši akcija tačiau neapima 
pačios visuomenės, kuri šioj 
dalykų padėty taip pat turė
tų rodyti ne mažiau aktyvu
mo, kaip yra rodžiusi dėl Lie
tuvos atstovybės padėties pa
keitimo Vatikane. Visuome
nės akciją čia galėtų ir ture- 
tų pasirodyti bent dvienl ti
tulais: Kaip Amerikos, Kana
dos, Australijos, Argentinos 
ar kurio kito krašto piliečiai, 
savo laiškais akinkime savo 
krašto vyriausybes, o kaip 
sovietinio kolonizmo aukos 
savo laiškais akinkime visas 
JT delegacijas kovai prieš So
vietų kolonizmą.

Kadangi Chruščevo dekla
racija ir kolonizmo klausimas 
JT dabartinės sesijos po po
ros savaičių gali būti svars- ’ 
tomas, laiko yra nedaug ir 
veikti reikia nedelsiant. Be 
abejojimo, kur tik galima, į 
bendrą veikimą būtina įtrauk
it ir kitų sovietinio kolonizmo 
aukų žmones.

Visų JT delegacijų adre
sas:

To the Dclcgation of____
United Nations
United Nations Plaza 
New York, New York.

Amerika Nedarys Biznio su Kuba

Alžirijos sukilėliai neduoda ramybės Prancūzijai
Iš Tunizijos pranešama, kad Prancūzijos prezidentas 

Charles de Gaullc raginamas pradėt pasitarimus su Alžiri
jos sukilėliais, ir grasinama, jei jis atsisakys tartis, tai Ki
nijos “laisvanoriai” bus priversti vykti į Tuniziją ir įsijung
ti į alžirįečių sukilėlių eiles. ■

v

i
i

Kubos ministeriui pirminin
kui Fidel Castro nukrypus 
kairėn ir pradėjus bičiuliuotis 
su Sovietų Sąjungos ir kito
mis komunistinėmis valstybė
mis, taipgi Castrui nuolatos 
šmeižiant Jungtines Ameri
kos Valstybes, prekybos de
partamentas buvo priverstas 
sustabdyti eksportą į Kubą. 
I Kubą bus galima išvežti. iš 
Amerikos tik vaistus ir mai
sto tuos produktus, kuriuos 
gamina ne valdiškos įstaigos. 
Laivų savininkams griežtai 
uždrausta nuomoti ar par
duoti laivus Kubai, kad jai 
butų sunkiau apsirūpinti pre
kėmis iš kitų kraštų. Taipgi 
Kuba negaus iš Amerikos 
mašinų niei jokių žaliavų.

Amerikai sustabdžius eks
portą į Kubą, užsienio reika
lų ministeris Raul Roe, kalti
ną Ameriką už ruošimąsi ka
rui, tuo klausimu jis kreipė
si į Jungtinių Tautų pirminin
ką Boland, prašydamas jį 
tuojau iškelti jo vyriausybės 
skundą prieš Ameriką, kad ji 
ruošiasi pulti Kubą, nes tai 
parodo eksporto sustabdymas.

Tokiam Kubos ministerio 
skundui atėjo pagalbon Sov. 
Sąjungos delegatas Zorinas, 
kaltindamas Ameriką ruoši
mui karui prieš Kubą, o tuo 
pat kartu Amerikos atstovai 
Jungtinėse Tautose nuolatos 
kalba apie taiką ir jos palai
kymą. Komunistinis atsto
vas turi drąsias akis taip kal
bėdamas, jog jis gerai žino, 
kad jo atstovaujama valstybė 
ruošiasi užkariauti visą de
mokratinį pasaulį, o jos val
dovas ’ Chruščevas nuolatos 
kalba apie taiką ir jos palai
kymą.

Washingtonas. — Apsau
gos departamentas praneša, 
kad gruodžio mėnesį šauks 
karinėn tarnybon 8,000 jau
nų vyrų, ir 1,000 padaugins 
tą skaičių, kuris buvo many
ta šaukti lapkričio mėnesį.

Iš Londono pranešama, kad 
Didžiosios Britanijos diploma
tas Maskvoje teigia, kad So
vietų Sąjunga greitoj ateity 
pripažins Alžirijos sukilėlių 
vyriausybę.

Debatų Klausėsi 
46 Nuošimčiai

Nevv Yorke ir jo apylinkėje 
kandidatų prezidento parei
goms Kennedy ir Nixon per 
televiziją klausėsi apie 1,900,- 

. 000.
A. C. Nelson, kompanijos 

agentas sako, kad apskai
čiavimai rodo 46 nuošimčius 
televizijos klausytojų didmie
styje Nevv Yorke. Pirmųjų 
debatų, kurie įvyko rugsėjo 
26 dieną, klausėsi 54 nuošim
čiai, antrųjų, kurie įvyko spa
lio 7 dieną, klausėsi 39 nuo
šimčiai, o spalio 13 dieną — 
38 nuošimčiai, sako agentū
ra.

Čiurlionio Kurinių 
Paroda Kaune

Šių metų rugsėjo 23 dieną 
sukako 85 metai, kai gimė į- 
žymus lietuvių kompozitorius 
Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis. Šiai datai pažymėti 
Kauno respubl. bibliotekos 
rūmuose atidaryta Čiurlionio 
(kurinių paroda. Jos stenduo
se — Čiurlionio muzikos ku
rinių leidiniai, taip pat dailės 
kuriniai bei literatūra apie 
Čiurlionį. Muzikos kurinių 
stenduose yra Čiurlionio har
monizuotų lietuvių liaudies 
dainų rinkinys vaikams “Vie
versėlis”, išspausdintas 1909 
metais Varšuvoje bei 1925 m. 
išleistieji 3 fortopioninės ir 2 
liaudies dainų sąsiuviniai.

Keliuose stenduose ekspo
nuojamos ir jo dailės kurinių 
reprodukcijos, išspausdintos į- 
vairiuosc meno bei literatū
ros žurnaluose, kataloguose, 
almanachuose ir kitur. Čiur
lionio talentą aukštai įvertino 
įvairių tautų menininkai. E.

Kinija Jaučiasi Pra
našesnė už Kitas 

Tautas
_ •

Elta rašo: “Vargu, ar visoj 
istorijoj buvo kada nors su
telkta tiek daug jos vieno 
žmogaus rankose. Tai — Mao 
Tse-Tungas, Kinijos komunis
tų partijos vadas. Jo mažiau
siam mostui paklusta 650 mi
lijonų kiniečių. Neseniai jis 
pasakė, kad yra sveika du 
kart į dieną atlikti mankštos 
pratimus, ir šiandien milijonai 
kiniečių dešimtą valandą ryto 
ir ketvirtą valandą popietyje 
nutraukia daubą dešimties mi
nučių makštos pratimams. Už
tenka Mao pasakyti, kad Ame
rikos prezidentas yra niekšas, 
ir visuose Kinijos miestuose 
renkasi dešimttukstatinės ir 
šimtatūkstantinės žmonių mi
nios demonstracijoms prieš 
Ameriką. Mao padėties Kini
joje negalima nė iš tolo lyginti 
su Chruščevo padėtimi sovieti
nėje Rusijoje. Mao yra stabas, 
kurį šiandieną garbina kinie
čių masės.

“Perversmo keliu jis pagro
bė Pekino sostą; visoj kinie
čių istorijoje nebuvo nė vieno 
valdovo, kuris, sėdėdamas Pe
kino soste, butų griežčiau val
dęs kiniečių mases, nei Mao. 
Jo ambicija matyti Kiniją 
prie bendro pokalbių stalo 
tarp šio pasaulio didžiųjų. Juo 
jis sensta (šiuo metu jis yra 
70 metų amžiaus), juo jis ne
kantresnis, ir šitai atneša ne
maža. susirūpinimo Maskvai”.

'Du amerikiečiai, kuriuos iš
trėmė į Sovietų, praeitą sa
vaitę grįžo Amerikon.

-1

TINKAMAI ĮVERTINKIM SUSIVIENI
JIMO DUODAMAS NAUDAS

Jeigu Jums asmeniškai Susivienijimas naudingas, tai 
atsiminkim, kad musy organizacija irgi teikia plačią 

pagalbą tūkstančiams lietuvių

Priklausydami Susivienijimui stipriname jį ir duodam 
galimumą, kad jis teiktų naudas musų broliams

Pirmiausia musų Susivienijimas mums svarbus ir bran
gus, kad jis kiekvienam musų suteikia gerą ir užtikrintą ap
draudą. Mes taip pat matome, kad Susivienijimas laikui bė
gant pasidarė moderni, plačiausia savo apdraudos planus ir 
skyrius sutvarkiusi organizacija. Susivienijimas dabar jau 
patenkina butiniausius apdraudos reikalavimus. Susivieniji
me mes randame visas labiausia pageidaujamas ir praktikuo
jamas šioje šalyje apdraudos rūšis. Dabar jau niekas negali 
skustis, kad yra priverstas dėl apdraudos kreiptis pas sveti
mus. šiandien Susivienijimo patarnavimas pakankamai išto
bulintas ir sutvarkytas pagal šių dienų pažangią praktiką.

SLA narys privalo įvertinti dideles 
organizacijos pastangas

Daugelis narių atėjo į SLA grynai patriotiniais sumeti
mais. Bet ir tie, kurie čia jieškojo tik sau naudos, privalo 
atsiminti, jog gaudami iš organizacijos jiems priklausančias 
naudas, daro gera ne tik sau, bet ir savo kraujo broliams, ku
rie lygiai pasinaudoja panašiu patarnavimu. Didelė svarba 
savitarpinės pagalbos sujungia mus visus Susivienijime. Jau 
viena mintis, kad Susivienijimas ilgainiui pasidarė didžiau
sioji lietuvių organizacija, kas įrodo, jog musų žmonės ją ne
paprastai įvertino, mus verčia Susivienijimui teikti ypatingą 

j dėmesį. •

Šiandieniniai Susivienijimo uždaviniai 
tebėra gyvybiniai svarbus mums visiems

Ėjo laikas, keitėsi gyvenimo aplinkybės. Matome, kad 
Susivienijimas jau nėra toks pat, koks jis buvo jo kūrimosi 
metu, ar, sakysim, prieš trisdešimts metų. Pirmoje savo gy
vavimo stadijoje Susivienijimas buvo visuotinai lietuvio būk
lę apimanti organizacija. SLA Seimai buvo laisvų lietuvių 
parlamentas, kur buvo svarstyti visi tautiniai reikalai.

Vėliau SLA tenkinos savo tiesioginiu darbu — savitar
pine .pagalba, ir teikdamas gerą ir tikrą apdraudą broliams 
lietuviams, be kurios jie negalėjo išsiversti.

Bet šiandien, kai mums visiems aiški reikšmė organizuo
tų lietuviškų jėgų, kai greta to nenuslepiamai atsirado tam 
tikras nusivilimas kai kurių sąjūdžių veikla, Susivienijimas, 
sujungęs tokį didelį skaičių lietuvių, sudaro pirmaujantį lietu
vių organizuotą vienetą.

Kaip svarbus SLA narių pastovumas

Kiekvienas narys, įstodamas į SLA ir paimdamas sau tin
kamiausią apdraudą, neabejotinai, laukia ir siekia šią apdrau
dą nustatytom sąlygom sau ar savo pašalpgaviui turėti. To
kiu budu jis pilnai pasinaudoja Susivienijimo teikiamom nau
dom. Tai yra tikras nario santykis su Susivienijimu. Narys, 
gavęs numatytą apdraudą, esti pilnai patenkintas ir pakanka
mai įvertina SLA suteiktą naudą.

Bet kaipo išimtys, atsiranda tam tikras, tiesa, labai nedi
delis skaičius narių, kurie nei iš šio, nei -iš to atsiima jų ap
draudos paliudijime numatytą piniginę vertę. Jie, dažniau
sia neapdairiai ir be kokios nors rimtos priežasties, ryžtasi ap
leisti ne tik jam pačiam, bet ir visiems lietuviams naudingą 
organizaciją ir atsiimti tuos pinigus kurie jam priklauso. Su
prantama, jog nieks negali prieštarauti, jeigu narį taip dary
ti verčia sunkios ir netikėtos aplinkybės. Bet dažniausia, pa
sireiškia aiški nepagarba tai organizacijai, kuri dirba svarbų 
lietuvių vienijimo darbą, pasirodo tam tikras lengvapėdišku
mas ir nepaisymas bendrų lietuviškų reikalų, kai geras lietu
vis pameta savo organizaciją.

Neturim kenkti svarbiam lietuviškam darbui

Kai neapdairus narys pameta SLA ir netenka savo geros 
apdraudos, jis pirmiausia pats pilnai nepasinaudoja jam pri
klausoma ir SLA pažadėta nauda. O antra — jis aplinkui pa
sėdamas nepasitenkinimo šnektas, kenkia organizacijos pa
žangai. Maža to kad jis silpnina, tarsime, nedideliam laips
nyje, savo organizaciją, bet ir skleidžia nepamatuotą nepasi
tenkinimą.

SLA moderninės apdraudos, neatsižvelgiant, kokios rū
šies narys turi, yra geros ir naudingos. Ir jų naudingumas 
pilnai pasireiškia, jeigu narys savo įsipareigojimus ištęsi, nes 
Susivienijimas visada juos ištesės, kai narys elgiasi pagal sa
vo duotą pasižadėjimą, kurs surašytas jo paliudijime, kuris 
yra kontraktu tarp nario ir SLA.

Tad nariai savitarpiai turi vienas kitą tinkamai painfor
muoti, o kuopų valdybos savo narius privalo sudrausminti, 
kad savo naudos žiūrėdami ir pagerbdami savo nusipelniusią 
organizaciją, neapleistų jos, nedarytų savo neapdairiu elge
siu skriaudos svarbiam lietuviškam darbui.

Britanija paleido pirmo atominį submarinę
LONDONAS. — Karalienė Elzbieta Antroji drauge su 

vyru'Philip, praeitą savaitę, paleido į vandenį Britanijos pir
mą atominės energijos submariną vardu Dreadnought
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PASIŽVALGIUS
Rinkiminė kampanija 
eina karštyn

Arte jant prezidentiniams 
rinkimams, rinkiminė kampa
nija eina karštyn, abiejų di
džiųjų partijų kandidatai pre
zidento ir vice prezidentos pa
reigoms važinėja po įvairius 
miestus, sako kalbas primes
dami butų ir nebūtų kaltini
mų vienas kitam ir girdami 
savo partijų platformas, taip
gi jie žada visokius pagerini
mus, jei bus išrinkti. Pilie
čiai, prisiklausę kandidatuo
jančių asmenų kalbų, pasi
rinks geriausius ir lapkričio 8 
dieną už juos atiduos savo 
balsus.

Lietuviai piliečiai, kurie už
siregistravo šio ’ mėnesio pra
džioje, privalo atlikti savo pi
lietines pareigas ir lapkričio 
8 dieną balsuoti už tuos kan
didatus, kurie, jų manymu, 
tinkami būti prezidentu ir vi
ce prezidentu.

O———O
Lietuviai privalo 
balsuoti už lietuvius

Lapkričio 8 dieną bus ren
kami ne tik prezidentas ir vi
ce prezidentas, bet bus ren
ki valstijų ir miestų įvairus 
pareigūnai, daugelis teisėjų. 
Kiek mums žinoma, yra ir lie
tuvių kandidatuojančių į mie
stų valdvietes ir teisėjus. Kur 
tik lietuviai kandidatuoja ko
kioms nors pareigoms, nežiū
rint kuriai partijai jie pri
klausytų, demokratų ar re- 
publikonų, lietuvių būtina pa
reiga juos paremti ir lapkri
čio 8 dieną už juos balsuoti.

Didmiestyje Chicagoje tei
sėjo pareigoms kandidatuoja 
plačiai žinomas ir patriotin- 
gas lietuvis Alfonse F. Wells. 
Jis dabar yra trafiko teisė
ju, bet jo kadencija baigiasi 
ir lapkričio 8 dieną jis peren- 
kamas. Kad jis butų perink- 
tas, ten gyvenančių lietuvių 
pareiga už savo tautietį pa
dirbėti, o rinkimų dienoje už 
jį balsuoti.

o—j—-o 
Japonijoj ruošiasi 
paleisti parlamentą

Iš Japonijos pranešama, 
kad iš priežasties nužudymo 
socialistų vado I. Asanumo, 
ruošiamasi šį mėnesį paleisti 
parlamentą ir paskelbti nau
jus rinkimus. Tas daroma pa
sitarus su demokratų parti
jos atsakingais vadais. Prie 
parlamento paleidimo prive
dė nužudymas žymaus socia
listų vado ir griežtas reika
lavimas ministerį pirmininką 
atsistatydinti. Teigiama, kad 
parlamento nepaprastoji sesi
ja, kuri prasidėjo praeitą sa- 
v a i t ę, bus triukšminga dėl 
pakvaišiusio studento nužu
dymo žymaus žmogaus Asa
numo, bet ši nepaprasta par
lamento sesija vargiai galės

SLA Reikalai ir Veikla
SLA Narės Helenos Vyziutės-Kulber 

įspūdžiai iš Kelionės Europon
Susivienijimo narė Helena 

Vyziutė-Kulker, Amerikoj gi
mus ir augus patriotinga lie
tuvaitė, kuri per ilgus metus 
dirba vienoj įmonėj New Yor
ke, kurioj piešiami visokį pie
šiniai ir kuri palaiko ryšius su 
tokiomis pat įmonėmis Euro
poje keliose valstybėse, pa
siuntė Heleną Europon aplan
kyti tas įmones ir su jų dar
bais susipažant. Ji buvo nuvy
kus Europon drauge su dukra 
Gabija, iš kur sužrįžus Tėvy
nės korespondentui papasako
jo savo įgytus įspūdžius iš tų 
valstybių ir miestų, kuriuose 
ji lankėsi.

----- o------
Rugpiučio 27 dienos ryte 

išskridome iš New Yorko — 
pareiškė Helena Kulber, ir už 
septynių ir pusės valandų jau 
buvo Copenhagene, nes oras 
pasitaikė labai gražus ir pa
togus skridimui, tai visai ne
pajutome kai praėjo pusaš- 
tutos valandos.

Copenhagene mus sutiko 
tos įstaigos atstovai, kuri tur 
ri ryšius su mano atstovau
jama įstaiga, nuvežė į gražų 
viešbutį apsistojimui. Kiek 
susitvarkius, buvom pakvies
tos į to paties viešbučio puoš
nų kambarį vaišėms, kur mus 
vaišino įvairiais skoningais 
užkandžiais ir gėrimais. Po to 

^parodė įdomias to miesto vie
tas ir savo išdirbinius, kokius 
išdirba ir mano atstovaujama 
įstaiga New Yorke ir su ku
ria palaiko glaudžius ryšius 
biznio reikalais. Atlikus visus 
reikalus, mus palydėjo į aero
planų stotį, iš kurios išskri
dome į Stockholmą.

Stockholmas gražus miestas
Iš Copenhagen išskridome 

į Stockholmą. Kelionė nebuvo 
ilga ir labai smagi. Čia apsis
tojome dideliam ir gražiam 
viešbutyje. Mus sutiko su ma
no atstovaujama įstaiga ry
šius palaikančios įstaigos 
žmonės ir pirmiausia parodė 
savo išdirbinius, po to bu
vo vaišės gražiame viešbučio 
kambary, kurių metu grojo 
muzika įvairius kurinius. 
Žmonės, su kuriais man teko 
susitikti ir kalbėtis , labai 
mandagus ir draugiški.

Po Vaišių jie mus užvežė 
ant aukšto kalno tam tikrais 
vežimukais, kuriuos traukia 
į kalną lenciūgai. Kalnas la
bai aukštas, nuo kurio maty
ti visos Stockholmo apylin
kės, kurios labai gražios, pa
kalnėse matosi įvairiomis 
spalvomis žydinčios gėlės ir 
žali krumokščiai. Nuo kalno 
mus nuvežė tam tikri maži 
autobusai, nes kitaip nuo jo 
nusileisti negalima.

Užbaigę visus tuos reika
lus Stockholme, dėl kurių bu
vome nuvykę, išskridome į 
Milaną, Italiją, o iš čia ap
lankėme ir kitus miestus ir 
savo gimines, kurie ten gy
vena. Tai buvo pirmas kartas 
susitikti ir pamatyti savo gi
mines, kurių aš ir mano duk
ra nebuvome matę. Jie buvo 
patenkinti pirmą kartą mus 
sutikę, nuoširdžiai vaišino ir 
klausinėjo apie Amerikos gy
venimą ir čia gyvenančius jų 
gimines. Jie Italijoje gyvena 
jau keliolika metų, gražiai įsi
kūrę ir patenkinti savo gyve
nimu.

Beje, Milanas yra gražus 
ir švarus miestas, taipgi ir 
kiti Milano priemiesčiai, kur 
tik teko būti, pasižymi savo 
švarumu ir gražumu.

išgelbėti parlamentą nuo pa
leidimo, nes šių dienų padė
tis Japonijoje prie to prive
dė.

Iš Milano vykom į Romą
Sena lietuvių patarlė sako, 

kad Romoje būti ir nematyti 
popiežiaus, tai butų didelis 
nusikaltmas. Taip ir mes, bū
damos Italijoje norėjome pa
matyti Romą, kad nepadary
ti nusikaltimo. Važiuojant į 
Romą susipažinome su vie
na italų tautybės mergina, 
su kurią šiek tiek galėjome 
susikalbėti, tai ji nurodinėje 
kur galėsime apsistoti. Pribu
vus į Romą, apsistojome vie
noje įstaigoje, kur radome ir 
lietuvių. Jie labai mandagus 
ir mus maloniai priėmė, pa
rodė įdomesnes Romoje esan
čias vietas, taipgi nuvežė į 
tą vietą, kur kartą savaitėje 
susirenka šimtai žmonių pa
matyti popiežių, kuris pasiro
do prieš susirinkusią gausiai 
publiką ir palaimino, todėl ir 
mes iš tolo matėme popiežių.

Italijos miestai, kuriuose te
ko lankytis, švarus, žmonės 
mandagus, ypač policininkai 
su baltom uniformom daro 
įspūdį. Tvarka, kiek ten bū
nant tek^ pastebėti, labai ge
ra.

Paryžiaus miestas
Prancūzijos miestas Pary

žius, apie kurį buvau daug 
girdėjus, irgi daro gerą įspū
dį, kur tik pažiurai visur šva
ru ir visur gėlės žydi įvairio
mis spalvomis, viešbučiai šva
rus, patarnautojai mandagus. 
Nemokant prancūzų kalbos, 
galima susikalbėti anglų kal
ba. Taipgi ir kitose valstybė
se beveik kiekvienam viešbu
tyje yra žmonių kalbančių 
anglų kalba.
Vasario 16 Gimnazija

Musų noras buvo aplankyti 
ir pamatyti Vasario šešiolik
tosios Gimnaziją, todėl atvykę 
į Vokietijos aeroplanų stotį, 
paskambinom į gimnaziją ir 
paklausėm ar ji toli nuo aero
planų stoties? Gavome atsa
kymą, kad nėra labai toli ir 
prižadėjo iš gimnazijos auto
mobiliu atvažiuoti ir mus nu
vežti, tik prašė palaukti sto
tyje. Neilgai reikėjo laukti, 
atvažiavo vienas iš gimnazi
jos kunigų ir mus nuvežė.

Gimnazijos pastatai dideli, 
bet reikalingi nemažo remon
to, palyginus su Amerikos 
mokykloms. Mums parodė ne 
tik tuos kambarius, kuriuose 
mokiniai susirenka pamo
koms, bet ir miegamuosius, 
kuriuose mokiniai miega. Su 
mergaičių miegamais kamba
riais dar pusė bėdos, bet ber
niukų miegamieji kambariai 
labai mizernai atrodo, beveik 
visi kambariai reikalingi da
žymo ir kitų pataisymų.

Žmonės gimnazijoje, ku
riuos tik .teko sutikti, labai 
malonus ir turi gerus norus, 
bet kaip Amerikoje, taip ir 
ten reikalingi pinigai, be ku
rių negalima gimnazijoj tin
kamai kambarius ištaisyti. 
Gerų norų neužtenka.

Kelionė į Londoną
Atvykus į Londoną ir ap

sistojus vienam viešbutyje, 
iš Ministerio B. K. Balučio• 
sužinojom, kad Londone jau 
ilgas laikas vieši newyorkįetė 
JP. Beverage-Jurgeliutė, ir ga
vus jos apsistojimo viešbučio 
telefoną, su ja pasikalbėjome. 
Mat jos vyras atvyko į svar
bią konferenciją Lonone, tai 
ir ji drauge su vyrų ilgoką 
laiką prabuvo Londone.

Vėliau * nuvykome aplanky
ti amerikiečiams gerai pažįs
tamą Bronių Balutį, Lietu
vos Ministerį Londone. Ra
dom jį geroj nuotaikoj, kaip 
visuomet Bronius Balutis bū
davo gyvendamas Amerikoje 

ir Lietuvą atstovaudamas 
Washingtone. Nots buvo pas
klidę gandai, kad Balučio 
sveikata pašlijus, tačiau mes 
jį radome pilnai sveiką, gerai 
atrodantį ir pilną energi
jos dirbti Lietuvos laisvinimo 
darbus, kuriems jis yra pas
kirtas. Vaišingumo pas jį ir- 
gi netrūksta, jis mus pavai
šino tikrai amerikoniškai. 
Atsisveikindamos su maloniu 
Ministeriu, palinkėjome jam 
stiprybės ir energijos toliau 
tęsti tuos darbus, kuriuos jis 
dirbo iki šiol.

-----o----
Tai tiek glaustai, aplei

džiant kaikuriuos miestus ir 
valstybes, papasakojo Helena 
Vyziutė-Kulber, iš savo kelio
nės Europoje, pirmą kartą 
ten nuvykusi ir ją pamačiusi.

Los Angeles, Calif.

ŠIA 75 KUOPOS , 
narių mėnesinis susirinkimas 
yra kviečiamas šeštadienį lap
kričio mėn. 12 dieną 5 valan
dą vakare. Jis įvyks šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Na
riai ir narės malonėkite skait-I 
lingai dalyvauti, nes turime 
daug svarbių kuopos reikalų 
aptarti.

ŠIA 75 Kuopos Valdyba.

Hammond, Ind.

SLA 273 KUOPOS 
narių priešmetinis susirinki
mas įvyks šių metų lapkričio 
mėn. 6 dieną, 2-rą valandą po 
pietų, priprastoje vietoje.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės bukite susirinkime, nes 
bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams. Reikia pasaky
ti, kad kuopa turi 26 narius, 
tačiau į susirinkimus ateina 
7 ar 8 nariai, o kurie yra pil
nai užsimokėję už metus lai
ko, tų visai nesimato susirin
kimuose. Reikia apgailestau
ti, kad nariai nelanko susirin
kimų ir nepaiso savo organi
zacijos reikalų.

Juozas Maksvitis,
SLA 273 kuopos fin. sekr.

Calumet City, III.

Trijų Metų Mirties Sukaktis

Š. m. spalio 3 dieną suėjo 3 
metai kai išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo SLA 273 kuopos na
rys Juozas Preidis, gyvenan
tis 304 — 161-st Street, Ca
lumet City, III.

Velionis Juozas Preidis bu
vo malonaus budo žmogus. 
Dideliame nuliudime liko žmo
na, dvi dukterys ir jų šeimos, 
nes abi vedusios.

3 metų mirties paminėjimas 
buvo spalio 3 d. Our Ladyof 
Knock bažnyčioje, Calumet 
City, III., buvo atlaikytos mal
dos už velionies vėlę. Po mal
dų Domicėlė Preidienė daly
vavusius maldose pakvietė į 
namus ir pavaišino skaniais 
valgiais.

Parašė Buvęs.

Kenosha, Wis.

Atvyks I)aii Kuraitis

Plačiai žinomas musų seno
sios kartos veikėjas, Lietuvos 
reikalų^rėmėjas ir pagarsėjęs 
keliauninkas, Dan Kuraitis, 
atvyksta į Kenoshių.

Ponas Dan Kuraitis yra ap
keliavęs labai daug kraštų, 
sutikęs daug įvairių žmonių. 
Savo kelionių įspūdžius jis 
yra aprašęs knygose, o įdo
mesnes vietas yra nufilma
vęs.

Kenoshiečiai turės progą 
tuos filmus pamatyti lietuvių 
šv. Petro parapijos salėje 
lapkričio 13 dieną, 3 valandą 
po pietų. P-nas D. Kuraitis ne 
tik rodys filmus, bet taip pat 
padarys ir atitinkamus paaiš-
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Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 

Ž katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrihkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
g SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCTJONO M. 

D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
I Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

(Tęsinys)

REUMATAS IR ŠIRDIS

Reumatu suserga bet kuriam
bet dažniausiai jaunuoliai, neaplen

kia ir vaikus. Reumatas daugiau pavo
jingas jaunystėj, neš greičiau paliečia 
širdį, senesniam amžiuje daugiau apsi
riboja sąnarių įdegimu. Reumato prie
žastim gali būti paslėpta organizme in
fekcija — dantys, gerklės giandos. Tai 
vis infekcijos, į kurias žmonės dažniau
siai nekreipia dėmesio. Tuom gi tarpu 
'ten slypi širdies įdegimo priežastis. Su- 

. sirgus reumatu, kurs kartais ypač pra
džioj pasireiškia be sąnarių. įdegimo — 
patinimo, būna paliečiama širdis daž
niausiai širdies vidine plėvė, vožtuvai, 
atsiranda taip vadinamas endokarditas. 
Kantais reumato reiškiniai neryškus, be 
temperatūros, o širdis viistiek būna pa
liesta. Dėl reumatines infekcijos, įde
gimo širdies vožtuvuose, gal atsirasti 
opos, kurios gydomos randuojasi. Dėl 
randų vožtuvas susitraukia, negali pil
nai aptarnaujančias angas uždaryti. Dėl 
vožtuvo trukumo širdis turi daugiau 
dirbti. Kurį laika širdis tai pajėgia at
likti. Pradėjus širdžiai pavargti kraujo 
apytaka susilpnėja plaučiuose, kepenyse, 
ir tt.

Širdies Sveikata ir Nesveikata Pradėjus silpnėti širdžiai — atsiran

j e,
ajmžiu-

da širdies plakimas, dusulys, veidas mė
lynuoja, kosulys, kariais kraujais prade
da spjaudyti, patinsta kojos, bendras 
silpnumas. Prasideda širdies dekompen
sacija — nepajėgumas atlikti savo parei

kinimus.
Bendruomenės skyrius ir 

Susivienijimo 212 kuopa rū
pinasi tuo filmų rodymo par 
rengimu. Su šiuo parengimu 
norime prisidėti prie ALTo 
parėmimo. J. K.

Hammond, Ind.

Skrenda į Lietuvą

Susivienijimo 273 kuopos 
narė Paulina Linkevičienė, 
gyvenanti 920 Wentwarth 
Avenue, Calumet City, III., 
lapkričio 1-mą dieną iš New 
Yorko lėktuvu skrenda į Lie
tuvą. Ji gavo leidimą būti 
Kaune 5 dienas ir pasimatyti 
su giminėmis. Paulina kilusi 
nuo Kauno, Jenavos. Ateitis 
parodys ar ji galės aplankyti 
savo gimtinę vietą ar ne.

Paulinos duktė tarnauja T. 
W. A. L. jau keli metai, tai 
ji gavo nemokamą kelionę dėl 
motinos. Sakoma, kad tas 
lėktuvas bus Paryžiuje, Dani
joje, Romoje ir kitur. Per kur 
grįž atgal, nežinoma. J. M.

BAIMĖ PO LAIKO

Bolševikai labai gerai žino
jo, kad vokiečiai pradės karą, 
ir da geriau žinojo tą, kad lie
tuviai jų nekenčia ir, kaip tik 
bus tinkamas momentas, stos 
prieš juos, kaip vienas žmo
gus, ir, karui prasidėjus, bus 
daugybė partizanų, todėl, ne
užilgo prieš karą, davė griež
tą įsakymą atiduoti visus 
ginklus. Buvo paskelbta, jei 
kas to įsakymo nepaklausytų 
ir pas jį butų rastas ginklas, 
tam gresia, be jokio teismo, 
mirties bausmė.

Gyvenu ramiai, nes tas įsa
kymas manęs visai neliečia. 
Neturiu nei brolių, nei sūnų, 
nei vyro, ir nėra man apie ką 
rūpintis, o pati — ne tik bi
jau laikyt ginklą rankoj, bet 
ir pažiūrėt bijau į tą pusę, kur 
jisai guli. To tai nebijau, nė
ra pas mane jokių ginklų!...

Laiko turiu daug ir ištisom 
dienom sėdžiu mažam parkely, 
kuris yra prie pat mano na
mų. Buto tvarkyt nereikia, 

• v •

nes apart didelių baldų, ku
rių negalima lengvai panešt, 
kaip spinta, bufetas, komoda, 
pečius, jokių kitų daiktų nė
ra, nes tavorščiai seniai pa
ėmė, kas jiems patiko, valgį 
virt taip pat nereikia, nes nė
ra iš ko. Beveik kiekvieną 
dieną, vakare, jau saulei besi
leidžiant, buvau da nevalgiu
si ir kombinavau, iš kur paimt 
šmotuką duonos. Kartą, parė
jusi iš miesto, pamačiau pas 
savo šunelį bliudą barščių, ką 
jam pripylė rusų komisaro 
žmona, tad paėmiau ir mielai 
suvalgiau. Ačiū tau, šuneli, už 
tavo vakarienę...

Bet, išmušė valanda ir, vo
kiečiams paspaudus, rusai 
pradėjo bėgt, ne tai, kad 
tvarkingąi trauktis, bet bėgt 
paniškai, po du karius ant 
vieno arklio, kaip tik arklys 
išgali greičio. Sėdintis prieša
ky laiko šautuvą ir šaudo iš 
jo į namų langus, o partizanai 
šaudo į juos iš užkampių. 
Jei katras sužeistas, nukrito, 
tuojaus musų sanitarai, su • 

i baltu raikščiu ant rankovės, 
pakelia ir ant neštuvų, nune- 

' ša į Raudonąjį Kryžių.
Vargingiausiai bėgo komuni

stų žmonos. Niekas jų neve
žė ir nelydėjo, nebuvo rusams 
laiko rūpintis žmonom ar vai
kais, reikėjo gelbėt savo kai
lį. Įsodinę valkus į vežimėlį, 
su maišu ant kupros, jos, pa
vieniai, žygiavo Rusijos link. 
Kitos nešė vaikus tiesiog įso
dinę į maišą ir uždėję ant nu
garos. Niekas joms nekliudė, 
bet niekas ir nepadėjo.

Toliau sėdėt parkely nebu
vo galima, nes kulkos zvimbė 
palei ausis. Komunistai bėgo, 
o lietuviai juos vijo. Grįžau į 
savo kiemą. Štai, atbėga bū
rys pažįstamų vyrų, ir visi jie 
partizanai. Įsikarščiavę, nieko 
man nesako, ir bėga tiesiog į 
mano butą. Kas čia dabar 
yra? Nagi, žiuriu, vienas trau
kia porą šautuvų iš po spin
tos, kitas — iš po komodos, 
kiti iš po pečiaus virtuvėj. 
Tie, kurie pasiliko ant kiemo, 
traukia ginklus iš po malkų. 
Pasirodo, kad mano bute ir 
kieme buvo partizanų ginklų

gas.
Jau pat pradžioj susirgus reumatu 

dažniausia patinsta sąnariai ir praside
da širdies susirgimo simptomai. Ligonis 
pradeda skųstis širdies plakimu, kar
tais atsiranda skausmai širdies srity, pa
blogėja bendras ligonio stovis, tempera
tūra, tai aukštoka, tai sumažėja net iki
normos, tai vėl pakyla ir laikosi net kele
tą mėnesių.

Liga gali būti lengvoj formoj, bet 
gali duoti sunkius reiškinius, komplika
cijas kituose organuose, o svarbiausia pa
likti širdy defektus visam amžiui — šir
dies reumatas gali pereiti į chroninę for

v •

ma.c

Kiekvienas susirgimas r e u m a t u, 
ypač sąnarių įdegimu privalo būti stro-’ 
piai gydomas.

Kad apsisaugojus nuo reumato sau
gotis susirgimų gerklės, burnos, nosies, 
gydyti dantis. Rimtai gydytis susirgus 
gerklės įdegimu — arba .net paprastu 
gripu. Pas vaikus padidėjusias tonsilas 
laiku duoti išpjauti. Vengti nušalimų, 
vengti šalini gėrynių.

(Bus daugiau)

sandelis, o’aš nieko ir nežino
jau! Ir kada jie suspėjo? Tur 
būt, kaip aš sėdėdavau par
kely!... Na, ačiū Dievui, kad 
viskas gerai pasibaigė, komu
nistų valdžia žlugo ir dabar 
jie patys pavojui, o kad butų 
padarę kratą ir suradę gink
lus — nebūtų jokių pasiaiški
nimų, ir turėčiau keliaut į aną 
pasaulį, bet, matyt, da nebuvo 
lemta.

Sofija Ambrazevičienė.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Brooklyn, N. Y. — Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 
38 kuopos ruošiama metihė 
tradicinė vakarienė įvyks lap
kričio mėnesio 19 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue, Brooklyne. 
Vakarienė bus pagaminta į- 
vairių rūšių, taipgi netruks 
lengvų ir stipresnių gėrimų 
troškulio numalšinimui. Ren
gėjai prašo įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti sau vie
tas vakarienei.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje trečios apskrities me
tinis kuopų atstovų suvažia
vimas kviečiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 20 dieną, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Apskrities pirmininkas S. F. 
Bakanas prašo yisas apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skai
čių atstovų ir prisiųsti suva- 
žiavimanc Patenkinkite ape 
skrities pirmininko prašymą.

—o—
Ansonia, Conn. — SLA 66 

kuopos metinis tradicinis ban
ketas įvyks sekmadienį, spalio 
mėn. 30 dieną, lietuvių šv. An
tano parapijos salėje. Pradžia 
5 valandą po pietų. Rengėjai 
prašo visus kuopos narius ir 
visus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites jau dabar pradėt 
ruoštis prie minėto banketo ir 
jame dalyvauti spalio 30 die
ną, Bilietus reikia įsigyti 13 
anksto.

Narių pareiga patiems lan
kyti ir raginti savo draugus 
lankyti SLA kuopų ir apskri
čių parengimus.
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4 Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
I

PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

1958
1959

Balansas

/
Numokėta būtent:

i
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I * '■

m. ant visų __
m. ant visų___

.$11,055.00
13,650.00

(SLA Iždo Globėjų Raporto Tęsinys)

Ligoje Pašalpos Fondas

gruodžio 31, 1957 m.-----------
Įplaukos Išlaidos

m.___ $33,736.65 $46,410.04*
m.  35,388.09 26,608.77 
gruodžio 31, 1959 m.________

1958
1959

Balansas
' Fondas sumažėjo _________ ______

♦Čia jei na $18,950.00 nuostolių nurašius bondsus

Lėšų Fondas
gruodžio 31, 1957 m._________

Įplaukos Išlaidos
m.___ $97,334.11 $89,398.86
m.___  72,736.82 86,116.68
gruodžio 31, 1959 m----------------

Balansas

1958
1959

Balansas
Fondas sumažjo ____________

“Tėvynės” Fondas
gruodžio 31, 1957 m.__

Įplaukos
m. $9,469.34 (narių mok.) 

. 7,271.82 (Lėšų Fond.)
m. $9,486.57 (narių mok.) 

7,174.82 (Lėšų Fond.) 
gruodžio 31, 1959 _______

Balansas

1958

1959

$245,197.00

$241,302.93
3,894.07 

iš šio fondo.

$13,559.27

$8,114.66
5,444.61

0.00
Išlaidos

$16,661.39
0.00

1958
1959

1958
1959

m. (5)
m. (3)

m. (9)
m. (3)

Atmokėti Morgičiai

........... ........  $17,750.00
___________________  19,650.00

Naujos Paskolos

_________________ $105,830.00
_________________  37,000.00

Nuosavybės
SLA nuosavybės (viso dvi) gruodžio 31, 1959 m.: 

307 W. 30th St, New York N. Y.

Lėšų Fondo Paskirstymas 
Išmokėjimai iš I^šų Fondo

; Kuopų organizatoriams, sekretoriams , dak
tarams _______ -__________ --_____-—

Viršininkų ir ofiso darbininkų algos, sociale 
apdrauda ir valstijų mokesčiai ...............

Viršininkų ir komisij|| išlaidos kelionėms, 
viešbučiams, dienpinigiai, reikmenys 

ir tt. ---------------------------------------------------
Valstijų apdraudos mokesčiai, aktuarui ir 

legaliams patarėjams ---------------------_
Centro raštinės ireikmenys, tel. ir tel., renda 

ir kitos išlaidos raštinės užlaikymui---- 
Viršininkų ir sekretorių apdrauda (bondsai) 
Pomirtinė ----------------------------------
Aukos ______________________________ ____

38,995.38

20,133.12

1 879.50

8.913.55
1,162.00

1,198.86

L959 m.

$7,781.44

10,530.48

3,381.56

12,283.24
1,268.99

500.00
345.90

tiksliai ir laiku.
Jokių rimtesnių problemų ar staigmenų, vertų 

Seimo dalyvių dėmesio, nebūta.

Šia proga noriu pareikšti ypatingą padėką kuopų 
daktarams-kvotėjams už jų rūpestingą ir atsidėjus! 
darbą patikrinant kandidadų į SLA narius sveikatą. 
Be jų sąžiningų pastangų man butų sunku ir kartais 
net visai neįmanoma bešaliai ir tiksliai išspręsti kai 
kurių aplikacijų priimtinumą. Kuopų daktarai-kvotė- 
jai čia atlieka svarbų vaidmenį apsaugojimui organi
zacijos ir tuo pačiu nenuskriaudžiant įsirašančio j 
SLA asmens.

(Centro namas)

1958
1959

m s.

m.
m.

Į palūkos
$4,362.10
4,361.80

Išlaidos
$7,007.42
8,647.28

Nuostolis 
arba uždarbis

Viso______ $8,723.90 $15,654.70 $6,930.80 (n)
Maine Avė., Atlantic City, N. J.

1958 m.
1959 m.

Viso

lių.

Ipalukos Išlaidos
$2,944.00 $2,104.50

3,933.82 3,669.40

Nuostolis 
arba uždarbis

___ $6,877.82 $5,773.90 $1,103.92 (u)
PINIGAI BANKUOSE

Balansas
Fondas išėjo lygiai.

MIŠRUS FONDAS
Našlių ir Našlaičių Fondas

gruodžio 31, 1957 m.____ _ $23,964.88
Įplaukos

$3,645.37
m.___  2,417.02
gruodžio 31, 1959 m.

Pagal Iždininkės sąskaitą, gruodžio 31, 1959 m., 
balansai: /
Girard Trust Corn Exchange Bank (visi fondai) ____ $111,005.35

Taupomose sąskaitose:
People’s Nat’l Bank & Trust Co., .Pittsburgh, Pa.------ 5,522.92
Union National Bank of Mahanoy City, Pa. -.........  7,021.23
Pennsylvania Exchange Bank, New York City _____ 1,500.00

Balansas

m.
Išlaidos

$1,775.16
1,470.48
________ _ $26,781.63
_________ 2,816.75

Viso ------------------------------------------------------------------
“Petty Ca.sh Fondas _________ -------------- -------------------

Viso__ ___________________________ ___________

Bondsai ir Šėrai—Visų Fondų
ParValue Nuošimčiai 

$2,929,000.00 $90,430.46 
3,041,000.00 96,811.00

$125,049.50
2,000.00

$127,049.50

1958
1959

Balansas
Fondas padidėjo

Kiti Devyni Fondai Kurie Sudaro Mišrų Fondą
Balansas gruodžio 31, 1957

Įplaukos
m.___ $2,005.44
m.___  4,941.40
gruodžio 31, 1959

m.
Išlaidos
$2,676.84

1,652.79
m.

$30,473.90

$33,091.11
2,617.21

1958
1959

Balansas
Fondas padidėjo

Našlių ir Našlaičių Fondas yra dalis Mišraus 
Fondo. Kiti fondai, kurie įeina į ^išrų Fondą, yra 
šie: Tautiškų Centų, Literatūros, Emigrantų, Mokslei
vių, Jaunuolių Auklėjimo, Bedarbių ir Inventoriaus. 
Mes peržiūrėjome visus šiuos fondus.

INVESTMENTAI

1958 m.
1959 m.

Viso per du metus

Morgičiai 
Skaičius Indėlis

_ 33 $237,000.21
_ 33 240,705.21

Nuošimčiai
$8,198.98
9,359.68

' $17,558.66

PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos poseimlnio suvažiavi
mo, įvykusio 1960 m. liepos mėn. 15 ir 16 die
nomis, Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)
TREČIOJI SESIJA

Prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos suva
žiavimo trečią sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 16 
d. 9 vai. ryto Pick-Roosevelt viešbutyje, Vogue kam
baryje, Pittsburgh, Pa.

šioje sesijoje dalyvauja šie Pildomosios Tarybos 
nariai:

P. P. Dargis, prezidentais,
S. Gegužis, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
Nora Gugis, iždininkė,
E. Mikužis, iždo globėja. Jie sudaro kvorumą.

23. Apsvarsčius Morgičių Komisijos sudarymo 
klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta Morgi
čių Komisijos sudarymo klausimą atidėti iki sekančio 
Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

24. Apsvarsčius Moksleivių Fondo Komisijos su
darymo klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutar
ta Moksleivių Fondo Komisijos sudarymo klausimą 
atidėti iki sekančio Pildomosios Tarybos suvažiavimo.

25. Prezidentas P. Dargis pakviečia sekretorių 
perskaityti SLA Pildomosios Tarybos poseiminio su
važiavimo pirmos ir antros sesijų protokolą. E. Miku
žis įnešus, S. Gegužiui parėmus pirmos ir antros se
sijų protokolas priimtas, kaip užrašytas.

26. Svarstomas SLA Centro tarnautojų pensijos 
klausimas. Platesnį paaiškinimą šiuo reikalu suteikė 
SLA sekretorius ir priminė, kad SLA 50-tas Seimas 
pavedė Pildomąja Tarybai paruošti ir išpresti šį rei
kalą.

Apsvarsčius klausimą, N. Gugis įnešus, E. Miku
žis parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti prezidentui 
P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui paruošti 
Centro tarnautojams pensijos planą.

27. Apsvassčius J. Maceinos algos išmokėjimo 
klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti

Metai
1958
1959

Viso nuošimčių per du metus_______ $187,241.46

Prie viršminėto turto taipgi prisideda: 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 150 šėrų už 

ku riuos mokėta ___
Columbus Venetian Bldg., Chicago, III., šėrų—240.

m.
m.

„t— $15,000.00

SLA PRIPAŽINTAS TURTAS

(Pagal Sekretoriauš apskaitliavimą ir raportą 
valstijų apdraudos skyriams)

Balansas gruodžio 31, 1957 m. _______ $3,294,699.18
Balansas gruodžio 31, 1958 m. _______  3,376,310.46
SLA turtas 1958 m. paaugo___________ 81,611.28
Balansas gruodžio 31, 1959 m.________ $3,444,883.66
SLA turtas 1959 m. paaugo__________ 68,573.20
SLA turtas per du metus paaugo_____  150,184.48

Balansas gruodžio 31, 1959 m______$3,444,883.66
Nors raporto pradžioj randasi bendros Lėšų Fon

do skaitlinės, vienok mes jaučiame, kad nariai gilinasi 
Lėšų Foftdo padėtimi ir tokiu budu pateikėme šiam 
Seimui smulkesnį bet sudėtinį šio Fondo paskirstymą,

SLA sekretoriui išmokėti likusią J. Maceinos algą 
teisėtiems “estate” paveldėjams.

28. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškina, 
kad liko nemaža dalis, Seimo delegatams skirtų gana 
vertingų dovanų ir prašo nutarti kaip ir kur jas su
naudoti, nes jų gražinti nebegalima. Apsvarsčius 
klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta likusias 
dovanas panaudoti premijoms ir pavesti sekretoriui, 
pasitarus su Vajaus Komisija išdalinti pasižymėju
siems ir užsitarnavusiems nariams.

29. Apsvarsčius Černiausko raštą Lietuvių Audi
torijos Chicagoje šėrų reikalu, įnešus, parėmus vien
balsiai nutarta, pavesti dr. S. Biežiui šį reikalą pla
čiau ištirti.

30. Apsvarsčius Lev. E. Dobriansky raštą, pa
vergtų tautų reikalu, įnešus, parėmus vienbalsiai nu
tarta šį reikalą pavesti išspręsti Tautos Reikalų Ko
misijai.

31. Apsvarsčius Lietuvių Skautų Brolijos raštą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta atidėti klausimą 
tolimesniam svarstymui.

32. Apsvarsčius Toronto Lietuvių Sporto “Vytis” 
raštą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta atsiklausti 
Jaunuolių Komisijos rekomendacijos.

23. Apsvarsčius D. Audėnaitės stipendijos prašy
mo dingusį klausimą ir atsižvelgus į tai, kad tas pra
šymas buvo pasiųstas SLA Švietimo Komisijai ir buvo 
kai kurių Švietimo Komisijos narių apsvarstytas ir 
įsitikinus, kad surasti dingusį prašymą yra nebeįma
noma, įniešus, parėmus, vienbalsiai nutarta duoti D. 
Audėnaitei stipendiją, o stipendijos didį pavesta nu
statyti prezidentui P. Dargiui ir sekr. d r. M. J. Vini- 
kui.

34. Prezidentas P. Dargis pakviečia SLA iždinin
kę Norą Gugis patiekti iždininkės raportą, ypač mor- 
gičių klausimu. Iždininkė N. Gugis pateikė raportą 
raštu.

ŠIA IŽDININKES RAPORTAS 
PILDOM^JAI TARYBAI, 

Pittsburgh, Pa., Liepos 8, 1960
IPaskolų raportas:

Visų paskolų nuošimčiai ir sumų numokėjimai 
padaryti laiku, išskyrus sekančias:

Viso ............................................................... $82,127.04 $78,768.02

Lėšų Fondas taipgi padengia “Tėvynės” nedatek- 
i(Žiūrėk “Tėvynės” Fondo dalį raporto.)

VirSminėtos skaitlinės aiškiai parodo, kad musų
organizacija auga ir kas metas finansiniai stiprėja. 
Vienok yra būtinai reikalinga stiprinti organizaciją ir 
naujais nariais. Mes, Pildomoji Taryba, stipriai vei
kiame šioj srity. Su kitų veikėjų ir darbščių organi
zatorių parama darome kas yra galima išlaikyti musų 
tėvų sudėtą lietuvybės dvasios kraitį ir glaudžiai su
gyventi kaipo lietuvių kilmės žmonės šios organizacijos 
globoje.

75 metai yra ilgas laikotarpis ne tik organizacijos 
amžiuj, o ir žmogaus. Ir mums džiugu dalyvauti šioj 
lietuvybės šventėj pagerbdami musų organizacijos su
manytojus ir tvėrėjus. Vienok, neužmirškime ir tų, 
kurie visą amžių veikia kuopose ir Seimuose, kurie 
musų organizaciją saugo ir tobulina visomis savo jė
gomis ir sugebėjimu, kurie nesigaili nė pinigo, nei 
laiko jos labui.

Linkime šioj reikšmingoj 75 metų sukakty Seimui 
broliškai, draugiškai ir išmintingai svarstyti ir spręsti 
jam patiektus klausimus Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje gerovei ir ateičiai.

Darbuokimės vieningai praplėsti musų organiza
cijos reikšmę broliškume, labdarybėj, kultūroj ir Lie
tuvos laisvinime.

EUPHROSINE MIKUŽIS,
SLA Iždo Globėja. 

STEPHEN BREDES Jr„
SLA Iždo Globėjas.

Delegatas A. Praškevičius įnešė, dėl. Bronė Spu- 
dienė parėmė, kad Iždo Globėjų raportas butų priim
tas taip, kaip Seimo Darbų Knygoje išspausdintas nuo 
107 iki 113 puslapių.

Iždo Globėja E. Mikužis praneša, kad 107 pusla
pyje yra korektūros klaida, būtent: Balansas gruodžio 
31 d., 1957 metų, įrašytas $2,944.84, turi įbuti ištaisyta 
į $2,944,432.84.

Įnešimas ir arportas su padaryta pataisa Seimo 
delegatų buvo vienbalsiai priimtas.

17. Prezidentas P. Dargis kviečia SLA Daktarą- 
Kvotėją Dr. S. Biežį patiekti savo raportą.

SLA Daktaro-Kvotėjo Raportas
51-mam SLA Deimantines Sukakties Seimui

I

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

Malonus Delegatai:
Visi darbai, skiriami mano urėdui, buvo atlikti

Per eilę metų eidamas SLA Daktaro-Kvotėjc 
pareigas esu patikrinęs tūkstančius įstojimo aplika

vę i jų, iš kurių galima susidaryti apytikris vaizdas lie
tuvių bendro sveikatingumo. Ypatingai ryškiai iškyla 
vienas faktas, kurį čia verta paminėti. Tas faktas 
yra žmogaus svoris, kuris yra laikomas tikrai reikš
mingu faktoriumi sveikatos išlaikymui ir dažnai le>- 
miantis gyvenimo ilgį. Vidutiniai normalus svoris yra 
užvis labiausia pageidaujamas, nes tai duoda galimy
bių sveikiau ir ilgiau gyventi. Iš to išplaukia patari
mas: Kiekvienam dėti pastangas nenukrypti svoriu 
nuo vidutinio normalumo.

Tačiau, deja, daugelis lietuvių nepasižymi norma
liu svoriu. Mažai ir visai mažai terasime mažasvorių 
kas, jei toli nenukrypsta, nėra esminga sveikatos 
būklei. Tačiau, sveriančių perviršį užtikau gana aukš
tą procentą. Keli svarai perviršio dar nesudaro dide
lės reikšmės. Bet kai svoris pasiekia dešimtį ir dau
giau procentų virš normalumo, tai jau padėtis pasi
daro tikrai rimca ir būtinai reikalaujanti rimto susido
mėjimo ir atitinkamo išsprendimo, t. y., suliesėjimo 
iki normos savo sveikatos gerovei ir ilgesniam bei 
sveikesniam gyvenimui.

Pildomoji Taryba jau nuo seniai laikosi liberališko 
nusistatymo kandidatų svorio atžvilgiu. Todėl ir virš
svoriai, jei pertoli nenukrypę, neatmetami. Tai daro
ma daugiau broliškais sumetimais, o ne medicinos ir 
biznio pagrindais. Visai retenybė užtikti su peraukš- 
tai nukrypusiu viršsvoriu, kas jau teisingai laikoma 
nutukimu. Tokius, žinoma, jau nebegalima priimti. 
Šitokiems visuomet patariama suliesėti iki normalumo 
ir išnaujo pateikti aplikaciją, kurie daugumoje atitin
kamu laiku tą ir padaro, kas tik jiems patiems svei- 
katon išeina.

Su svoriu, ypač kai prigyvenama daugiau metų, 
kiekvienas privalo rimtai apsižiūrėti ir dėti visas pa
stangas nenutukti, žinant, kad nutukimas savaime yra 
liga, vedanti į rimtus susirgimus ir amžiaus sutrum
pinimą. Atitinkamu maistu ir mankšta kiekvienas 
gali ir privalo išlaikyti normalų svorį visą gyvenimą, 
kuris tikrai bus malonesnis ir ilgesnis.

Minėdami SLA Deimantinę Sukaktį, visiems šio 
taip reikšmingo Seimo delegatams linkiu geros nuo
taikos ir deimantinių darbų.

DR. STEPONAS BIEŽIS,

ŠIA. Daktaras-Kvotėjas.

(Bus daugiau)

Y

1) MorgičiausNr. 348 aplikantas iki šiol tesu
mokėjo $500.00 ant paskolos, kuri pribrendo vas. 
13, 1960. Rašiau jam atkartotinai, negavau jokio 
atsakymo. Paskolos balansas yra $5,000.00.

2) Morgičiaus Nr. 369 aplikantas nesumokėjo 
$500.00 ant sumos, kuri pribrendo birž. 30, 1960. Jis 
rašė, kad laukė sunaus atvykstant iš Lietuvos ir jam 
reikėjo pinigų. Balansas jo paskolos $4,500.00.

3) Morgičiaus Nr. 370 aplikantas nemokėjo nie
ko ant sumos $8,500.00 (yra pribrendę 3 po $300.00), 
bet moka $100.00 į mėnesį ant nuošimčio, kuris yra 
sumokėtas iki bal. 8, 1960 ir $60.00 ant spal. 8, 1960 
mokėjimo.

4) Morgičiaus Nr. 346 aplikantas nesumokėjo 
$200.00 ant sumos, kuri pribrendo geg. 
šimtis sumokėtas. Balansas paskolos
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Petty Cash: New Yorke — Centro
Raštinėje __________________ 3,500.00

Viso $115,231.52 

raportą, S. Ge- 
raportaa buvo

370 klausimą,

1, 1960. Nuo- 
$1,100.00. apsaugo-

Bonų raportas
Birž. 24, 1960 — Buvo 

2.50% USA Treasury Bonai 
sumos 3%% 5/15/64 įbonų.

$50,000.00

pakeisti
— 5/15/ ant tos pačios

$8,000.00

4%% West Virginia Tumpike su
mokėjo nuošimtį iki birž. 1, 1959 — $1,031.50 ir 
$42.0o nuošimtį ant nuošimčio.

Visų kitų bonų nuošimčiai sumokėti laiku.
Pinigai einamose sąskaitose bankose liepos 7, 1960 
Pomirtinės Fonde — Girard Trust

Corn E|xchange Bank
Pašalpos Fonde

Corn Ęxchange Bank_____
Jaunuoliu Fonde — Girard Trust

Corn Ekchange Bank _____
Mišriam Fonde — Girard Trust

Corn Eixchange Bank_____
Lėšų Fonde

Corn Ekchange Bank

Girard Trust

Girard Trust

$40,978.78

24,326.00

9,514.00

11,787.51

12,428.04
---------- -------- -»

$99,034.33Viso ________________________
•

Taupomose sąskaitose
Pomirtinių Fonde — Union National 

Bank, Mahanoy City, Pa. .......... .....
Jaunuolių Fonde — Peoples First Nat

Bank & Tr. Co., Pittsburgh, Į>a.____ _ 6,605.75
Peoples First Nat

$7,091.44

Apsvarsčius iždininkės N. Gugis 
gužiui įnešus, E. Mikužis parėmus, 
vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ratifikuoti.

35. Apsvarsčius morgičiaus Nr.
E. Mikužis įnešus, N. Gugis parėmus, vienbalsiai nu
tarta suteikti tokį pat pilną įgaliavimą Power of 
Attorney, koks buvo suteiktas J. Maceinai, dabar S. 
Gegužiui, iškolektuoti iš morgičiaus aplikanto nuo
šimčius ir skolos numokėjimus ir jeigu nuošimčių ir 
skolos numokėjimų nebūtų įmanoma iškolektuoti, ta
da užvesti bylą forklozuoti nuosavybę, kad 
jus SLA investmentą.

36. Apsvarsčius morgičiaus Nr. 348 klausimą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti 
zidentui S. Gegužiui rūpintis, kad 
morgičiaus butų sutvarkyti laiku.

37. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad yra gautas Centrinio Atstovo S. Jokūbaičio raš
tas, kuriuo pareiškė norą atsisakyti iš savo Centri
nio Atstovo pareigų, ir prašo P. T. nuomonės Cen
trinio Atstovo Kanadoje reikalu. Įnešus, parėmus, 
vienbalsiai nutarta šį klausimą pavesti išspręsti Va
jaus Komisijai.

38. SLA iždininkė N. Gugis pranešė, kad SLA 
narys Kazimieras Vileišis, prieš mirdamas savo tes
tamentu paliko $500.00 SLA Tautinės Fondacijos Fon
dui, kuriuos P. Bratėnas birželio 21, 1960 m. atsiuntė 
SLA iždininkei.

Apsvarsčius šį klausimą, Pildomoji Taryba gi
liai įvertino žymaus veikėjo ir patrioto K. Vileišio 
palikimą ir nutarė pareikšti padėką vėlionies arti
miesiems.

SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tarybos 
trečią sesiją ir poseiminį suvažiavimą, padėkojęs vi
siems Pildomosios 
didaus nuovargio, 
sprendė tiek daug

vice pre- 
numokėjimai šio

I

Tarybos nariams, kad nežiūrint 
taip rūpestingai ir sutartinai iš- 
klausimų, uždare 2 vai. p. p.

D M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.



Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Linkėjimai iš Quebec, 
Canada

Lapkričio 20 d., sekmadie
nį, Apreiškimo bažnyčioje 
bus laikomos pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės.

R.
Steponas C. Budvitis, Susi

vienijimo Skudų ir Apeliacijų 
Komisijos narys, iš Cam- 
bridge, Mass., drauge su žmo
na nuvykęs į Quebec, Cana
da, baigti vasarines atosto
gas, pr siuntė reda k t'o r i u i 
nuoširdžius linkėjimus. Jis 
tarp kitko rašo: “Oras čia 
šaltas, bet Quebec mieste yra 
daug istorinių vietų pamaty
ti ir liuosą laiką praleisti’’.

Velta Stott-Meihuber
Rečitalis-Kcn certas

Ateiis Rengia Koncertą
Ateities rengiamas koncertas 
įvyks spalio 30 dieną, 6 va
landą vakaro, Webster Hali, 
119 East 11-th Street, New 
Yorke. Bus turiningą ir įvairi 
meninė programa. Po progra
mos bus šokiai grojant Alg. 
Štarolio orkestrui.

Visuomenė kviečiama atsi
lankyti, pasiklausyti meninės 
dalies ir jaukioj nuotaikoj 
praleisti vakarą.

ką puikiai sugroti.
Pirmiausia Vytautas Ulevi

čius, grojo akordeonu solo 
“Rauda našlaitė” valsą, Mo
tulė mano ir Noriu miego. 
Tas jaunas vaikinukas tikrai 
moka gražiai groti, ypač man 
patiko “Rauda našlaitė” val
sas. Tai nepaprastai graži ir 
gili melodija. Prasideda iš pa- 
lengvo, lėtai ir gražiai, pas
kui laipsniškai stiprėja ir 
gražėja, prisipildo žavėjančio 
grožio melodijos. Ko toliau 
vis eina gražyn ir gražyn, ir 
ant galo gauni tokį malonų 
įspūdį, kaip kad 
gražaus pavasario 
tuvoje.

Našlaitės valsas
Kinderio “New Original Pol
kos” knygos. Aš pirksiu tą 
knygą ir mokysiuos tą valsą. 
Vytauto 
daugiau 
tautiškų 
atiduoti 
vams,
mokytis muzikos. Taipgi mu
zikui Kinderiui priklauso di
delis valio, 
si jaunuolių 
koms.

Jaunuolių 
kos bus 
paskutinį šeštadienį, Kinderio 
Muzikos 
BrOadway, 
Šaukit —

auštantį 
rytą Lie-

yra iš K. \

įstatytas į gerklę pavaduoja balso stemp
les. Šis dirbtinis balsas tiekiamas jo reika
lingiems savikaina.

BALSAS
NEGALINTIEMS 

KALBĖTI

Detroit, Michigan

Iš Valstiečių Liaudininkų 
Suvažiavimo

korespon-

šių kom- 
Mozart,

Sekmadienio popietį, spalio 
9 dieną Town Hali erdviose 
patalpose New Yorke įvyko 
Velta Stott-Meihuber rečitalic- 
koncertas. Publikos prisirinko 
artipilnė salė, daugiausia lat
vių tautybės, bet matėsi ke
letas lietuvių ir kitų tautybių 
žmonių, ta'gpi buvo kelių di
džiųjų dienraščių 
dentai.

Solistė padainavo 
pozitorių kurinius:
Wolf, Richard Strauss, Verdi, 
Debusey, Rachmaninoff, Sa- 
muel Barber ir kitų. Pianu 
akompanavo Be]a Szigali.

P-lė Stott-Meihuber turi iš
lavintą ir lengvai valdantį 
balsą. Ji dainavo anglų, latvių 
ir rusų ka’bomu ir, reikia pri
pažinti, kad kaikurias dainas 
gana vykusiai padainavo ir iš 
dalyvių susilaukė gausių plo
jimų ir reikalavimo daugiau 
dainuoti. Jeigu ji ir toliau la
vins savo baisa, tai greitoj 
ateity gali pasekti į pirmąsias 
amerikiečių dainininkių eiles. 
Jos laikysena scenoje tikrai 
artistiška, ji nesinervųo^ą 
prieš gausiai susirinkusius žiū
rovus, kaip dažnai tenka pas
tebėti nepripratusius scenoje 
dainininkus.

Šį rečitalį-koncertą reikia 
laikyti pilnai pavykusiu, nes 
dainininkė savo užduotį atli
ko gerai ir nesųvylė dalyvių, 
kurių buvo prisirinkusi arti
pilnė erdvi Town Hali sale.

Koresp.

Valstiečių Liaudininkų Va
dovybė š. m. spalio mėn. 15 
dieną Detroite turėjo pirmą
jį savo posėdį. Ta proga ant 
rytojaus, t. y. spalio mėn. 16 
dieną keli jos valdybos nariai 
kalbėjo Detroito visuomenei. 
Centro vadovybės pirminin
kas adv. L. Šmulkštys tema: 
“Paskutinieji pasauliniai įvy
kiai”, vice pirmininkas J. Au
dėnas
bai Lietuvos laisvinimo bare 
ir valdybos narys žurnalistas 
J. Kardelis — “Lietuvių spau
da išeivijoje”.

Susirinkimui vadovavo ir 
kalbėtojus visuomenei prista
tė K. Karvelis.

Žmonės paskaitoms labai į- 
domavosi ir yra labai dėkingi 
jų surengėjams. A. G.

“Musų veiksnių dar-

East Chicago, Ind.
' ---------j--------------------------------------------- r

Ralfas Rengia Koncertą

i

6

rengia kor.'certą-

Brooklyn, N. Y.

Ruošiamas Žalgirio 
Mūšio Minėjimas

Organizacinis komitetas 
vo paskutiniame posėdyje, 
spalio 10 dieną, padaręs kai 
kuriuos pakeitimus savo ank
stesniuose nutarimuose, galu
tinai nusprendė:

1. Minėjimas įvyks lapkri
čio 19 dieną, šeštadienį: pra
džia

2. 
pijos

3. 
minė
priešadven*iniai šokiai, 
geras orkestras ir numatytas 
gausus bufetas ru užkan
džiais.

Pagrindinę programos dalį 
sudarys paskaita apie Žalgi
rio mūšį. Paskaitą skaitys dr. 
J. Puzinas.

Meinėje dalyje dalyvaus so
listas V. Verikaitis.

sa-

7 valandą.
Vieta: Apreiškimo para- 
salė Brooklyne.
Programoje bus akade- 
dalis, meninė dalis ir 

Gros

i j i
Mi
I
I * 
I 
!

išpildys svečiai 
III., gerai pari- 

cho 
visą

Šių metų lapkričio mėn 
dieną, 4 valandą po pietų šv. 
Pranciškaus lietuvių i parapi
jos salėje, 3903 Pir Street, 
Indiana Harbor, Ind., BALE 
95 skyrius 
vakarą.

Programą 
iš Rockford,
ruošęs Rockfordo vyrų 
įas. Rockfordo vyrai 
sugaištą laiką aukoja Balfui.

Po programos bus šokiai, o 
malonios ir gerosios šeimi
ninkės pavaišins kiekvieną 
skaniais ir retai gaunamais 
užkandžiais.

Vietiniai ir apylinkės lietu
viai kviečiami dalyvauti kon
certe.

Jonas Pečiulis,
95 skyr. pirmininkas.

South Boston, Mass

Jaunuolių Orkestro Pamokos

Pirmos Jaunuolių orkestro 
pamokos buvo praeitą šešta
dienį, spalio 15 dieną. Man 
buvo malonu klausytis nau
jo orkestro, grojant gryną, 
gražią lietuvišką muziką. Jei 
gu aš pati nebučia girdėjus 
jaunuolius taip gražiai gro
jant lietuvišką muziką ir dai
nas, tai nebučia tikėjus, kad 
jie pajėgtų į taip trumpą lai-

e

Suteikti

visa orkestrą pildė 
lietuviškų dainų ir 
šokių. Čia aš noriu 

tinkamą pagarbą tė- 
ku?ie leidžia vaikus

, »
kad jis rupina- 

orkestro pamo-

orkestro pamo- 
kiekvieno mėnesio

Studijoj, 911 East 
So Boston, Mass. 

AN 8-1920.
šeštadienį, spalio 

orkestrą įstojo dar 
muzikantai. Valio visiems!

Naiicy Milerytė.

Praeitą
15 dieną į
4

Yucaipa, Calif.

Antanas Janušauskas Pa
gerbtas Gimtadienio Proga

Šių metų spalio mėn. 9-tą 
dieną A n tar/u i Janušauskui 
sukako 75 metai amžiaus. Tos 
reikšmingos sukakties proga, 
jo žmona Rozalija sukvietė 
savo pažįstamus, draugus — 
virš 30 šeimų ir visus puikiai 
pavaišino, o Antano atmin
čiai svečiai sudėjo proporcio- 
naliai ir nupirkę įteikė jam 
elektrikinį skustuvą.

i

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTO! 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas^

FUNERAL HOMF
84-02 J am ai c a Avė 

(at Foreet Parkwny Station) 
Woodhaven N Y.

Suteikiam garbinga* laidotu
me*. Koplvdias suteikiam ne

mokamai visoee dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F W SHALINS IR 

J. B SHALINS 
Tel. VTrginia 7-4499

I 
i A

Jus šiandien esat tikras, 
kad galit pasiųsti savo bal
są į San Francisco ar į 
krautuvė už kampo gretimo
je gatvėje—ir jis ten nueis
tikrai ir aiškiai kaip skambutis, 
šį puikų patarnavimą ir tobulinti jį kas
dien, tai yra Bell telefono laboratorijų 
svarbiausias darbas.

Bet greta šių tyrinėjimų musų mokslinin
kai yra padarę visą eilę pagelbinių išradi
mų specialiems tikslams.

Pavyzdžiui, medicinos reikalams Bell labo
ratorijos pagamino elektroninį prietaisą, 
kad po operacijos asmenys nebegalintieji 
kalbėti, sugebėtų vėl kalbėti, šis prietaisas

Pasinaudok patikimu, kruopščiu Ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI | SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVA- UKRAINA, BAJLTGUDIJ& LATVIJA, ESTIJA RESPUBLIKAS

135 VVEST Hth STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583
141 Secona Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRarnercy 5-7430
332 Flllmore Avenue
BUFFALO 6. N. Y.
Tel. MOhawk 2674

1855 West 47th 
CHICAGO 9, lU.
Tel. FRontier 6-6755

kiijentų, 100% garan tuo japri statymą. Klek 
LFa di?eHs p*a‘rtnk,*na« Pirmo* Višh^rektų Reikalaukite musų ka 

tniHumr m te Infommciju apie naujau muitu normai ir patarusi rmua

* ; v v. 4. - I': '
rjfrfi — .. .u. _ ...   

St.

I 
i
I

Čia yra vienas pavyzdžių, kaip telefono 
tyrinėjimai pagc.bsli medicinos srityje. 
Kiti išradimai padaro galima perduoti į 
laboratoriją širdies plakimą ir X spindulių 
veikimą, kad galima butų atlikti reikalin
gas analizes, o taip pat gali būti perduota 
Braille (aklųjų) abėcėlė, kuria jie gali 
pasinauduoti.

Visi musų pelnai pavartojami tam, kad 
galėtume Jums suteikti vis geresnį patar
navimą, kokio Jus pageidaujat. Tad ne
nuostabu, kad Jūsų telefonas suteikia taip 
vertingą paslaugą už mažą kainą.

NEW YORK TELEPHONE COMPANY

Antano žentai irgi nenusi
leido, jie įteikė gražią dova
ną iš Japonijos.

Gyvuok Antanai ilgus me
tus ir sulauk šimto metų, nes 
tu esi vertas, su visais gra
žiai sugyveni ir moki pinak- 
lį lošti.

Roman Stashis.

Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paješkomi asmenys:

Bučys Jonas, Stanislovo sun., g. 
1917 m., Klcmiškės k., Klaipėdos 
krašto.

Derenčius Albinas.
Didžiakienė-Antanaitytė Marijona, 

ir sesuo Dudienė Marcelė, Bernar
do duktė iš Joniškėlio vals., Biržų 
apskr.

Dijokas Aleksandras.

Dudienė-Antanaitytė Marcelė, ir 
sesuo Didžiakieno Marijona, Ber
nardo duktė, iš Joniškėlio vals,, 
Biržų apskr.

Gibavičius Antanas, iš Kociolkų

> i

k., Andriejavo vals., Suvalkų apskr.
Girnius Jonas ir Mykolas, Jur

gio sūnus, kilę iš Švenčionių apskr., 
Vilniaus krašto, išvykę j Braziliją.

Jurevičienė Leonora..
Jurgutis Polikarpas ir Stasys, 

Tolikarpo sūnus, iš Kretingos.
Kardokienč-Pakutkaitė Agota, vy

ras Kardokas Antanas.
Kasauskas Nikodemas.
Kazakienė-Lukienė-Dijokaitč Ele

na, gyvenusi Čikagoje.
Kazlauskas Kostas ir žmona So

fiją.
Medelis Juozas. Pijaus sūnūs. 
Medišauskaitė-Vilčinskienč Julija. 
Medzviega Antanas, Juozo sūnūs, 

gyveno Mechanicville, N. Y.
Miliauskas Juozas, Stasio sūnūs. 
Navickas Alfonsas, Vinco ir Kris

tinos sūnūs. t
Paplauskienė Monika. Antano 

duktė. , 1
Polikaitis Petras ir žmona Mari

ja.
.Jieškomicji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSUIuATE GENĖRAL

OF LITHUANIA,
61 WEST 82-ND STREET, 

NEW YORK 24, N. Y.

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St, Chicago 8, 111.

J

T

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą 'Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalio 22 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinis
PAULINA BANDZIN, 49 kp., So. Boston, Mass., gimus 

kovo 22, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 13, 1941 m., mirė gegužės 27, 1960 m. Velio
nės vaikams: John V. Bandzin ir Anthony J. Band- 
zin, pomirtinės išmokėta___ ________________ $500.00

ONA TARABUDIENF:, 77 kp., Rockford, 111., gimus 
birželio 7, 1901 m., Philadelphia, Pa. Prie -SLA pri
sirašė gruodžio 7, 1924 m., mirė rugsėjo 25, 1960 
m. Velionės dukterei, Aldonai McQueary, pomirti
nės išmokėta •.......................................     $600.00

MARE LAZAUSKIENE, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimus gruodžio 6, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 9, 1923 m., mirė spalio 2, 1960 m. 
Velionės sunui, Felix Bashinsky, pomirtinės išmo
kėta ................................................................  $600.00

Kas nori skaityti su Jokia partija nesurištą laik
rašti ii* išgirsti objektyvų lietuvišką žodj visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitrašti 

NEPRIKLAUSOMI LIETUVI
"NEPRIKLAUSOMA LIKTUS K” tur* daug rimtų bendradar

biu visuose kontinentuose ir di odą daug kinių Lt lletuviftkovir.e 
bendruomenės Ir . visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikoj®— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvfrtlmL# ’lr nuo U kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI “NEPRIKLAUSOMA I IETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, VUle Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPEJKLAUSUMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta & MICIIELSONO važiuojant pažiūrėti Ameriko* 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Allaskon; Vaizdai n.uo Atląnto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; {spūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperita; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yelluv/stone Parkas su verdančiais šalti
niai*, m oš komis Lr tt.; Grand Caųyon tarpeklis; {spūdžiai iš 
Meksikos, Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texa* 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų Indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų Įdomybių! 8u gražiai* paveikslai*. 
UŽsiaalduaiema knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu.

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

s—
NAUJIENOS

I i
i
II
ii

I®

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj 
NAUJIENOS f,uri savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei mėty. Cbicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čeki arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

< L

Viso 
Nuo

'• 1 '

kasdien nuo 9-6

132 Krankliu 
HARTFORD, 
TeL CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3930

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

PHILADE1JPHIA 23, Pa
Tel. VVAlnut 5-8878

217’ East Hennepin Avė. 
MINNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

t? ^I,.!Ladre^ per 5—7 savaite* (oro Raitu laike
n.

Licensed by Inturist 
«

MUSŲ SKYRIAI’
39 Raymond Piaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, 
Tel.

MASS.
ANdrew 8-5040

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

IR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
Atdara 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue
CONN. NAUJIENOS

. ...................—....................    $404.65
pradžios šių metų bendrai viso ............... $24,595.85

M. J. VLsiaac.,
SLA Sekretorius.

. $22.00 
. .36.00 

.37.14 
25.00 
98.00

. ,36.50 
_ 78.75 

275 kp., Sprin^field, III. Sirgo 9 s. ir 4 d. 31.51 
kp., Greenfield, Mass. Sirgo 12 s. ................... 39.75

Viso ...........................................................  $1,700.00
Nuo pradžios šių metų (bendrai viso___ $132,342.16

Išmokėtos ligoje pašalpos 1
F. MLNTAUTAS, .36 kp., Chicago, UI. Sirgo 1 sav. ir 5 d.
S. POCIUS. 36 kp., Chicago. BĮ. Sirgo 6 s. ___
M. OEPULIONIS, 57 kp., Wdrcester, Mass. Sirgo lt s. ir 6 d. .....
J. MALONES, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo 4 s. ir 1 d.
S. BUTKEVIČIUS, E. Chicago, Ind. Sirgo Ų s. ir I d. ____
J. PAVILIONIS. 135 kp., Philadelphia, pa. Sirgo 7 s: ........j._
O. PALUJBECKIEN®, 175 kp., Arlington,1 Masą. Sirgo 10 s.
O. JANARAUSKIENfi,
P. KRIAUČIŪNAS, 297
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aiškiai ir 
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Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

. F Entered as Second Class Matter November 2®, 1910, at the Post
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS J VISUOMENĘ

| Jungtiniu Tautu Generalinės Asamblėjos debatų 
programą yra įdėtas “kolonializmo” klausimas su Ame
rikos delegacijos pataisa, kad buty svarstomas ir So
vietų kolonializmas Ryty Europoje.

Šiuose debatuose bus proga Vakartį demokratijoms 
iškelti tautu pavergimo politiką, kurią Sovietų Rusija: 
praktikuoja vadinamose satelitinėse šalyse* ir ypatingai 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj.

Šias tris Pabaltijo respublikas Rusijos valdovai 
okupavo savo ginkluotomis jėgomis, sulaužydami taikos 
sutartis, pasirašytas .su jomis, prievartos ir teroro prie
monėmis užkorė joms priešingas gyventojų norams ko
munistines valdžias, sukonfiskavo bankus ir pramonės 
miestuose ir sukolektyvino- privatinius tikins sodžiuje, 
paversdami laisvus ūkininkus komunistinių dvarų bau
džiauninkais.

'Tūkstančiai Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo val
stybių piliečiui tapo išgabenti į prievartos darbo stovyk
las šiaurinėje Rusijoje*, Sibire ir •centralinėje Azijoje, 
ir dabar šių tautu jaunimas yra siunčiamas dirvonų 
piešti Kazachstane. ,

Žodžiu, Sovietų Sąjungos valdžia vykdo šių tautų 
atžvilgiu genocido, turtui plėšimo ir darbo žmonių iš- 
.naudojimo politiką, kurios nežmoniškumas dažnai pra
neša senųjų kolonialiniu imperijų valdymo metodus 
Azijoje* ir Afrikoje tamsiausiais kolonializmo laikais.

Šita komunistinės Rusijos politika privalo būti de- 
ma.skuota ir pasmerkta Jungtinių Tautų Generalines 
Asamblėjos debatuose. 1

Amerikos Lietuvių 'Taryba kreipiasi j plačiąją lie
tuvių visuomenę, kviesdama ALT skyrius, draugijų są
ryšius, atskiras draugijas, klubus ir kitokius lietuvių 
sambūrius, .nedelsiam siųsti rezoliucijas JAV atstovui 
Jungtinėse 'Tautose ambasadoriui Ją mes Wadsworth, 
(2 Park Avenue, Nevv York, N. Y.); valstybės sekreto
riui (’hristian A. Herter (l)epartment of Statė*, Wa- 
shington, I). C.) ir prezidentui Ihvigtli I). Eisenhovver 
(VVhi'te 1 louse, AViushington, D. C.):

a) paremiant pataisą, prie rezoliucijos apie* kolo
nializmą ;

4 7

b) prašant iškelti ,sovietui genocido ir kolonializmo 
politiką Lietuvoje, .Latvijoje* ir Estijoje;

c) raginant JAV delegaciją, su prezidento ir val- 
tybės sekretoriaus parama, reikalauti, kad Sovietų Ru

sija tuojau ištrauktų savo armiją bei policiją iš Pabal
tijo valstvbiu žemiu ir leistu jn žmonėms laisvu baisa-

imu išsirinkti savo valdžias.
Kaip pavyzdį čia pridedame A. L. 'T. Vykdomojo 

nulieto rezoliucijos teksią, kurį kiekviena organizaci- 
gali panaudoti tokia forma, kokia jai geriau liks.

SLA vasarnamyje, Atlantic City, N. J., penktosios ap
skrities išvykos metu sudaryta laikina komisija busimo 
SLA seimo rengimui. Iš kairės į dešinę: A. Gustus, J. Bar- 
ry, adv. S. Briedis, A. S. Trečiokas ir SLA sekretorius dr. 
M. J. Vinikas.

Artėjant Metams į Pabaigę Nepamirš 
kim Atlikti Pagrindinę Pareigę

Labai svarbu mokėti duokles iš anksto. - Musų 
organizacijos geras stovis priklauso nuo dides

nio narių prieauglio

Sąmoningas narys prisideda prie organizacijos gerovės 
ir tuo pasitarnauja savo paties labui

•Lf

Rūpinantis Susivienijimo augimu didelės reikšmės turi ne 
tik naujų narių prirašymas, bet ir esamų išlaikymas organiza
cijos eilėse. Norim ar ne, bet kiekvienais metais po tam tik
rą skaičių netenkame 
seserį išskiria iš musų t
ma, kad ne nuo musų 
netekimo priežasties.

Yra ir kitų priežasčių, kurių dėlei netenkame vieno kitę 
nario. Tai dirbtinų priežasčių rūšis ir, žinoma, su jomis turi
me kovoti.

| į laisvojo pasaulio delegacijas 
Jungtinėse Tautose. Paverg
tųjų Seimas “reiškia savo vi
sišką pritarimą Jungtinių 
Tautų bot kuriai akcijai, pa
gal Jungtinių Tautų Chartos 
nuostatus užtikrinti visuotinį 
respektą tautų apsisprendimo 
principui ir užtikrinti šio 
principo vykdymą.”

Konkrečiai Pavergtųjų Sei
mas šaukiasi į laisv uosius 
Jungtinių Tautų narius, kad 
Jungtinės Tautos ryšium su 
Chruščevo iškeltu 
klausmu:

“(a) patvirtintų 
įsakmiai kiekvienai
ir tautai nenusavinamą teisę 
be jokio išorinio įsi kišimo 
ar spaudimo laisvai nuspręsti 
savo likimą, savo valdymosi 
formą ir savo tarptautinius 
ryšius;

“(b) kiekvieną bet kurios 
valstybės ar tautos pajungi
mą, — nepaisant kokio pavi
dalo tas pajungimas bebūtų, 
— kitos valstybės valiai dek- 

| laruotų tautų apsisprendimo 
visuotinio principo pažeidimu, 
kurio pašalinimą laikytų sa
vo tiesioginiu rūpesčiu;

“(c) kviestų panaikinti vi
sas koloninio viešpatavimo ir 
vienos valstybės ar tautos pa
jungimo ar priklausomybės 
kitai formas, vistiek po kokia 
legalumo skraiste tokie san
tykiai butų slepiami ir kokia 
bebūtų jų istorinė kilmė;

“(d) nutartų, kad vieninte
lė tikra priemonė valstybės 
ar tautos apsisprendimo tei
sei vykdyti yra laisvi rinki
mai, Jungtinėms 
žiūrint;

“(e) įsakmiai 
aukščiau minėti
kintini Albanijai, 
Čekoslovakijai, 
vijai, Lenkijai, Lietuvai, 
munijai ir Vengrijai”.

Prie šio Pavergtųjų Seimo 
atsišaukimo į JT laisvuosius 
narius pridėtas memorandu
mas apie teisinę ir faktinę so
vietinio kolonizmo padėtį 
Centro ir Rytų Europos kra
štuose.

Pavergtųjų Seimo pilnatyje 
apsilankė ir žodį tarė tautinės 
Kinijos ambasadorius dr. T. 
E. Tsiang’as, Filipinų dele
gatas JT R. Bagatsing’as ir 
Australijos delegatas JT W. 
C. Wcn'tworth’as. Specialiam 
Pavergtųjų Seimo posėdžiui 
Vengrijos kluasimu pirmi
ninkavo Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas V. Sidzikauskas. 
Pavergtųjų Seimą sveikino 
Azijos Tautų Antikomunisti
nės Lygos pirmininkas Ku- 
Chcng-kang. Kor.

savo narių. Ne vieną SLA brolį ar 
tarpo negailestinga mirtis ir, supranta- 
priklauso išvengti šios natūralios nario

I
desirc.

pri-Tautoms

Nepamirškime pažiūrėti į mokesčių knygelę

/

and
įsirašyti

American

nu nuošimčiu.
mus,

kainos pakilo po karui

kur jis tarnauja.

Pavertųjų Seimas Atsakė Kremliui

metines ir pasisakė

komisionierius sako,
priim-

and further, be it delegacijos įga- ju

nariai, 
išsamiai

Dc-
kad

statės in 
the freely 
desire of

padauginti jau
namais. Aktuarui 
reikalus, dėl ku- 
atvykęs, tos pat

F. 
ca 
vo 
ti

klausimu.
bandymo 
pajungti 

Pavergtų-

kad 
tai-

globėją 
60 mc- 
proga, 
ir sek- 
drauge

not only 
evcrywhere, 
the most 
colonialism

Washingtono Darbo I 
praneša,

the
submitted an

sa- 
kai- 
me- 
rug-

tuos 
buvo 
popietį prezi d e n t a s 
ir sekretorius Vinikas

government 
withdraw from the 
of Lithuania and 
other two Baltic 
army and police

nutartų, 
principai

Bulgarijai, 
Estijai, Lat- 

Ru-

Pavcrgtųjų Seimo pilnatis 
spalio 24 atžymėjo Vengrijos 
sukilimo 
dėl Kremliaus pateiktos Jung
tinėms Tautoms vadinamos 
kolonizmo deklaracijos.

Vengrijos klausimu 
toji rezoliucija prašo Jungti
nes Tautas atmesti Vengrijos 
komunistinės

I

%anU3w|

K< 
ja

RESOLVED to request the 
American Delegation at this 
session of the United Nations 
General Assembly to expose 
the hypocrisy of the Soviet 
Russia’s govemment by a 
comprehensivc presenta t i o n 
of the plight of the peoples 
of Lithuania, Latvia and Es
tonia under the ir/human rule 
of Communism; finally, be it 

RESOLVED to urge the 
American Delegation, with

the strongest support by the 
Secretary of Statė Mr. Her
ter and by President Eisenho- 
wer himself, to insist that the 
Soviet Russian 
forthwith 
territory 
of the 
Statės its
force, and let thęir peoples 
e 1 e c t their govcnarments in 
conformity with their freely 
expressed will and

S u k rusk ii i K‘! Neatidėliokime! Stipriai ir vieningai 
paremkime Lietuvos žmonių troškimą laisvės ir nepri
klausomybes!

AMERIKOS LIETUVHJ* TARYBOS 
VYK 1)0 J/. 1 SI S K O MI TETA S.

SLA Prezidentas Dargis Lankėsi Centre
Su Sekretorium Viniku ir Aktuaru Aptarė Daug Reikalu

A RESOLUTION 
by Lithuanian American Council

W HERBAS, the delegation 
of the Soviet Union to the 
XV session of the General 
Assembly of United Nations 
introduccd a resolution pro- 
posing that all colonial count
ries, trustecship territories 
and dependent territories be 
given “complete indepcrJdance 
and frccdom in building up 
of their national 
conformity with 
c.xpressed will 
their peoples”;

WHEREAS, 
Delegation 
amendment to the Soviet anti 
colonialist resolution urging 
to c.xpcnd its meaning by 
inclusion of the colonial coun
tries held by Soviet Russia in 
Eastern and Centrai Europe 
as well as in Asia;

WHEREAS, the Commu- 
nist. govemment of Soviet 
Russia in 1940 has invaded 
by its armed forces the ter
ritory of the Independent Re
pu blic of Lithuania and of 
the other two Baltic Statės, 
in violationi of its treaty ob- 
ligations with these count
ries, and imposed upon their 
peop'es most cruel regimes 
of Communist dictatorship,

cntirely alien to the desirc 
and spirit of the people and 
only held in powcr by the ocr 
cupational ,forces of Soviet 
Russia;

WHEREAS, with these dic- 
tatorial regimos as its tools 
and by brutal means of cocr- 
cion and terror, Soviet Union 
turned the three formerly 
independent Baltic statos — 
Lithuania, Latvia, and' Es
tonia — into Russian colo- 
nies, dcstroying their natio
nal sovercignities, depriving 
their people of political and 
civil rights, confiscating their 
properties and redueing their 
vvorkers and farmers to the 
status of serfs, mcrcilessly 
cxploitcd to the benefit of 
of the ruling class of Cęm- 
munist Eupire, therofore, be 
it •

RESOLVED that. the Lithu
anian American Council cx- 
presses its vvholchearted sup
port of the proposal to con- 
demn colonialism 
in Africa būt 
and especially, 
vicious form of
practiced by Soviet Russia’s 
tyranny in the Baltic counr 
iries,

Ruošiantis prie Susivieniji
mo naujo vajaus ir Centre 
esant daug svarbių reikalų 
aptarimui, spalio 29 dienos 
ryte į Centrą* atvyko musų 
organizacijos prezidentas Po
vilas P. Dargis, kuris drauge 
su sekretorium dr. Viniku ir 
aktuaru Goodfanb, tuos rei
kalus aptarė.

šeštadienio ryte posėdžiavo 
prezidentas Dargis, sekreto
rius dr. Vinikas ir aktuaras 
Goodfarb. Jie svarstė praei
to deimantinio seimo padary
tus nutarimus ir pavestus 
Pildomąja! Tarybai juos vy
kinti, kad didžiulią organiza
cijos šeimą 
nais naujais 
atlikus 
rių jis 
dienos 
Dargis
apsvarstė kitus ., skubiuosius 
ir su jų pareigomis susijusius 
reikalus, taipgi plačiai kalbė
jo ir apie busimą naują vajų 
naujų narių telkimui į Susi
vienijimą, nes prezidentas ir 
sekretorius įeina į Vajaus Ko
misiją, kurią sudaro keturi 
Pildomosios Tarybos 
Šį Vajaus klausimą
apkalbėjus, nutarta greitoje 
ateityje sukviesti visų Va
jaus Komisijos narių posėdį

ir jame aptarti busimą vajų 
ir nustatyti gaires jo vedi
mui, kad jis butų sėkmingas. 

Kadangi tos dienos vakare, 
spalio 29 dieną, SLA nario 

Bručo salėje, 86-16 Jamai- 
Ąvenue, Woodhavene, bu- 
suruoštas pobūvis pagerb- 
Susivienijimo iždo

adv. Steponą Briedį jo 
tų amžiaus sukaktiess 
tai prezidentas Dargis 
rotorius dr. Vinikas
su žmona, dalyvavo pobūvyje 
ir pasakė momentui pritaiky
tas kalbas. Kaip prezidentas, 
taip ir sekretorius patenkin
ti, kad jie turėjo progą daly
vauti pobūvyje, suruošdame 
pagerbimui organizacijos iždo 
globėjo ir žymaus veikėjo.

Sekmadienio ryte, ■ spalio 30 
dieną posėdyje dalyvavo ir 
iždo globėjas adv. S. Briedis. 
Šis visas posėdis buvo pašvęs
tas aptarimui busimo vajaus, 
kad jį padaryti tikrai sėkmin
gu, kad jo metu lietuviai ir 
lietuvaitės galėtų
lengvomis sąlygomis ir turėtų 
didesnes naudas.

Posėdžiui užsibaigus, pre
zidentas Dargis išskrido į na- 

kad pirmadienio ryte
galėtų būti savo kasdieninėse 
atsakomingosc pareigose teis
me,

Rekordinis Pragyve
nimo Kylimas

liojimus, pratęsti JT spccia- 
cialaus referento Vengrijos 
klausimu, L. Munro, įgalioji
mus ir pareikalauti Sov. Są
jungą, kad ji vykdytų JT nu
tarimus Vengrijos

Dėl Kremliaus
savo propagandai 
buvusias kolonijas

Seimas priėmė atsišaukimą

IŠ 
partamentas 
rugsėjo mėnesį buvo rekordi
nis pragyvenimo produktų 
kainų pakylimas ir dar kils 
šį mėnesį, sako valdžios kai
nų raportas prieš prezidento 
rinkimus. To paties Darbo 
Departamento apskaičiavimu, 
pragyvenimo produktų kainos 
pakilo 1.3% aukščiau negu 
buvo prieš metus laiko. Rug
sėjo mėnesį kainų pakilimas 
buvo aukštesnis negu kurį ki
tą mėnesį per pusaštuntų me
tų Eisenhovverio administraci
jos laiku.

Robert Meycrs, darbo sta
tistikos
kad kitų reikmenų kainos pa
kilo 11.4% republikonų ad
ministracijos laiku, abelnai 
kiekvieną mėnesį pakilo vie-

Kaip prarandama narystė

Viena tų dirbtinių nario netekimo priežasčių yra išsibrau- 
kimas iš organizacijos. Ne vienu atveju tas įvyksta nejučio
mis, nepasirūpinus pačiam nariui sumokėti už savo apdraudą 
duokles nustatytu terminiu. Susivienijimo nuostatai, kaip ir 
visų kitų apdraudos organizacijų įstatai, duoklių sumokėjimą 
laiko pačia pagrindine sąlyga narystei išlaikyti. Toliau musų 
organizacijos nuostatai reikalauja duokles mokėti iš anksto 

už mėnesį ar daugiau. Kartu yra numatoma ir tam tikra leng
vata: duodama trijų mėnesių terminas .duoklėm mokėti, jei jų 
negalima sumokėti iš anksto. Tačiau jų nesumokėjus nei per 

tuos tris mėnesius, narys jau patenka į suspenduotą stovį.
Tokiam suspenduotam nariui taip pat yra kelias savo na

rystei atnaujinti. Bet ne visi tuo pasinaudoja ir tuo budu po 
kurio laiko nutraukia savo ryšius su organizacija, kurioje jis 
turėjo gerą ir naudingą apdraudą.

Kiekvienas pasirūpinkime išlaikyki narystę

Metų pabaigoje sudaroma Valstijų Apdraudos Departa
mentams SLA stovio raportą. Jame tenka nurodyti ir neteku
sių narių skaičių. Organizacijai yra svarbu, kad netekusių 
narių skaičius butų kuo mažiausias, nes tuo parodoma, jog 
organizacijos stovis yra išlaikomas reikalingoje aukštumoje.

Organizacijos aukštuma bus išlaikyta, jei tik ji turės na
rių prieauglį, vadinasi, turime daugiau prirašyti narių nei jų 
netenkame. Siekiant geresnio prieauglio kartu turime steng
tis sulaikyti dėl duoklių nesumokejimo pasitraukiančius na
rius. Pirmoje eilėje savo narystės išlaikymu turi pasirūpinti 
pats narys, o kartu ir kuopos valdyba turi paskatinti tuos na
rius, kurie pamiršo atlikti šią svaroią pareigą savo pačių nau
dai.

Duoklių reikalas primenamas dabar, kada artėjame prie 
metų pabaigos, nes jiems pasibaigus turėsime nustatyti ko
kiame kelyje esame, o labai svarbu, kad būtumėm pačiame 
geriausiame kely. Turime siekti, kad nei vienas narys neap
leistų organizacijos eilių ir todėl pažiūrėkime į savo mokes
čių knygeles, ar, nėra pavojaus prarasti narystę ir apdraudą. 
Jei yra kokia skola, tai pasistenkime ją išlyginti ir tuo išveng
ti negeistinų pasėkų.

Tenka džiaugtis SLA narių sąmoningumu, nes didelė dau
guma moka duokles pavyzdingu laiku. Jei čia užsimenama 
duoklių sumokėjimas, tai tik tam, kad priminus tiems, kurie 
gali būti pamiršę šią pareigą atlikti arba net nežino, kokios 
yra duoklių nesumokejimo pasėkos.

Patriotiniai nusistatęs lietuvis, įstojęs į Susivienijimą, yra 
apsisprendęs ir jis stengiasi savo narystę išlaikyti gerame sto
vyje. Tuo jis prisideda prie organizacijos gerovės ir savo pa
ties labo, nes SLA apdrauda kiekvienam užtikrina geriausią ap
saugą medžiaginiams nuostoliams išvengti.

Koberc Meyers sako, kad 
Kainos paimu -m. (11 uma- 
no aamniistiacijos metais 
jos paano po auti am pašau- 
mnam Kai m ir ivorejos muo 
inciu. Aocmai kieKvieną me
nesį kainos pakilu ciemoKiatų 
administracijos metais 1%.

Daroo Departamentas 
ko, kad įvairių reikmenų 
nos paKilo 12o.8 rugsėjo 
nesį įskaitant liepos ir
piučio mėnesius. Valdžia pa
teikia tokius duomenis pasi
naudodama 1947-9 metų lai-

kotarpiu.
Apskaičiuojama, kad rug

sėjo mėnesį algos pakilo tik 
vienu centu į valandą 100,000 
darbininkų, kurių kai kurie 
dirba caroplanų išdirbystėse.

Palyginus Darbo Departa
mento paduotą pragyvenimo 
ir kitų reikmenų kainų paki
limą su darbininkų algų paki
limu, tai darbininkai gavo la
bai mažą pakėlimą.

PastatytaNauja opera
dar viena lietuvių tautinė ope
ra “Duktė”. Tai trečioji kom
pozitoriaus Klovos opera. Li
breto—Tilvyčio ir Gustaičio. 
Dekoracijos—Songailai tęs.
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MUSŲ REIKALAI

SLA Trečiosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje trečioji apskritis gy
vuoja Pittsburgho apylinkėje. 
Jai ilgus metus pirmininkauja 
ilgametis ir energingas veikė
jas Stasys F. Bakanas, kuris 
yra nemažai narių įrašęs į 
musų brolišką organizaciją ir 
pirmininkavęs praeito Susi
vienijimo Deimantinio Seimo 
rengimo komisijai. Dabar tas 
nenuilstantis ir, galima saky
ti nepavaduojamas veikėjas, 
būdamas trečiosios apskrities 
pirmininku, kviečia apskrities 
metinį suvažiavimą ir prašo 
apskrities ribose gyvuojan
čias kuopas išrinkti atitinka
mą skaičių delegatų ir pri
siųsti suvažiaviman. Butų la- 
bai gerai ir girtina, kad visos 
tos apskrities ribose gyvuo
jančios kuopos atkreiptų dė
mesį į pirmininko Bakano 
prašymą ir dalyvautų suva
žiavime.

Suvažiavimas, kaip praei
tos savaitės TEVYNEJE bu
vo pranešta, įvyks sekmadie
nį, lapkričio mėnesio 20 die
ną, 2 valandą po pietų Lie
tuvių Piliečių svetainėje, 1723 
Jane Street, S. S. Pittsburgh, 
Pa. Suvažiavime, kaip meti
niame, bus svarstomi svarbus 
reikalai, išklausyti vykdomų
jų organų pranešimai ir ap
svarstyti apskrities, kuopų ir 
visos organizacijos reikalai. 
Prezidentas Povilas P. Dargis 
dalyvaus suvažiavime ir pa
darys pranešimą einamaisiais 
reikalais, tad bus svarbu ati
važiavusiems kuopų delega
tams pasiklausyti pranešimo 
apie dabartinę organizacijos 
būklę ir nustatyti gaires atei
ties darbams.

X—0—X
Organizacijos narių 
sugyvenimas būtinas

Musų broliškos organizaci
jos nariai, suprasdami broliš
kumą, vieni su kitais gražiai 
sugyvena, vieni kitiems, rei
kalui esant, kiek galint pa
gelbsti. Tai girtinas tokių el
gęsis. Jei kartais ir pasitaiko 
kokių nors nesusipratimų na
rių ar vydomųjų organų tar
pe, tie nesusipratimai išsiaiš
kinami vietoje ir užbaigiami 
broliškoje-fraternalėje dvasio
je.

Bet tarp daugelio narių pa
sitaiko ir tokių, kurie dėl į- 
vykusių kokių nors mažos 
vertės asmeniškų dalykėlių, 
vietoj tarp savęs išsiaiškinti 
ir baigti gražiuoju, juos nori 
padaryti visuomeninio pobū
džio, rašo į pašalinę spaudą, 
šmeižia tuos asmenis, kurie 
pasišventusiai dirba kuopai 
bei visai organizacijai naudą 
nešančius darbus. Tai nėra 
broliškas elgęsis ir tokius na
rius negalima pagirti. Tačiau

SLA Reikalai ir Veikla
SLA penktosios apskrities išvykos dalyvių dalis

Sėdi p. Ona Vinikienė ir A. Gustus. Stovi iš kairės 
į dešinę: A. S. Trečiokas, J. Barny, Mrs. Bany, J. Trečio
kienė, Mrs. Gustaitienė, Mrs. Gustus ir adv. S. Briedis.

Gražus Buvo SLA Penktos Apskrities Pobūvis 
SLA Vasarnamyje, Atlantic City, N. J.

Šių metų spalio mėn*. 21-23 
dienomis ŠIA Vasarnamyje 
įvyko tradicinė ŠIA 5-tos 
apskrities ir Lietuvių Spau
dos Klubo išvyka. Ši išvyka 
yra tradicinė, nes tokios iš
vykos ruošiamos du kartu į 
metus. Pavasario metu susi
renkama tokiu laiku, kada 
SLA Vasarnamis atidaromas 
vasaros sezonui, o rudenį su
sirenkama tuo laiku, kada va
sarnamis uždaromas žiemos 
laikotarpiui.

Tokios išvykos tęsiasi apie 
porą dienų, tai tas duoda ge
rą progą išsamesniam apkal
bėjimui įvairių klausimų, ku
rie liečia ŠIA ir bendrai vi
suomenės reikalus. Saulėtos 
dienos, pajūrio oras bei drau- 
gišgi pasivaišinimai sudaro

Iš Susivienijimo Septintos Apskrities 
Įvykusio Suvažiavimo

PITTSTON, PA. — Susi
vienijimo Lieatuvių Ameriko
je 7-tos apskrities suvažiavi
mas įvyko Lietuvių Piliečių 
salėje. Apskrities pirminin
kas A. Miliauskas pakvietė 
kuopų atstovus užimti vietas 
ir paskyrė mandatų komisiją 
iš trijų asmenų: M. Stanislo- 
vaitienę iš 35 kuopos, Kižį iš 
7 kuopos, ir Kavaliauską iš 
50 kuopos.

Mandatų komisijai tvar
kant kuopų atstovų sąrašą ir 
suvažiavime esant žymių sve
čių, pirmininkas pakviečia 
St. Gegužį, ŠIA centrinį vice 
prezidentą pakalbėti. Pirmiau
sia Gegužis pasveikina susi
rinkusius ŠIA Pildomosios 
Tarybos vardu ir pareiškia, 
kad būtinai reikia gerbti tuos, 
kurie atlieka didelį darbą da
lyvaudami ŠIA Seime, ap
skrityje ir kuopų susirinki
muose. Kalbėtojas pareiškė, 
kad jam yra garbė čia kal
bėti, nes prieš 70 m. ŠIA įsi
kūrė šioj apylinkėj ir gyvuoja 
ilgesnį skaičių metų, negu 
šio suvažiavimo dalyviai. Ge
gužis pareiškė, kad šita lie
tuvių organizacija daug nu
dirbo išeivijos lietuviškų kul
tūrinių darbų ir įrašė daug 
amerikiečių lietuvių. Nors šioj 
kripty neatsiekta kiek norė
ta atsiekti, bet visgi turėjome 
gerų rezultatų,* nors tai buvo 
sunkus darbas tiek atsiekti.

Justinas Bučinskas, 50 kuo
pos atstovas, kalbėjo kiek 
trumpiau, bet jo kalba buvo 
įdomi, nes jis turi gerą skonį 
pasirinkti kalbai žodžius. Jis 
pareiškė, kad jaunimo mažai 
turime ŠIA, tad musų išgalės

tokius narius už tą negražų 
elgesį negalima perdaug kal
tinti’ nes jie taip daro nesu
prasdami ' tikro broliškumo- 
fraternalizmo dvasios, kokiu 
yra musų Susvienijimas. To
kiems nariams patartina su
sipažinti su fraternalizmu- 
broliškumu ir vengti bereika
lingų ir neapgalvotų išsišoki
mų, * 

gerą nuotaiką pasitarimuose.
Daug laiko pašvęsta apta

rimui tinkamo prisirengimo 
ir gero aptarnavimo delegtų 
busimo ŠIA Seimo metu, ku
ris įvyks Nevvark, N. J. Tam 
tikslui sudaryta preliminarė 
ir laikina komisija, kurion į- 
eina: SLA 5-tos apskrities 
pirmininkas adv. S. Bredes, 
SLA Kontrolės Komisijos pir
mininkas A. S. Trečiokas, S. 
L. A. Jaunuolių Komisijos 
narys A. Gustus ir paterso- 
nietis J. Barry.

Bendra nuotaika pobūvio, 
pasidėkojant gerų gaspadinių 
gabumui, kurios pagamino 
skanius valgius ir dalyvius 
pavaišino, taipgi Atlantic Ci
ty saulėta jura sudarė šir
dingo, draugingo ir linksmaus 
ūpo dalyviams. Rep.

nedidžiausios, nes nėra daug 
jaunų lietuvių, kurie kartu 
su senesniąja karta dirbtų 
lietuviškus darbus. Vadovau
jamuose postuose irgi neturi
me didelio skaičiaus jaunų 
narių, o senesnės kartos ei
lės retėja ir negalime atlikti 
tiek darbo, kiek atlikdavome 
pirmiau.

Kalbėtojas pareiškė, kad 
jam žinoma iš nuvykusių į 
Lietuvą ekskursantų, kurie 
asmeniškam pasikalbėjime pa
sakė, kad su sesute gavo tik 
asmenijkam pasikalbėjime pa- 
20 minučių pasikalbėti gim
toj bakūžėj, o vėliau atsikvie
tė į Vilnių ir galėjo slaptai 
išsikalbėti apie viską. Bet tie 
patys, kurie taip pasakoja, 
pasirašė po korespondencija, 
kad jie laisvai kalbėjosi ir 
visur lankėsi, nes tie kurie 
davė savo parašą po kores
pondencija, buvo neraš'tingi.

Pirmininkas dar pakvietė 
pakalbėti J. Gegužytę-žalo- 
dienę, SLA pirmos apskrities 
sekretorę, bet ji nekalbėjo

Mandatų komisija perskaitė 
kuopų atstovų vardošaukį, iš 
kurio pasirodė, kad tik 7 kuo*- 
pos atsiuntė 34 delegatus. 
Šį kartą daug kuopų neda
lyvavo suvažiavime. ženkle
lius kuopų atstovams prise
gė: V. Liumbienė, M. Greš- 
taraitienė ir E. Naujalienė.

Vice pirmininkas A. Am- 
brozaitis perskaitė 9 asmenų, 
vardus, kurie atvažiavo būti 
kartu su 7-tos apskrities1 de
legatais. Jie visi buvo iš pir
mos apskrities ribų, tai jiems 
visiems suteikta balsavimo 
teisė.

Praeito suvažiavimo proto
kolą perskaitė N. Bajorienė, 
kuris priimtas. Trys protoko
lai perskaityti iš apskrities 
valdybos posėdžių ir priimti. 
N. Bajorienė buvo valdybos 
posėdyje ir išrinkta 7-tos ap
skrities sekretore vieton mi
rusio Juozo Maceinos.

Raportus išdavė šie valdy
bos nariai: Pirmininkas A. 
Miliauskas tvarkė posėdžius 
ir dirbo rengiant piknikus.

Vice pirmininkas A. Ambro- 
zailis pranešė, kad buvęs po
sėdžiuose ir parašęs praneši
mą į organą Tėvynę. Sekre
torė dirbo piknike, dalyvavo 
posėdžiuose. Iždininkas Ipo
litas Urbonas perskaitė iždo 
stovį, kuriame dabai* randa
si virš 12 šimtų.

Apskrities įeigos būna tik 
iš parengimų, ir iš tų jeigu 
dalis duodama kuopoms. Se
kamais metais taipgi bus ren
giamas piknikas viešame par
ke.

Nauja valdyba išrinkta iš 
šių asmenų: pirmininkas A. 
Miliauskas, vice pirmininkas 
A. Ambrozaitis, sekretorė N. 
Bajorienė, iždininkas I. Ur
bonas, iždo globėjai V. Ta- 
mulaitis ir J. Evanauskas, or
ganizatoriai V. Kamarauskas 
ir M. Greštaraitienė.

Užbaigus apskrities posė
džius, jaunuolė SLA 7 kuo
pos nare Petronėlė Renaldi, 
dukrelė buvusios Grabliaus- 
kaitės — ponios Renaldi, su
giedojo Lietuvos himną gra
žia lietuvių tarme ir išlaikė 
melodiją.

Visi dalyviai buvo pavai- 
. sinti skania vakariene ir išsi- 

gėrimais. Gaspadinės buvo 
šios ponios: Tunkevičienė,
Maceinienė ir Miliauskienė. 
Patarnavo prie stalų: A. 
Griškonytė ir Tunkevičius.

Valgant ir besikalbant bu
vo linksmumo, jaunuolė S. 
L. A. 7 kuopos narė Danna 
Tunkevičiutė pagrojo akorde
onu.

J. V. Stanislovaitis.

SLA 208 Pirmosios 
Motery Kuopos Sėk
mingas Parengimas

CHICAGO, ILL. — SLA 
208-tos pirmosios moterų 
kuopos rengiama rudeninė 
pramoga ketvirtadienio vaka
rą, spalio 20 dieną Dariaus- 
Girėno svetainėje, praėjo su 
gražiu pasisekimu. Visi susi
rinkusieji linkmoj nuotaikoj 

* praleido vakarą kuris davė 
kuopai nemažai pelno. Be to, 
beveik visi grįžo į namus lai- 
mėją dovanas, kiti net po ke- * 
lias, kurias pasiskyrė pagal 
savo skonį, todėl ir šie buvo 
patenkinti.

Didžiausia dovana buvo 
graži žalia vilnonė antklodė 
(afghan) kurią padirbo kuo
pos sekretorė Virginia Šim
kus. Ją laimėjo Mr. Edward 
Lass, kuris pirko bilietėlį iš 
kuopos finansų sekretorės 
Anna Jagiella. Kuopos antra 
dovana buvo $10.00 pinigais 
(kuopos pirm. Pauline Dran- 
gelienės aukota) ir tą laimė
jo darbšti kuopos narė Mar- 
tha Kuper. Buvo daug įvai
rių ir naudingų dovanų, vi
sos kuopos narių aukotos, ir 
laimėtojai turėjo vargo kurią 
pasirinkti.

Tenka pagirti šios 208-tos 
moterų kuopos nares, kurios 
taip gausiai prisidėjo, kaip 
darbu taip ir dovanoms, kad 
padarius šios kuopos metinius 
parengimus taip sėkmingais.

NG-.

Philadelphia, Pa.

ŠIA 135 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
bus Lietuvių Muzikos Svetai
nėje, 2715 E. Allegheny Ave
nue ir Tilton gatvė, sekmadie
nį, lapkričio 6 dieną, 2 valan
dą po pietų.

Randasi narių, kurių mo
kesčiai yra gana užsivilkę, 
tad prašau jus pribūti susi- 
rinkiman ir duokles užsimo
kėti. Raginu taipgi narius 
ir nares kviesti numatytus as
menis priklausyti prie musų 
bendros organizacijos, arba

I SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES" į

| Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 

į katos Komisija, ŠIA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

t Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. g

Širdies Sveikata ir Nesveikata
(Tęsinys)

ARTERIJŲ SKLEROZE
Prie sklerozes įvyksta arterijų šie- 

nelių tuštokoj imas, sukietėjimas, Tik
rumoj, apart arterijų sienelių pakitimo 
įvyksta jų tako susiaurėjimas, kas veda 
prie kraujo apykaitos sulėtėjimo, net vi
siško susllojimo dėl indo užsikimšimo.

Dažniausia arterijų .sklerozė paliečia 
seno arba senesnio amžiaus žmones, bet 
būna atsitikimų, kad šia liga suserga ir 
viduiiuiam amžiuje.

Arterijų sklerozė dažniausia palie
čia galvos—.smegenų ir širdies arterijas. 
Prie sklerozės arterijų sienelėse pradeda 
atsirasti i laukus panaši medžiaga it ko
ki žvyneliai, medžiaga vadinama choles- 
lerirm.

('bolesteri.no ir pas .sveikti žmogų 
kraujuje yra. Arterijų sklerozė atsiran
da kuomet pakrinka cholesterino suvar
tojimo procesas, jo išmetimas iš organiz
mo. Kraujuje pradeda susidaryti cho
lesterino atsargos. Cholesterinas prade
da nusėsti an’.t arterijų sienelių, atsiraii- 
da sienelių sustorėjimai. Šie sustorėji- 
mai, kaip minėjau, kliudo kraujo tekė
jimui, o kartais net užkemša kraujo in
dą visai—Įvyksta arterijos tromboze. l)ė- 
ka cholesterino—arterijų sienelėse pra
deda augti jungiamasis audinys, atsiran

da kalkių, arterijų elastingumas mažėja, 
jos darosi trapioj, kraujo apytaka lėtė- 
j<‘i, audiniu mityba blogėja. Sklerozuota 
urterija turi palinkimą prie spazmų, kas 
dar labiau pablogina kraujo .apytaką ar
ba pradeda iššaukt i širdies srity didelius 
skausmus — ajigi.ua pektoris arba steno
kardija vadinamus. O kartais net dalis 
širdies raumenų mityba sukrinka. Įvyk
sta taip vadi minias širdies raumenų in- 
tarktaš. Kartais sklerozė paliečia ir pa
čius širdies raunami s, kas veda, prie šir
dies vožtuvų susirgimo, prie širdies plos.

Prie galvos sniegenų i.ndii sklerozės 
.susilpnėja atmintis, sumažėja proto dar
bingumas, pablogėja miegas, alsi randa 
nervuotumas, galvos sopėjimas, svaigu
lys, palinkimas alpi i. Pagaliau gali 
sprogti galvos smegenų kraujo indas, 
kraujas išsilieja i smegenis — Įvyksta 
apopleksija — sirokas prie kurio gali 
suminkštėti paliesta smegenų dalis. Ko
jose, kuriui indai paliesti sklerozės, atsi
randa silpnumas, skausmai, tampymai.

•Visų kūno arterijų sklerozė retas da
lykas. Dažniausia kenčia širdis, galva, 
inkstai, kojų arterijos. Sklerozės atsira
dimui didelės svarbos turi mityba. Anks
tyvos senatvės, arterijų sklerozės, nutu
kimo, padidėjimo kraujo spaudimo — 
viena iš svarbiausių priežasčių yra ne
tikslinga mityba. Chroninis persivalgy
mas yra daugelio ligų priežastis.

(Bus daugiau)

i

priduoti jų vardus ir antra
šus man, kad galėčia asme
niškai tuo reikalu juos maty
ti. Gavimas ir prirašymas 
naujų narių, tai priklausan
čių narių yra šventa pareiga.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius.

Toronto, Canada
Iš Bendro Rudens Baliaus

Bendras ŠIA 236 kuopos 
ir Sporto Klubo “Vytis” ru
dens balius, * nesutraukė per
daug svečių, bet atsilankiu
sieji galėjo smagiai praleisti 
laiką ir laisvai pasišokti. Šia
me parengime daug prie lo
terijos pasidarbavo L. Ricke- 
vičienė ir O. Margo, bufete 
J. Margo, prie durų tarnybas 
ėjo R. Preikšaitis, L. Kirkilis, 
J. Šulcas ir V. Dobilas. Lote
rijos laimikių ir kitų dovanų 
įteikimą gražiai pravedė A. 
Paulauskas.

SLA 236 kuopos finansų 
sekretorė persikėlė į kitą bu
tą. Ją galima pasiekti skam
binant tel. HU 5-2357.

Į jaunuolių komisiją įėjo 
žinomas “Vyčio” futbolinin
kas J. Vėlyvis. j. b.
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Rumford, Maine

Mirė Lillian Lobikytė,
SLA 299 Kuopos Narė

Šių metų spalio 16 dieną 
mirtis išskyrė iš gyvųjų tar
po Lillian Lobikytę, Susivieni
jimo 299 kuopos narę. Sek
madienio ryte ji jau nesikėlė, 
nes naktį ji užmigo amžinai. 
Buvo ištekėjusi už Walter 
Drakšos, Ji buvo gimusi 1920 
metais gruodžio 31 dieną, pri
gulėjo prie 3 draugijų angliš
kų ir prie 3 lietuviškų: Lietu
vos Dukterų draugystės, SLA 
299 kuopos ir S. L. Darbinin
kų.

Nuliudime paliko dukterį 
Viktoriją 2 metų ir Walter 
6 metų. Taipgi paliko motiną 
Viktorija Lobikis čia gyve
nančią, brolį John gyvenantį 
Detroit, Michigan', ir seserį 
Mrs. George Lard, gyvenan
čią Brownsville, Maine. Lil
lian buvo gera dainininkė, par 
rengimuose dažnai dainuoda
vo ir linksmindavo susirinku
sią publiką.

Mes reiškiame Walteriui ir 
visiems giminėms gailią užuo
jautą, o Tau, Lillian, lai bū
na lengva ilsėtis lietuvių ka
puose prie gražaus kelio A- 
merikos žarnelėje.

Jonas Kaulaicze.

I Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Brooklyn, N. V. — Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 
38 kuopos ruošiama metinė 
tradicinė vakarienė įvyks lap
kričio mėnesio 19 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue, Brooklyne. 
Vakarienė bus pagaminta į- 
vairių rūšių, taipgi netruks 
lengvų ir stipresnių gėrimų 
troškulio numalšinimui. Ren
gėjai prašo įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti sau vie
tas vakarienei.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje trečios apskrities me
tinis kuopų atstovų suvažia
vimas kviečiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 20 dieną, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Apskrities pirmininkas S. F. 
Bakanas prašo visas apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skai
čių atstovų ir prisiųsti suva
žiaviman. Patenkinkite ap
skrities pirmininko prašymą.

Narių pareiga patiems lan
kyti ir raginti savo draugus 
lankyti SLA kuopų ir apskri
čių parengimus.

Taipgi dalyvaukite kuopų 
susirinkimuose ir ruoškitės 
žieminiams parengimams.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
« W *>

PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11*14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

Įnešimas ir 
kaip Seimo

(Tęsinys)
Delegatas F. Motuzas įnešė, dėl. HeJen Čižauskas 

parėmė, kad Daktaro-Kvotejo raportas butų priimtas, 
kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygoje, 
raportas buvo Seimo vienbalsiai priimtas, 
Darbi) Knygoje išspausdintas.

18. Prezidentas P. Dargis pakviečia 
redaktorių M. L. Vasil išduoti raportą.

o

v

“Tėvynės”

“Tėvynės” redaktorium ir pa-

s

“Tėvynės” Redaktoriaus Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui 
liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

Gerbiamieji Seimo Delegatai ir Delegatės:

Praeitas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 50-tas 
Seimas, įvykęs 1958 metais Chicagoje, išrinko mane 
Susivienijimo organo 
vedė man atsakomingas pareigas, kurias aš stengiausi 
atlikti pagal savo geriausį supratimą. Pirmoje eilėje 
visuomet stačiau savo broliškos organizacijos—Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje—reikalus, ir stengiausi 
palaikyti narius vienybėje, neskirstydamas juos į poli
tines ar religines grupes, nes taip patvarko organiza
cijos Konstitucija, kurios prisilaikydamas raginau na
rius palaikyti vienybę ir visiems bendrai dirbti ir ug
dyti savo brolišką apdraudos ir pašalpos organizaciją. 
Taip dariau dėl to, kad, mano supratimu, bendrai dirb
dami, ypač dabartiniu svarbiuoju musų tautai mo
mentu, galime daugiau gerų darbų atlikti savo orga
nizacijai ir lietuvių tautos labui. Ar tokis mano nu
sistatymas buvo teisingas ir naudinigas Susivienijimui, 
palieku spręsti jums, gerbiamieji, Penkiasdešimt Pirmo 
Seimo delegatai ir delegatės.

Apie organo “Tėvynės” 
kinti, nes visi nariai kas savaitė jį gauna ir mato.' 
Aš stengiausi organą padaryti kiek galima įdomesniu, 
bet reikėjo skaitytis su vieta, kurią labai dažnai už
imdavo’ įvairus Sekretoriaus pranešimai, kaip Pildo
mosios Tarybos suvažiavimų protokolai ir kiti oficialus 
raštai, tad labai dažnai pasitaikydavo, kad kitiems, 
ne Susivienijimo reikalams, raštams mažai vietos be
likdavo.

Kaip aukščiau minėjau, stengiausi prisilaikyti Su
sivienijimo Konstitucijos ir organą vesti tokioje dva
sioje, kad jis tarnautų visiems nariams vienodai, bet 
kaip visur pasitaiko visokių nepasitenkinimų ir nesu
sipratimų, taip įvyko tarp “Tėvynės” redaktoriaus ir 
labai mažos dalelės narių. Pasitaikė ir tokių musų 
organizacijos veikėjų, kurie, nesusipažinę gerai su Su
sivienijimo, Konstitucija, mano, kad į organą redakto-
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turinį man nereikia aiš-

rius turi viską dėti ką tik jie' sumano ir viename ar 
Į kitame suvažiavime praveda, siunčia redaktoriui ir 

reikalauja jų raštus talpinti organe. Turime atminti, 
kad organo “Tėvynės” redaktorius pirmiausia turi va- 

j duotis organizacijos gerove, prisilaikyti Susivienijimo 
Konstitucijos patvarkymų, Seimų nutarimų ir Pildo
mosios Tarybos patvarkymų. Jeigu to nesilaikytų ir 
talpintų organe tokius raštus, kurie vienokiu ar kito
kiu budu daro nepamatuotus priekaištus narių išrink*- 
tai ir Seimo užtvirtintai Pildomajai Tarybai bei Seimo 
išrinktoms komisijoms, tai jis nebūtų organizacijos 
organas, o priešas, leidžiamas Susivienijimo pinigais.

Todėl, šio Susivienijimo 51 Seimo gerbiami delega
tai ir delegatės, geriau susipažinę su “Tėvynės” re
daktoriaus pareigomis, geriau supras redaktoriaus pa
dėtį. “Tėvynės” redaktoriaus pareigos yra daug 
sunkesnės, negu kitų, privačių, laikraščių. Kiti laik
raščiai turi vieną vienokią ar kitokią liniją ir jos lai
kosi, tačiau “Tėvynės” redaktorius privalo laikytis 
Susivienijimo ir lietuvybės linijos, nes Susivienijime 
priklauso įvairių politinių ir religinių įsitikinimų žmo
nės, todėl “Tėvynė” turi būti vedama ibepąrtyviškai ir 
visiems vienodai tarnauti.

Redaktoriui buvo prisiųsta viena tokia rezoliucija, 
kurioje kritikuojama Pildomoji Taryba ir daromi įvai
rus priekaištai. Kadangi rezoliucijos prisiuntėjas 
griežtai reikalavo ją talpinti organe ištisai, tai jos 
nuorašai buvo pasiųsti Švietimo Komisijai ir SLA 
Prezidentui Povilui P. Dargiui, kad jie padarytų nuo
sprendį ką redaktorius turi daryti su tokia Susivieni
jimo Konstitucijai ir nusistovėjusiai tvarkai priešta
raujančia rezoliucija? Minėti asmenys redaktoriaus 
prašymą patenkino, padarė nuosprendį ir tuo viskas 
baigėsi.

Organą nenaudojau jokiems asmeniškiems reika
lams. Su pašaliniais Susivienijimui palankiais laik
raščiais nereikė polemikų vesti, jie labai dažnai, rei
kalui esant, duodavo daug vietos raštams Susivieniji
mo reikalais. Ypatingai jie kreipė rimtą dėmesį pa
skelbus vajus naujų narių telkimui į organizaciją ir 
net patys redaktoriai kartas nuo karto ragindavo 
nepriklausančius lietuvius rašytis. Į Susivienijimui 
priešingą spaudą nebuvo kreipiama jokio dėmesio, bet 
ir jie per praeitus du metus labai mažai rašė bei pasta
bas darė Susivienijimui. Todėl šia proga reiškiu gilią 
padėką visų Susivienijimui prielankių laikraščių re
daktoriams už paramą musų broliškai organizacijai.

Nuo praeito Susivienijimo 50 Seimo beveik be 
jokios pertraukos buvo vykdomi vajai naujų narių 
telkimui į organizaciją. Vieniam vajui užsibaigus buvo 
paskelbtas kitas, kurių vienas tęsėsi iki šiam Seimui. 
Geresniam vajų pasisekimui, Pildomoji Taryba pagei
davo pirmo “Tėvynės” puslapio agitacijos vedimui.y 
Todėl nuo pradžios vajų agitaciniams raštams buvc 
skirta viena plati skiltis pirmam “Tėvynės” puslapy

Susivienijimo Vajai Narių Gavimui

Kita pirmo puslapio dalis buvo užpildyta kitais įvai
riais raštais, daugiausia lietuviško turinio. Iš poros 
Pildomosios Tarybos narių buvo padarytos pastabos, 

kad pirmam puslapy neibutų dedama jokių pasaulinių 
žinių, tačiau išsikalbėjus paaiškėjo, kad daugelis Susi
vienijimo narių skaito tik vienų “Tėvynę” ir jie nori 
žinoti kas dedasi pasaulyje, ypač šiuo kritišku musų 
tautai momentu; su tuo sutiko ir Pildomosios Tarybos 
nariai.

“Tėvynės“ Priedas “Atžalynas”
Praeito 50 Seimo išrinktoji Jaunuolių Komisija 

sumanė prie “Tėvynės” leisti priedą vieną kartą mė
nesyje jaunuoliams lietuvių ir anglų kalbomis ir parin
ko jam vardą “Atžalynas.” Pildomoji Taryba su tokiu 
Jaunuolių Komisijos sumanymu sutiko ir jo leidimui 
paskyrė lėšų. Iki šiam Seimui “Atžalyno” išleista 
penki numeriai. Jį redaguoja Jaunuolių Komisijos 
išrinktoji redakcinė komisija, kuriai vadovauja V. 
Virbickas. “Tėvynės” redaktoriui pavesta peržiūrėti 
“Atžalynui” skiriamus raštus, kad jie,atitiktų Susivie
nijimo dvasiai.

Sveikatos Skyrius “Tėvynėje”
Praeitas Susivienijimo Seimas išrinko Sveikatos 

Komisiją iš Dr. Ml. Nasvyčio, Dr. D. Pilkos ir Dr. V. 
Tercijono. Komisija, tarp savęs susitarusi, pasiskirstė 
kuriais mėnesiais kuriam reikės rašyti Sveikatos Sky
riuje. Jie rašė po keturius mėnesius, o jei kuris dėl 
vienokios ar kitokios priežasties negalėjo pats rašyti, 
tai surado pavaduotojus. (Dr. D. Pilkos sveikatai pa
šlijus ir negalint rašyti, už jį rašė prof. V. Tumėnienė, 
kuri vėliau pavadavo Dr. V. Tercijoną ir baigė rašyti 
apie vaikų auklėjimą.

Mano manymu, visų aukščiau suminėtų daktarų 
“Tėvynės” Sveikatos Skyriuje tilpę raštai įvairiais 
sveikatos klausimais buvo naudingi visiems “Tėvynės” 
skaitytojams. Todėl, šio Susivienijimo 51 Seimo pro
ga, aš reiškiu gilią padėką visiems Sveikatos Skyriuje 
rašiusiems daktarams. Iš jų raštų sužinojo kaip už
laikyti sveikatą ne tik suaugę žmonės, bet ir moterys 
sužinojo kaip auklėti vaikus.

“Tėvynes” Bendradarbiai
Per praeitus du metus “Tėvynės” bendradarbių 

buvo daug. Vieni jų rašė Susivienijimo reikalais, kiti 
įvairiais lietuvybės klausimais, bet daugiausia bendra^ 
darbių buvo iš įvairių kolonijų, rašiusių apie Susivie
nijimo kuopų veiklą ir abelnai apie lietuvių veiklą, ir 
jų dėka “Tėvynė” buvo galima padaryti įvairesnė, nes 
seniai yra žinoma, kad daugelis lietuvių, senesnio am
žiaus, nors ir nieko kito neskaito, bet iš savo miesto 
tilpusią korespondenciją visuomet perskaito. Kiti 
bendradarbiai rašė kitais klausimais.

Nemažai raštų gauta iš Amerikos Lietuvių Tary
bos, Lietuvos Laisvės Komiteto ir kt. Jiems buvo 
duota vietos, ypatingai Amerikos Lietuvių Tarybai, su 
kuria bendradarbiauja Susivienijimas Lietuvos laisvi
nimo ir kituose lietuviškuose darbuose, taipgi ir Susi
vienijimo Seimų nutarta bendrai dirbti su Amerikos 
Lietuvių Taryba kovoje už Lietuvos išlaisvinimą iš 
raudono imperializmo. Todėl visiems bendradarbiams, 
šio Deimantinio Seimo proga, reiškiu nuoširdžią pa
dėką.

Kaip su bendradarbiais-korespondentais, taip ir 
su visais nariais santykiai buvo geri, narių sugyveni
mas buvo tikrai broliškas, per praeitus du metus re
daktorius negavo nei vieno rašto, kiršinančio narius 
vienus prieš kitus. Tokis narių tarpusavio sugyveni
mas parodo, kad jie supranta savo broliškos organi
zacijos reikalus ir moka gražiai sugyventi.

Geri santykiai buvo ir su musų organizacijos 
vadovybe—Pildomąją Taryba. Aš buvau ir esu tos 
•nuomonės, kad tik bendrai dirbant galima atlikti daug 
gerų darbų Susivienijimui, savo tautos žmonėms ir 
musų senai tėvynei Lietuvai. Todėl visuose darbuose 
stengiausi kooperuoti su Pildomosios Tarybos nariais, 
o jie kooperavo su manim. Prezidentui Povilui P. 
Dargiui atvykus į Centro patalpas, kiekvieną kartą su 
juo pasitariau, taipgi su Sekretorium Dr. M. J. Viniku 
ir kitais. (Dažniausia tekdavo tartis su Sekretorium 
Viniku, kaip butų galima daugiau lietuvių ir lietuvai
čių įrašyti į SLA ir padauginti narių skaičių. Taigi, 
šio Susivienijimo 51, Deimantinio, Seimo proga, aš 
nuoširdžiai dėkoju. visiems Pildomosios Tarybos na
riams už nuoširdų kooperavimą su manim.

Per praeitus du metus teko dalyvauti keliuose 
apskričių ir kuopų parengimuose. Kur tik buvau 
kviečiamas, jei tik darbo sąlygos leido, skaičiau būtina 
pareiga patarnauti apskritims, kuopoms ir suruoš
tuose vienokio ar kitokio pobūdžio parengimuose pa
sakyti kalbas.

Sąlygos Darbovietėje
.Kaip pirmesniais keliais metais, taip ir praeitus 

du metus, darbo sąlygos buvo nepavydėtinos. Norint 
padaryti taupumą, reikėjo suredaguoti, prirašyti ir 
pačiam, su maža išimčia, visą laikraštį surinkti ir 
korektūras perskaityti. Aišku, kad, tokiom sąlygom 
esant, reikėjo dirbti neribotą skaičių valandų, neiš- 
imant ir Amerikos didžiųjų švenčių.

Baigdamas dar kartą primenu, kad praeito Susi
vienijimo 50 Seimo man pavestas redaktoriaus parei
gas stengiausi atlikti pagal savo geriausį supratimą 
ir išlaikyti organą bepartyvišką, kokiu yra ir pats 
Susivienijimas, kad jis atitiktų visų narių dvasiai.

Linkiu Susivienijimo 51, Deimantiniam, Seimui 
kuogeriausios nuotaikos! Linkiu atlikti kuogeriausių 
kūrybinių darbų ir nenukrypti nuo tikrojo lietuviško 
kelio, kurį mums parodė pirmieji organizacijos stei
gėjai, ugdytojai ir kurį mums nurodo SLA Konstitucija.

Lai gyvuoja Susivienijimas Lietuvių Amerikoje! 
Lai visų suvažiavusių delegatų širdyse plaka lietuvy
bės jausmas ir lai visiems rupi Seimo metu padaryti 
gerų nutarimų Susivienijimo patobulinimui ir ateities 
darbams gairių nustatymas!

M. L. VASIL, 4 
“Tėvynės” Redaktorius.

Delegatas J. Varkala įnešė, dėl. A. Gegužienė pa
rėmė “Tėvynės” redatoriaus raportą priimti kaip jis 
išspausdintas Seimo Darbų Knygoje. Įnešimas ir ra
portas Seimo delegatų vienbalsiai priimtas kaip iš
spausdintas Seimo Darbų Knygoje.

(Bus daugiau)
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Kai Rinkimų Diena (antra
dienis, 
ateis, turėsi vykti į tą vietą, 
kur registravaisi, arba į ku
rią nors kitą oficialiai balsa
vimui paskirtą vietą. Jei ta 
vieta bus ta pati, kur regis
travaisi, rasi prie to pačio 
stalo tuos pačius rinkimų in
spektorius ir tas pačias sura
šymo knygas. Be to, ten bus 
keli kiti žmonės, stebį balsuo
tojus, 
stalų. Šie žmonės yra politi
nių partijų darbuotojai, ku
riems yra įstatymais leista 
stebėti balsavimo eigą. Pa
prastai kiekvienai partijai yra 
leista turėti du tokius stebė
tojus prie balsavimo urnos.

Kai Rinkimų Dieną atvyk
si prie stalo, rinkimų inspek
torius dar kartą tavęs pak
laus pavardės. Radęs knygoje 
tavo registracijos metu duo
tą informaciją, jis uždengs 
tavo parašą ir paprašys dar 
kartą pasirašyti. Tada jis pa
lygins abu parašus tapatybės 
patikrinimui.

Perėjus šią procedūrą, gali 
balsuoti. Jei vartosi balsavi
mo mašiną, 
moki ją naudotis prieš einant 
į balsavimo vienutę. Jei nesi 
tikras, paprašyk oficialaus 
rinkimų asmens, kad parody
tų, kaip balsavimo mašiną 
naudoti. Jei atitinkamai ne
mokėsi naudotis, tai tavo bal
sas gali būti prarastas. Jei
gu vartosi balsavimo kortelę, 
nepamiršk pažymėti “X” vi
duryje cirkelio ar keturkam
pio, esančio šalia tavo pasi
rinkto kandidato pavardės.

Įėjus į balsavimo vienutę, 
jei vartosi balsavimo mašiną 
ar kortelę, kiekvienu atveju 
balsuok, už ką tik nori. Nie
kas nežinos, kaip tu balsuosi. 
Balsavimo kortelėje tavo pa
vardė neužrašyta. Nei jos nei 
mašinos pagalba negalima pa
tikrinti, už ką tu balsavai. 
Nąsvarbu, kuriai partijai pri
klausai, kai registravaisi, gali 
balsuoti už bet kurį kandida
tą, nežiūrint, kuriai partijai 
jis priklausytų.

Nutark, už kurį kandidatą 
balsuosi, PRIEŠ eidamas į 
balsavimo vienutę. Gali su 
savim pasiimti kandidatų są
rašą, jei nori, bet neik į bal
savimo vienutę iš anksto ne
apsisprendęs. Tokie neapgal
voti momento nutarimai yra 
neteisingi kandidatų ir tau
tos atžvilgiu ir jie parodo, 
kad savo balsavimo teisės ne
naudoji apgalvotai. Be to, jei 
užimsi per ilgą laiką balsavi
mo vienutėje, kol apsispręsi, 
negalėsi laiku pabalsuoti, nes 
kiekvienam asmeniui yra leis
tą nuo trijų ligi penkių mi
nučių vienutėje.

Tačiau, jei prieš ateidamas 
balsuoti apsvarstė! kandidatų 
nuopelnus ir nusistatei, už 
kuriuos balsuoti, tai turėsi 
pakankamai laiko balsavimui. 
Pabaigus balsuoti balsavimo 
mašinos budu, tavo balsas 
bus užregistruotas, kai apleis
damas balsavimo vienutę ran
keną pastumsi atgal. Balsuo
jant rinkimų kortelių budu, 
sulenk kortelę, pasiimk su 
savim ir išeidamas iš vienu
tės, įmesk į urną.

Tai įvykdžius, kaipo pilie
tis pasinaudojai demokratinio 
valdymosi budo privilegija ir 
užregistravai savo asmeninę 
nuomonę, kuri bus įskaičiuo
ta.

Balsavimas yra paprastas,

Kelionės įspūdžiai iš Daug Miestų ir Valstijų
Lėktuvu išskridau iš Chica- 

gos į New Yorką ir esant šeš- 
dienio popiečiui, ne t u r ė j a u 
progos su kuo nors pasimaty
ti. Traukiniu Bostoną pasie
kus apsistojau pas Joną Ro
maną, Lietuvių Radio valan
dos vedėją, kuris mane pa
kvietė porą savaičių prieš ma
no išvažiavimą. Su bostoniečių 
Feliksu Zalecku praleidom ke
lias valandas aplankydami ke
lias vietas ir turėjom progą 
pasisvečiuoti. Prieš apie 30 
metų Zaleckas važinėjo po 
Ameriką su Vanagaičio Dzim- 
dzi Drimzi lošimais, Chicagoj 
dar ir dabar jie turi daug 
draugų nuo to laiko.

Sekmadienį turėjau progą 
pasimayti su prel. Virmausku, 
So. Bostono parapijos klebo
nu. Su 
trumpai prisiminiau apie savo 
krikštų sūnų. Ji turi kitus du 
sūnūs kun1. Juozą Naudžiuną, 
Cambridge parapijoj ir kun. 
Andrių Naudžiuną, prie Drau
go redakcijos Chicagoje. Prieš 
kelis metu jis gyvenęs Buenos 
Aires Argentinoje, per 3 me
tus išmoko ispaniškai kalbėti, 
dabar Chicagoj būdamas kun. 
Naudžiūnas yra dažnai paski
riamas į ispanų bažnyčią pasa
kyti pamokslą ispaniškai. Su 
artimu giminaičiu Simonu Ja
kubausku ir jo žmona trum- 

bet labai svarbus aktas. Jis 
yra teisė, nuo kurios’priklau
so musų laisvė. Žmonės ko
vojo ir mirė dėl šios teisės. 
Tau gi reikia tik laiko, pas
tangos... ir apgalvojimo.

American Council.

pai tarėm kelis žodžius, nes 
jis nesijautė gerai. Teko už
sukti *į A. Ivas '(Ivaškevi
čiaus) Real Estate raštinę ir 
tą vakarą telefonu pasikalbė
jau su jo žmona. Ivaškevičius 
nepriklausomybės laikais buvo 
nuvažiavęs į Lietuvą, kur nu
sivežė nemažai pinigų ir pri
sidėjo prie Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos.

Pasimatymas su kitais
Man buvo malonu susipa

žinti su dr. Juozu Leimanu, 
Vyčio mėnesinio žurnalo re
daktorium, kurį rytojaus die
ną mačiau Worcesteryje. Pas 
kitą artimą giminaitį, Vy
tautą Stelmoką, dažnai užsuk
davau į jo Real Estate rašti
nę ir turėjom daug ką kalbėti. 
Mano jaunų dienų draugo 
John Shork (Šarkus) žmona 
pranešė, kad jos vyras mirė 
prieš metus laiko. Mes į Ame
riką vienais metais atvykom, 
jis tuojaus įstojo į Bostono 
kolegiją, būdamas neturtingu 
Šarkus dirbo ir mokinosi die
nomis ir vakarais. Prieš pir
mąjį pasaulinį karą jis buvo 
žinomas matematikos eksper
tas svetimtaučių tarpe. Sugrį
žęs iš kariuomenės jis užbaigė 
mokslą ir buvo paskirtas Bos
tono kolegijos technologijos 
mokytoju ir profesoriaus pa- 

gelbininku, taip pat jis buvo 
metinio Technologijos žurnalo 
techniškas redaktorius. Atsi
radus Radio, Šarkus buvo eks
pertas mechanikas ir buvo 
pirmas atsukimo radio iš Bo
stono į Romą, Italiją, pasi
kalbėjime. Jonui Šarkui mi
rus, lietuviai neteko mylimo 
ir garbingo žmogaus svetim
taučių mokslininkų tarpe.

Užsukau į So. Bostono Lie
tuvių Salę, radau pažįstamų, 
be Jono' Romano buvo J. Le- 
kys, gerai žinomas lietuvių 
veikėjas ir C. Pratapas, kuris 
jau sulaukė 92 metu amžiaus, 
bet gerai jaučiasi ir mano at
važiuot į Chicagą šį rudenį 
aplankyt pažįstamus. Iš Bos
tono nuvažiavau į Brocktoną, 
pirmiausia užėjau pas Anną 
Kašėtą, žymią visuomenės vei
kėją ir drabužių krautuvės sa
vininkę ir pasiteiravau apie 
jos brolį Joną Kašėtą, kuris 
prieš 40 metų buvo veiklus lie
tuvis atletas lengvoj atletikoj 
ir sunkaus svorio kilnojime. 
Užsukau pas prel. Praną Stra- 
kauską, Brocktono parapijos 
kleboną ir jo motiną, sulau
kusią 92 metus amžiaus, bet 
ji nuo darbo nepasitraukia, 
bet vis truriasi apie kleboni
ją. Su prelatu pasikalbėjom 
ilgiau, nes prieš du metus 
man būnant net jis buvo iš
važiavęs į kitą miestą.
Parimčiau Lietuvių Bakūžę

Užėjus pas K. Jurgeliuną, 
radau jį su žmona, ir jis pa
rodė man namą ir didelį daržą 
su daržovėm ir gėlėmis apso
dintą. Pasikalbėjus jis pasi
sodinęs mane į savo vežimą 
apvežė aplink Brocktono mies
tą, aprodė miesto pagerini

mus ir užsuko į Brockton 
Fair, kur randasi lietuvių Da
riaus-Girėno Bakūžė. Bakūžė 
gražiai ištaisyta su lietuvišku 
kryžium ir dideliu lietuvišku 
laikraščiu apie 6 pėdos aukš
čio iš medžio išdrožinėta su 
lietuviškais pagražinimais. Su
grįžus į So. Bostoną, vakare 
buvau pakviestas ant vakarie
nės pas mano giminaitę Helen 
Jackson (Jakubauskas), be
valgant atvažiavo kitas gimi
naitis Edwark Jackson (Jakur 
kauskas) su žmona, tai man 
buvo malonus šeiminiškas va
karas.

Rytojaus dieną traukiau į 
Worcesterį ir užėjau pas Juo
zą Krasinską, radau sėdintį 

KALEDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos r ei lai am s daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausi skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

MUSŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutteir Avė. Tel. DI 5-8808
428 Springfield Avė. Tel. BĮ 3-1797
126 — 4th St., Tel. FO 3-8569
99 Main St. Tel. MII 4-4619 

Tel. PR 3-0979

NEW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y..
NEWARK 3, N. J„ 
LAKEWOOD, N. J„ 
PATERSDN 1, N. J.
PASSAIC, N. J., 211 Monroe St.
VINELAND, N. J., Wcst Landis Avė. (Greek Orthodoic Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTŠBURGH 3, PA., 1015 Eaat Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
WATERBŲRY, CONN, 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS, ' “ “ *
SPRINGFTELD, MASS, 
CLEVELAND 13, OHIO.

HAMTRAMCK, MICH 
DETROIT, MICH, 
GRAND RAPIDS, MICH,

SAN FRANCISOO, CALIF.

6 Day St.

174 Millbury St. 
1716 Main St. 
2683 West 14th St.

CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. 
., 9850 Jos. Campau

7300 Michigan Avė.
414 Scribner Avė. N.

su savo žmona ir sunum Juo
zu, Jr. Kitą vakarą Krasinsko 
sūnūs pasodino mane ir savo 
tėvą į vežimą pavažinėti. Pir
miausia nuvažiavom į Lietu
vių Klubo vasarnamį prie eže
ro. Yra užeiga ir didelė salė, 
iš kurios žiūrint pro langą at
rodo, kad namas stovi ant 
vandenio. Kitoj pusėj ežero 
parodė Maironio Parką, o 
kiek toliau sustojom prie Lie
tuvių Veteranų Organizacijos 
namo, kur yra svetainė ir apa
čioj užeiga. Prie baro mus pa
sveikino veteranų komandie- 
rius Waškas, taip pat tenai 
radom Lietuvių Klubo vasar
namio gaspadorių Pupką.

(Bus daugiau)

Tel. SW 8-2868 
Tel. RE 2-7163 

Tel. TO 1-1068
Tel. BR. 8-6966 

Tel. TR 3-1666
Tel. VI 1-5355

Tel. GL 8-2256
2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Lietuvės Moterys Dalyvaus 
, Tarptautinėje Parodoje

Kaip praeitais keliais me
tais, taip ir šiemet lietuvės 
moterys turės savo skyrių 
tarptautinėje moterų parodo
je. Paroda vyks Armory Re- 
giment patalpose, 34 Street 
ir Park Avenue kampas, ji 
tęsis visą savaitę, nuo lapkri
čio 7 dienos iki lapkričio 13 I 
dienai, . Visą savaitę kasdien 
bus skirtingų tautų progra
mos. Lietuvių programa bus j 
lapkričio 13 
Lietuviai
gausiai dalyvauti ir 
syti programos.

dienos 
privalėtų

popietį, 
tą dieną 
pasiklau- 

Rep.

VLIKas Posėdžiaus
/ New Yorke
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto metinė se
sija įvyks šių metų lapkričio 
mėnesio 11 ir 12 dienomis, 
Baltic Freedom House patal
pose, New Yorke. Bus pateik
ti vykdomųjų organų ir įvai
rių komisijų pranešimai ir 
aptariami kiti su VLIKo veik
la susiję reikalai.

Detroit, Michigan
Papildymas Aprašymo

Neseniai Tėvynėje buvo pa
rašyta apie detroitietį Edvar
dą Keblaitį, žymios ir ener
gingos Susivienijimo veikėjos 
B. Keblaitienės sūnų, kada 
jis būdamas New Yorke lan- 
kėkėsi Tėvynės redakcijoje. 
Ten pasakyta, kad Edvardas 
Keblaitis dalyvavo veteranų 
suvažiavime ir ta proga ap
lankė redakciją. Aš noriu pa
pildyti, kad jis x suvažiavime 
dalyvavo ne tik kaipo vetera
nas, bet jis jau antram termi
nui perinktas Michigan Statė 
komandierium. Mums, detroi- 
tiečiams yra didelė ganbė tu
rėti tokį gabų ir patriotingą 
čia gimusį ir augusį jaunuo
lį. Detroitietis.

Oxford, Conn.

Mirė Buvusios Revoliucijos 
Veikėjas Bronius Vaivada

Savo ūkyje Oxford, Conn. 
spalio 28 dieną mirė Bronius 
Vaivada, 82 metų amžiaus. 
Velionis buvo gimęs Plien iš
kiliose,. Šakių apskrities, 
revoliucinę veiklą buvo 
verstas bėgti iš Lietuvos, 
vykęs į Brooklyną, N. Y. 
vo’veiklus revoliucinio nusis
tatymo jaunuomenės tarpe. 
Vėliau įsigijo nemažą ūkį Ox- 
forde, tarpe Seymour ir Wa- 
terbury, Connecticut. Čia jis 
išaugino gražią lietuvišką šei
mą: 5 sūnūs ir tris dukteris. 
Vienas sūnūs žuvo Amerikos 
kare su Japonija.

Mirdamas Bronius Vaivada 
paliko žmoną Mortą, seserį 
Prancišką Bukšnaitienę, brolį 
Viktorą, 4 sūnūs, 3 dukteris 
ir 12 anūkų. P. B.
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Norwood, Mass.
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Už 
pri- 
At- 
bu-

Sušildykim Vargstančius

Ateina šalta ir gili žiemu
žės. Visi kas gyvas stengiasi 
pasiruošti Butikti ir praleisti 
ją įmanomai geresnėse sąly
gose. Šalta ir gili žiema ypa
tingai paliečia musų senąją 
tėvynę Lietuvą ir tremtyje, 
šaltajame Sibire ir Vokietijo
je, esamus brolius lietuvius.

Žiemą reikalingas šiltesnis 
drabužis, sotesnis maistas. 
Kada žmogui daug ko trūksta 
tai dar prisikabina visokios li
gos, nors jų netrūksta ir per
tekliuje esantiems. Vaistai 
kartais yra reikalinkesni ne
gu maistas. Mes, Amerikos 
lietuviai gyvename visko per
tekliuje. Lietuvių priežodis
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ŠIA Centro Įstaigos Tarnautojui 
PIJUI BUKŠNAIČIUI ir šeimai, 

svainiui BRONIUI VAIVADAI mirus, 
gilią užuojautą reiškia

BENDRADARBIAI

sako: “sotus alkano nejau
čia”. Dėsimės, kad tokiais ne
buvom ir nebusimo. Daug kas 
asmeniškai savo giminėms ir 
draugams suntinėliais sušel
pė, bet daug yra tokių, kurie 
Amerikoj neturi nei giminių 
nei draugų, o galų gale ir 
adresų. Tokiems būtinai rei
kalinga bendra visų šalpa. 

I Bendromis jėgomis padėkime 
visiems į vargą patekusiems 
sušilti, fizižkai ir dvasiškai.

Norwoodo BALF vietinis 
skyrius kasmet ieško formų, 
kaip ir kada rasti geresnė 
proga, kad visi galėtų pada
ryti gerą darbelį kenčian
tiems. šiemet greit tokia ge
ra ir linksma proga visiems 
ateis,
Lapkričio (Novęmber) 6 die
ną, sekmadienį, Norwwodo 
Lietuvių namų salėje, 13 St. 
George Avenue su atsidėjimu 
norwoodiečiai ruošiasi pada
ryti didelį banketą su ska
niais užkandžiais, gražia ir 
linksma programa ir su pra
moginiu orkestrui šokiams.

Meninę programą išpildys 
Worcesterio ir Providence 
meno dainų ir muzikos viene
tai, muziko Jon'o Beinoriaus 
vadovaujami.

Visas pelnas šio parengimo 
skiriamas vargstantiems lie
tuviams, vaistams, drabu
žiams ir maistui pirkti. Neat- 
silikime nei vienas nepasinau- • 
doję šia proga, 
gražų 
senelis 
laukia.

Iki
Kviečiame norwoodiečius, bo
stoniečius, broktoniečius ir 
kitų apylinkių lietuvius.

BALE 22 Skyr. Valdyba.

senimui ir jaunimui.

Padarykime 
darbelį, o šv. Kalėdų 
jau nebetoli. Visi jo

pasimatymo bankete.

Danbury, Conn.

Mirė Vincas Vaitkuiiskas

Šių metų spalio 16 dieną 
mirė Vincas Vaitkunskas 
(William Vaitkins), gyvenan
tis 13 Washington Avenue, 
Danbury, Conn.

Velionis buvo gimęs 1891 
metais Jončionių kaime, Vil
niaus apskr. Atvažiavo į A- 
meriką 1909 metais. Buvo ve
dęs Stasę Radzevičiūtę.

Liko sūnūs Feliksas, duktė 
Elena, žentas Povilas Sclelo- 
nis ir trys anūkės.. Rep.

Pittsburgh, Pa.
IŠ MANO APYLINKES

jos visos

Noriu parašyti keletą žo
džių apie savo apylinkę, kur 
aš gyvenu per ilgus metus. 
Prieš keletą metų čia buvo 
nemažas būrelis lietuvių, bet 
dabar jų skaičius sumažėjo. 
Yra pasilikusių dar apie de
šimts šeimų, ir
priklauso prie Susivienijimo. 
Žinoma, jaunesni išvažinėjo į 
kitus miestus darbų jieškoti, 
nes čia darbai labai sumažė
jo, visos dirbtuvės išsikėlė į 
kitus miestus, tad čia lietuvių 
liko tik sesesnio amžiaus žmo
nės.

Dabar iš čia 
mano artimiausi 
yra Dominikas 
Kapšiai, kurie yra mano pa- 
rapijonai žemaičiai, kaip ir 
aš. Jie išaugino 5 dukras, ku
rių 4 ištekėjusios. Viena duk
ra ištekėjus 
mo Adomo

♦
naus, kuris 
biznis gerai

v • gyvenančių 
kaimynai 

ir Leonora

už visiems žino- 
Marčulaičio su
turi vaistinę ir 

sekasi. •

Dabar teko sužinoti, kad 
ir paskutinė dukra Ailina ir
gi ruošasi ištekėti. Taigi kolo
nijoj įvyko kelios vestuves,

I

apie kurias Tėvynėje parašiau, 
tai negaliu pratęsti nepaminė
jęs ir p. Kapšų dukrelę.

Atlėkė karvelėlis,
Ir atnešė naujienėlę;
Visų buvo daug kalbėta, 
Kam Ailytė pažadėta.

R. Paplauskis.
t9

Lietuvių Bibliografi
nei Tarnybai 15 Metų

I

Lapkričio 11 dieną sukan
ka 15 metų nuo Liet. Biblio
grafinės Tarnybos įsteigimo. 
Nei 5, nei 10 metų sukakčių 
neminėjome, o 25 metų tik
rai neteks susilaukti. Apie 
3,000 knygų ir brošiūrų sure
gistravome, jų tarpe kitomis 
kalbomis tremtyje apie 
išeivijoje — 23%! Liet. 
XVT t. 30 p. žinias apie 
veiklą tenka papildyti.

Per paskutinius metus iš
leista knygų lietuvių kalbo
mis: 1958 m. 141, 1959 m. 
176, 1960 m. 86.

Kitomis kalbomis: 1968 m. 
34, 1959 m. 47, 1960 m. 34.

Apie DP spaudą rašome 
LE Vt. 155 p., apie Lietuvių 

103-

9%, 
Enc. 
LBT

• v

nau-
1959

BiblA Instit. —XVI t.
104 p.

KL Nr. 4 aprašyti 55 
ji leidiniai ir skelbiama
bei 1960 m. periodikos straip
snių bibliografija.

Malonėkite prie tos progos 
atsiliepti, ar laikote LBT rei
kalinga išeivijoje įstaigėle, o 
taip pat ir dėl “Knygų Len
tynos”, nurodyti jos truku
mus, iškelti naujų sumanymų 
ir tt. Iš anksto už tą dėkoja
me.

Taip pat malonėkite atsi
liepti dėl musų pastabų apie 
Lietuvoje rengiamą naciona
linę liet. B-ją (73-74- pusla
piuose). Ar verta mums iš
leisti b-ją iš savo rankų laisv. 
pasauly?

Leidėjas iš KL leidimo tu
ri didelį moralinį pasitenki
nimą ir gryną mater. nuosto
lį, administracijai prenumera
tos pinigų pakanka atsilygin
ti paštui už KL ir surinktų 
leidinių persiuntimą (Pasl. L 
Arch.). Taigi apie įprastą su
kakties proga banketą nega
lime net ir svajoti.. Atleiski
te ! Antra vertus Danvillc 
yra tolokai nuo stambesnių 
lietu v. kolonijų...

Iš anksto dėkinga jūsų L. 
B. T. O. štai dar ir musų sos!

Pinigų nereikia, bet jei ne- 
renkate KL komplektų,. teiki
tės grąžinti mums šių metų 
Nr. 1, jau jo pritruko, o nau
jų prenumeratorių atsiranda.

Geriausios sėkmės 1961 m. 
jūsų leidinio platinime.

»

Kultūros Fondas
'JAV LB Kultūros Fondo 

dabartinė valdyba per pirmuo
sius savo veiklos metus nuo 
1958. VII. 1 d. iki 1959. VII. 
3 dienai padarė apyvartos už 
$5,929.75. Stambesnieji išmo
kėjimai buvo ■
prof. Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandryno” I tomą, $1,000 pre
mija Lietuvių Enciklopedijos 
redakciniam l^olcktyvui, 
$514.98 
Kalbą” ir “C 
$250.00 jaunimo 
paremti.

$1,560 už

“Gimtąuž leidinius
Knygų Lentyną” ir 

literatūrai

Per antruosius veiklos me
tus nuo 1959. VII. 3 d. iki 
1960. IX. 22 d. KF apyvarta 
siekė $6,019.41. Stambesnieji 
'išmokėjimai $2,551.48 už 
“Aleks a n d r y n ą” (jis buvo 
gautas iš rišyklos 1960. VIII. 
19 d.), $1,680.40 už Jonynie
nės vadovėlį “Lietuvos Lau
kai” tjis išėjo iš spaudos 1959i ■.

i
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I

m. gale. Pagal lietuviškas pro
gramas pritaikintas V-tam 
pradžios mokyklos skyriui, bet 
juo gali naudotis visos lietu
viškos vargo mokyklos), 
$503.57 “Gimtąja! Kalbai”, 
$500.00 Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui ir $100.00 “Lituanus” 
žurnalui.

“Aleksandrynui” iki šiol iš
leista $4,296.48. Jo II tomas 
prof. Mykolo Biržiškos sure
daguotas, perašytas ir dabar 
prof. dr. P. Jonikas peržiūri 
kalbą. Šių metų gale numaty
ta išleisti lietuviškas elemen
torius I-mam pradžios mokyk
los skyriui ir prof. Vlado Jar 
kubėno kurinių 3 sąsiuviniai.

Jonynienės vadovėlis “Lie- 
tuvos Laukai” yra 220 pusi., 
iš kurių 11 spalvuotų ir gausu 
šiaip iliustracijų/ Kaina $3.00. 
“Aleksandryno” I tomas yra 
448 pusi. Jame telpa lygiai 
100 senųjų lietuvių rašytojų, 
rašiusių prieš 1865 metus bio
grafijos, bibliografijos ir bio- 
bibliografijos. Jo kaina $7.50. 
Abi knygos gražiai įrištos į 
kietus viršelius ir geras spau
dos darbas. Pirmą spaudino 
Vijeikis, antrą
Sukrautos ir gaunamos pas 
KF valdybos pirmininką Joną 
Švedą
Chicago 50, Illinois.

Stepas Paulauskas.

Morkūnas.

1347 So. 48-th Court,

joms reikės iš naujo išmokti 
darbą arba mažų mažiausiai 
susipažinti r»u darbo reikalavi
mais. Moters, kuri iš anksto 
pasiruošia darbui, turės ge
resnes galimybes už tas, ku
rios darbui nėra pasiruošu
sios.

Butų taip pat naudinga šių 
dienų namų šeimininkėms pa
galvoti apie galimybes nau
jos rūšies darbuose. Pavyz
džiui, turėdami nepakanka
mai paruoštų dar b i n i n k ų, 
darbdaviai gali priimti mote
ris įvairiems darbams, kurie 
anksčiau moterims buvo ne
prieinami. AC.

Vijūnas Vladas, Simono sūnūs, 
gyveno Detroite, Mich.

Vilčinskienė-Medišauskaitė Julija.
Vindašlenė Ona ir sūnūs Vinda- 

šius Vytautas.
Alenckas Antanas, Juozas ir 

Vincentas, Jurgio ir Elzbietos su- 
nss.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

61 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

Moterų Darbas Ima Atvirkščią Kryptį

kad moterims virš 35 
amžiaus bus sunkiau 
darbo.
taip įvyks, reikš, kad

Pcr praėjusių dešimties me
tų laikotarpį buvo pastebėta, 
kad moterys grįžta į darbą, 
sulaukusios 35 metų amžiaus, 
kai jų vaikai pradeda lankyti 
mokyklas. '

Paskutinėse statistikose yra 
pailiustrųta, kad dabar dirba 
apie 36% moterų virš 35 me
tų amžiaus. Prieš dešimt me
tų dirbo tik 30% moterų. Da
bar atrodo, kad šis polinkis 
krypsta į atvirkščią pusę. 
Darbo Statistikos Biuras pra
neša, 
metų 
gauti

Jei
moterys stovės prieš vis di
dėjančią kompeticiją su vy
rais gauti darbą. Biuras taip 
sako: “Didesnio vyrų skai
čiaus kompeticiją turėtų su
mažinti didėjančią moterų 
darbo jėgą”. Tai gal skamba 
techniškai, tačiau šių žodžių 
reikšmė yrą aiškiv

Šiems žodžiams priežastis 
yra paprasta: 1960-1970 me
tų laikotarpyje bus daug di
desnis jaunuolių skaičius, ieš
kančių darbo, šis /padidėjimas 
susidaro dėl didelio skaičiaus 
užaugusių vaikų, gimusių An
trojo Didžiojo 1 Karo metu ir 
po jo, didelio “baby boom” 
metu. Tikrumoje ši karta bus 
kaip tik darbo ieškojimo pe- 
rijode ir 'susidursi šu į darbą 
grįžtančiom vidutinio amžiaus 

i/ ' . '

SLA
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moterim.
Ši padėtis pasidarys prob

lema musų ruošos šeiminin
kei, kuri šiandien jau galvo
ja sugrįžti į darbą po kelių 
metų, kai jos vaikai paaugs. 
Priežastys, kurios tą verčia 
taip galvoti, yra aiškios, ji 
norėtų sutaupyti pinigų savo 
vaikų tolimesniam lavinimui, 
ar padėti savo vyrui išmokėti 
už šeimos namą, ar sutaupyti 
daugiau pinigų vėlesnėms die
noms.

Ji gali dabar jau nusistaty
ti, kokį darbą norėtų dirbti 
ir turėtų pradėti tam ruoštis 
kiek galint greičiau. Ji taip 
pat turi sutikti su faktu, kad 
jai teks greičiausiai susidurti 
su jaunų vyrų ' kompeticiją, 
kurie ieško galimybių savo 
karjerai.

Jos naudai pirmųjų šio de
šimtmečio penkių metų laiko
tarpyje yra vienas taškas, ir 
tai yra, kad dar nebus pakan
kamai paruoštų jaunuolių 
“centriname” amžiuje, tarp 
25 ir 45 metų, todėl darbda
viai turės savo dėmesį kreip
ti į sekančias grupes: senes
nius darbininkus, moteris ir 
jaunuolius.

Be abejo, kad kai kurios 
moterys, grįžtančios į darbą, 
gali pasitikėti savo sugebėji
mais ir patyrimu, kuriuos jos 
jau turi, tačiau daugumoje

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yorke paješkomi asmenys:
Šalna uozas, Mykolo sūnūs, iš 

Grybėnų kaimo.
Sandaraitė-Capaitienė Petronėlė.
Sangavičius Mykolas.
Šetkauskas Česlovas, iš Miklausių 

km., Sangrūdos vals.
Sinkevičius Antanas ir jo šeima, 

gyvenę Bostone.
šiupšinskas Jonas, Jono sunuh, 

iš žiupos vienk., Stakliškių vals., 
Alytaus apskr.

Skarupskas Anupras , Klemensas 
ir Stasys, Stasio ir Barboros sūnus, 
iš Mašiškio vienk., Šėtos vals.

Skazemaitė Kazė-Regina.
Smailys Petras ir Simas. zz 
Smitka urgis.
Stonys Jonas, Jurgio sun., gyve

nęs Toronte, Canada.
Surdokas Česlovas, iš Miklausių 

km., Sangrūdos vals.
Tarasevičius Petras.
Truskienė-Paškevičiutė Elena.

:: Tel. STagg 2-5043 '
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS !
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON : 
Reikalų vedėjas

;; 660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

;; NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

• (at Forest Parkvvay Station) Į
Woodhaven 21, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu- ' 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse
• miesto. '

; Laidotuvių Direktoriai: !
F. W. SHALINS IR

: J. B. SHALINS
: Tel. VIrginia 7-4499
'..g.'g..*.g.

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI |

“Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai z 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 5 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 8 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- 2 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

• Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 8 
straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 2 
numerius veltui. Rašyti:
LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |Savaitinė

✓ Ranka
Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Spalio 29 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
■' X ‘

PETER DŪLES, 85 kp., Edvvardsvillc, Pa., gimęs ba- 
laiudžo 6, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 1, 1923 m., mirė spalio 3, 1960 m. Velionio 
žmonai, Elzbietai Dudes, pomirtinės išmokėta __ $696.00 

MIKAS SPŪDIS, 116 kp., Maltby, Pa., gimęs rugsėjo
29, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegu
žės 7, 1929 m., mirė spalio 15, 1960 m. Velionio 
vaikams: William, Mihael ir Anthony Spudžiams, 
ir Anh Antanaitis, pomirtinės išmokėta----------- 723.00
pomirtinės išmokėta _______________ -_______  $723.00

JOHN KUBILIS, 126 kp., Nevv York, N. Y., gimęs sau
sio 12, 1899 m., Ekaterindarc, Rusijoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 2, 1940 m., mirė spalio 12, 1960 
m. Velionio žmonai, Helen Kubilis, pomirtines iš- 
mokėta _______________ __________ _____ $1,000.00

MARY HAND, 168 kp., Stamford, Conn., gimus liepos
12, 1902 m., Brantford, Conn. Prie SLA prisirašė 
sausio 2, 1944 m., mirė spalio 10, 1960 m. Velionės 
sunui, Robert J. Hand, pomirtinės išmokėta ____ $500.00

-ni i

1

ir 1 d. ___

6 s. .
3 d.. -------

Viso .........-................................... _________  $2,919.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $135,261.16

Išmokėtos ligojo pašalpos
P. MOSTEIKIEN®,18 kp., Westville, III. Sirgo 8 sav. ir 3 d.
J. ARMONAS, 46 kp., Terre jHoutc. Ind. Sirgo 8 s.
J. KRUOPIS, 46 kp., Terrc Houtc, Ind. Sirgo 9 s.
A. RADZEVIčIENS, 66 kp., Ansonia, Conn. Sirgo
V. URBONAS, 92 jkp.. Courlney, Ta. Sirgai 5 s. ir
J. STANYNAS, 103 kp., Johnston City, III. Sirgo 6 s. ir 4 d
O. ONUšAITIENfi, 105 kp., Dayton. Ohio. Sirgo 3 s. ............
M. RIMOKA1TIEN®, 108 kp., Canton, III. Sirgo 8 s. ir 5 d. .....
V. KUPRIS, 115 kp., VVilkcs Barrc, Pa. Sirgo 4 s. ir 5 d. ........... _
A. SPRANAIITEN®, 134 kp., Chicago, III. Sirgo 6 s. —..........
J. RAjCINSKAS, 143 kp., W. Scranton, Pa. Sirgo 3 s. ir 4 d.__ ’
F. RIAUBA, 236 kp., Toronto. Canada. Sirgo 10 s. ir 2 d. ...________
J. GRIGAS, 278 kp., St. Catharines^ Canada. Sirgo 8 s. ir 4 d. 

POLGRIMIENfi, 278 kp., St, Catharines, Canada. Sirgo 9 s. _ 
BURBA, 299

p. 
A.

J l rO#

kp., Rumford, Me. Sirgo 8 s.

Viso —____
Nuo pradžios šių

1to?
. '/A

fv

_ $38.82
24.63
90.00
18.00
33.75
30.00
9.00

44.50
__ 40.00
— 27.00

29.00
-I 176.00
_ 176.0J)
— 94.00
— 84.00

.............-____________________ $914.70 
metų bendrai viso _______  $25,510.55

J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

r •

M.

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 LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ! "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.

7722 George St., VilJe Lasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

ISfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta 8. MIGHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerlko*

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Paclfiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių lmperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gy\gena 
rezervatų indėnai; Nuostab’vs požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u gražiais paveikslais. 
Ilžateakiuaiems knygą tuoj pat paaiunUame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

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

i NAUJIENOS
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Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

I

NAUJIENAS

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina, vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančių^ straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata, yra tokia: JAV ir Kanadoje $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metu. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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JAPONIJOJE RUOŠIAMASI PRIE 
PARLAMENTO RINKIMU

Anglijos karalienė Elzbieta antroji atidarė 
parlamentą. - Sovietų Sąjunga turi šnipų Ame
rikoje ir kituose kraštuose, -r De Gaulle kalba 
apie suteikimą Alžirijai savy valdybes

Japonijoje* paleidus parlamentą, vyriausybė pas
kelbė .naujo parlamento rinkinius, kurie* įvyks šių me- 

Kaip Jungtinėse* Ame*- 
ir kilų įvairioms vietoms 

anksto ruošiamasi ir vedama 
ar kitos partijos kandidatus, taip 

veda smarkią 
už savo žmones, kad jų didesnį skaičių iš- 

Smarkiausia kova prie*š rin k i- 
elemokratų ir socialistų parti- 
partijų kai kuriais klausimais 
liberalai demokratai nori glau- 

o socialistai griežtai priešin- 
sutarčiai.

v •

Fotografija daryta Susivienijimo sekretoriaus kabinete posėdžio metu, įvykusio 
šių metu spalio mėn. 29 dieną.

tų lapkričio menesio 21) dieną, 
rikos \ aisty liest* prezidento 
pareigūnų rinkimams iš 
kampanija už vienos 
ir Japonijoje partiją žmones jau dabar 
kampaniją
rinkus i parlamenta, 
mus eina tarp liberalų 
jos. 'Tarp tų dviejų 
nuomones> skiriasi, nes 
tižių santykių su Amerika, 
gi siu dvieili valstybių saugumo sutarčiai. ALinisteris 
pirmininkas Iketla yra nuomones, jog šit* parlamento 
rinkimai duos progą piliečiams pareikšti savo nuomones 
dėl saugumo sutarties. Jis nepatenkintas socialistų ve
dama politika dėl šaltojo karo. Puldamas socialistus 
Ikeda primi.ne, kati rusai niekad nesilaiko nepuolimo 
sutarties ir negali būti neutralumo ir kad taip pareiš
kęs pats Leninas, komunizmo įsteigėjas Rusijoje. Ta
čiau socialistų partija išleistame pareiškime sako, kad 
visame pasaulyje laimi neutralumas, ir Japonija, kaip 
nepriklausoma, neturėtų šlietis nei prie Amerikos, nei 
prie Sovietų Sąjungos.

Daugiausia kandidatų rinkimams į parlamentą pa
statyta liberalų demokratų ir socialistų. Pirmieji turi 
391 kandidatą, o antrieji — 187. Kitų .mažesnių parti
jų kandidatų skaičius mažesnis. Kaip Amerikoje prieš 
rinkimus daromi spėjimai kuris kandidatas Ims išrink
tas, taip Japonijoje politiniai stebėtojai teigia, kad li
beralai demokratai šiuose rinkimuose bus laimėtojais.
Susirinko Anglijos parlamentas

Praeitos savaitės pradžioje 
Anglijos parlamento nariai 
susirinko posėdžiams. Parla
mentą su įsigyvenusiomis iš
kilmėmis atidarė karalienė 
Elzbieta antroji ir pasakė 
kalbą. Kaip buvusieji karaliai 
patys nerašydavo kalbų par
lamentui, taip ir karaliene 
Elzbieta pati kalbos nerašė, 
ji tik perskaitė mini s t e r i o 
pirmininko Macmillano para
šytą kalbą. Ji savo kalboje 
pabrėžė, kad Anglijos vyriau
sybė nusistačiusi remti Va
karų Europos valstybinį nusi
statymą vedantį į tarpvalsty
binę federaciją. Tokią pat nuo
monę ministeris pirmininkas 
Macmillan'as pareiškė parla
mente, patvirtindamas kara
lienės pasakytą kalbą. Ang
lijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių sudaryta sutartis 
įrengimui atominių povande
ninių laivų bazę prisilaikant 
Nato gynybos plano. Baze— 
pareiškė Macmillanas, bus į- 
steigta Škotijoje, netoli Glas- 
gowo. Taipgi Macmillanas 
priminė, kad ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių laivai ga
lės naudotis tokia baze pat
ruliavimo tarnybai.

SovietiniŲ šnipu 
visur pilna

Nuo seniai yra žinoma, kad 
Sovietų Sąjunga turi šnipų 
visuose kraštuose ir įvairiose 
valdiškose įstaigose ir net 
Jungtinių Tautų delegatų tar
pe. Paskutiniu laiku Chicago- 
je suimtas Igor Jakovlevič ir 
jo draugas Hirsch, kurie įsi
vėlę į šnipų grupę ir rinkdavo 
kariniams reikalams svarbią 
medžiagą. Kitas tos pat gru
pės narys Kiril S. Doronkin, 
Jungtinių Tautų tarnautojas, 
kuris buvo atleistas iš tar-

nybos Jungtinėse Tautose, iš
vyko į Sovietų Sąjungą. Yra 
ir daugiau sovietinių šnipų, 
dirbančių įvairiose įstaigose 
atsakingus darbus ir gauna 
gerą atlyginimą. Paskiausia 
suimtieji Chicagoje šnipai, 
Chruščevui esant New Yor
ke, buvo susitikę su Chrušče- 
vu ir turėjo pasikalbėjimą.

Praeitą savaitę Vokieti
joje suimtas parlamento na?- 
rys Alfred Frenzel, kuris ap
kaltintas už teikimą slaptų 
informacijų komunistų žval
gybos agentams, kurių cent
ras yra Čekoslovakijoje. Jis 
buvo laikomas patikimu žmo
gum ir galėjo prieiti prie 
slaptų svarbių karinių doku
mentų ir galėjo suteikti ko
munistams daug informacijų 
apie Vakarų Vokietijos apsi
ginklavimą ir kitus planus. 
Frenzelis prisipažino prie kal
tės ir bus teisiamas. Galima 
spėti, kad už tokį nusikalti
mą, kaip svarbių paslapčių iš
davimas svetimai valstybei, 
paskirs jam nemažą bausmę.

De Gaulle apie laisvės 
suteikimą Alžirijai

Prancūzijos prezidentas C. 
de Gaulle, jau pradėjo kalbė
ti apie suteikimą savyvaldy- 
bės alžiriečiam. Jis taip kalbė
damas siūlo tam tikras sąly
gas alžiriečiams kovotojams 
ir reikalaujantiems suteikti 
jiems savyvaldybę, tai yra pa
tiems valdyti Alžiriją. Viena 
tų sąlygų yra, kaip praneša
ma, duoti patiems gyvento
jams referendumo budu nu
balsuoti, ar jie nori patys val
dytis ar gyventi po Prancūzi
jos globa.

Tokia prezidento de Gaulle
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Iš kairės į dešinę: SLA aktuaras L. E. Goodfarb ir jo žmona, SLA prezidentas Po
vilas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas ir Tėvynės redaktorius M. Leo Vasil.

SVARBUS SLA KUOPU UŽDAVINIAI 
DEIMANTINIO JUBILIEJAUS METAIS
Visos kuopos Deimantinį Jubiliejų švęsdamos turi dary
ti taip, kad šis Jubiliejus patarnauty svarbiems tiks
lams: organizacijos sustiprinimui tolygiai bendriems 

musy tautiniams reikalams.

Atminkim Moksleivių Fondo sustiprinimo reikalą, nes tai 
pagelbės išauklėti naujas jėgas lietuvių visuomenei.

Susivienijimo veikėjai turi įsisąmoninti, jog šie laikai iš 
musų reikalauja didelių pastangų. Susivienijimas būdamas di
džiausioji lietuviškų jėgų sutelkimo organizacija ir uždavinius 
turi prieš, akis atitinkamai svarbius ne tik tiesioginiame savo 
darbe nariams suteikiant gerą ir patikimą apdraudą, bet ir 
lietuvių visuomenei patarnaujant musų tautinių jėgų sustipri
nimui.

Pirmaujantis darbas kuopoje

SENATORIUS JOHN F. KENNEDY 
IŠRINKTAS PREZIDENTU

Demokratai Turės Daugumą Senate
f

ir Atstovą Rūmuose
. I

... . ............................ ♦ .* J*

Lapkričio 8 dieną įvykusiuose rinkimuose demokratų kan
didatas JOHN F. KENNEDY didele gauguma balsų išrinktas 
prezidentu sekamiems keturiems metams. Už jį balsavo 
23,139,588 piliečiai, o už jo oponentą Richard Ninixon — tik 
— 21,785,354, tokiu budu Kennedy gavo 325 elektorių balsus, 
o vice prezidentas Nixon surinko tik 175 elektorių balsus. Iš
rinkimui reikia gauti 269 elektorių balsus. Tėvynę altiduodant 
spaudini balsai dar nėra baigti skaičiuoti, todėl baisų skaičius 
dar gali kiek pasikeisti vienon ar kiton pusėn.

Taipgi demokratų dauguma išrinkta į Senatą ir Atstovų 
Kūmus, tad ir prie naujo prezidento demokratai abiejuose rū
muose turės didelę daugumą savo žmonių.

Plačiau apie rinkimus parašysime sekamos savaites Tė
vynėje. |

SLA 2-ros Apskrities Suvažiavimas S. Bostone
Gruodžio mėn. 4 diena 1 valanda Sandaros svotai- t c

nėjo. 124 F Street So. Bostone šaukiamas SLA 2-ros 
apskrities metinis suvažiavimas.

Prašome visas kuopas išrinkti delegatus ir kiek 
galima skaitlingiau suvažiavime dalyvauti.

Po suvažiabimo bus vakarienė toje pat salėje, ku
rioje kviečiame delegatus su svečiais dalyvauti.

S L Al 2-ros APSKRITIES VALDYBA.

pareiškimas padaugino priešų 
skaičių iš tų, kurie reikalau
ja greitos taikos, o iš kitos 
pusės, įimant nemažą skaičių 
Prancūzijos karių Alžirijoj 
nori, kad "Prancūzų vyriausy
bė butų palaikoma Alžirijoje. 
Referendumą paruoš prezi
dentas tokį, kad jo prestižas 
nebūtų pažemintas ir kad 
Prancuzijes gyventojai butų 
patenkinti ir nesipriešintų to
kiam sumanymui.

Alžirijos sukilėliai apie šeši 
metai veda priežtą kovą už 
Alžirijos savyvaldybę. Per 

• tuos ilgus metus nemažai 
sukilėlių neteko gyvybių, 
taipgi kovose nemažai gyvy
bių nlteko ir Prancūzijos jau
nų vyrų kurio kovojo prieš 
alžiriečius sukilėlius, tai pre
zidentas Charles de Gaulle 
priėjo išvados, kad geriausia 
išeitis suteikti Alžirijai savy- 
valdą, bet tas turi būti atlik
ta referendumo budu.

Pavergtųjų Seimas
Prieš Naują Uždavinį

Natūralu, rodos, butų, kad 
iš koloninio jungo iškinkytos 
ir ųepriklausombę gavusios 
Afro-Azijos tautos rikiuotųsi 
prieš kolonizmą, nepaisyda
mos, kokios jis pats ar jo au
kos yra spalvos. Faktiškai 
betgi taip nėra. Ir Jungtinė
se Tautose susidaro paradok
sas: juo daugiau ateina JT 
nariais buvusiųjų kolonijų, 
juo sunkiau darosi JT plot
mėje pasireikšti prieš sovie
tinį kolonizmą. Daugumas bu
vusiųjų kolonijų, tapusios be
priklausomomis valstybėimis, 
sovietinio kolonizmo atžvilgiu 
rikiuojasi su vadinamais ne
utraliaisiais. Šioks naujųjų 
Afro-Azijos valstybių nesi- 
orientavimas kelia susirūpini
mo ne tik sovietinio koloniz

mo aukoms, bet ir Jungtinių 
Tautų blaiviai galvojantiems 
delegatams.

Budinga šia prasme Aus
tralijos delegato Jungtinėse 
Tautose W. C. Wentworth 
Pavergtųjų Seimui sugestija.

“Jungtinės Tautos, — sako 
jis, — trūksta trijų dalykų: 
(1) sovietinių siekimų visu
mos supratimo...; (2) inicia
tyvos...; (3) valios savo poli
tikai vykdyti iki galo...”

“Kol mes neperprasime so
vietinės strategijos pagrindi
nių uždavinių ir jiems vyk
dyti vartojamos lenininės tak
tikos, musų (JT) politika ne
gali būti paveiki. Deja, aš esu 
pritrenktas fakto, — sako 
Wentworth, — kad šiuo at
žvilgiu yra (tarp JT delega
tų) labai didelis trukumas 
teisingo supratimo”.

Wentworth manymu Pa
vergtųjų Seimas turėtų įsteig
ti specialų informacijos ir ty
rimų centrą, kuris JT dele
gatus aprūpintų teisingais 
objektyviais duomenimis JT 
svarstymuose iškilusiais klau
simais, ypatingai JT pilnaties 
svarstymuose iškilusiais klau
simais. Kr.

Kuba Seka Komunis
tinę Sovietų Sąjungą

Komunistinė Sovietų Są
junga, užgrobus Lietuvą ir 
kitas demokratines valstybes, 
atėmė iš žmonių ukius ir ki
tas nuosavybes be jokio atly
ginimo ir tų nuosavbių žmo
nes padare savo vergais. Da
bar tokį komunistinės Sovie
tų Sąjungos pavyzdį seka 
Kubos revoliucijos vadas ir 
dabartinis ministeris pirmi
ninkas Fidel Castro, jis gro
bia esamas amerikiečių nuo
savybes Kuboje. Neskaitant 
pirmiau nusavintų amerikie
čių nuosavybių, praeitą savai
tę Fidel Castro vyriausybė į- 
sakė nusavinti 167 amerikie
čių didesnes bendroves, nelie-. 
čiant mažesnių, kurių ten yra 
apie du šimtai. Tokį pasiuly-

kabinetas pat-

Kubos vyriau- 
atsikeršinclama

mą ministerių 
virtino.

Atrodo, kad 
sybė tai daro
Amerikai už sustabdymą įvai
rių gaminių į Kubą, išskyrus 
maistą ir vaistus. Apskaičiuo- 
iama, kad nusavintas ameri- 
kiečių turtas vertas nemažiau 
šimto penkiasdešimt milijonų 
dolerių.

Dabartiniu metu prasideda gyvesnis darbas kuopose. Tad 
artimiausį kuopos susirinkimą panaudokit tam, kad galėtumėt 
aptarti artimiausius musų fraternalčs organizacijos uždavi
nius. Be abejonėskiekviena pajėgesnė SLA kuopa norės pa
daryti kokį nors parengimą, kuriame butų iškilmingai primin
ta musų Deimantinė sukaktis, žinoma, toks parengimas bus 
naudingas pačiai kuopai, nes galės sustiprinti jos veiklą, la
biau suartins narius tarpusavyje ir tąip pat atkreips vietos 
lietuvių dėmesį į Susivienijimą. Bet tam reikalinga, kad į sa
vo parengimus kuopos kviestų kiek galima daugiau svečių, ir 
daugiausia tokių* asmenų, kurie nors ir nėra tuo tarpu Susivie
nijimo nariai, bet gali jais būti, arba aplamai prijaučia musų 
darbams ir sumanymams.

Įvertinkim savo organizacijos prieities darbus

Gražus ir kultūringas pasižmonėjimas jau pats per save 
esti naudingah ir daugeliu atvejų pageidautinas. Bet dar 
geriau, jeigu kuopa pasirūpins sudaryti kokią nors kultūrinę 
programą. Tai ne tik paįvairinimas parengimo, bet ir reikš
mingas iškėlimui SLA tikslų ir, kaip dabar jubiliejaus metais, 
nušvietimui SLA nuopelnų lietuvių visuomenei. Mes turime 
turtingą ir gražią savo organizacijos praeitį, kur ne tik daug 
butą kliuvinių, kuriuos teko ankstyvesniems veikėjams nugalė
ti, bet greta to nemaža matome gražių laimėjimų ir reikšmin
gų pastangų patarnauti savo įbroliams lietuviams ir savo se
najai tėvynei. Tad asmuo, kurs arba pats plačiau pažįsta Su
sivienijimo praeitį, arba naudodamas spausdintais šaltiniais 
sugeba parengti gyvą ir tinkamai visuomenei patiektą prane
šimą, turėtų būti pakviestas šia tema pakalbėti. Meninė pro
grama ypatingai pageidaujama. Tokie jubiliejiniai pabuviai 
geriausia numatyti iš anksto, kad jiems tinkamai prisirengtu- 
mėm.

Kas bus atsakingas už kuopos jubiliejinį parengimą?

Neatsižvelgiant kada, kokiu metu ir kokio pobūdžio pa
rengimą kuopa numato įvykdyti, vis tiek jau dabar tenka prie 
jo pradėti ruoštis. Jeigu norima, kad parengimas butų sėk
mingas, negalima tikėtis, jog be atsakingų ir tam tyčia pa
rinktų asmenų, butų viskas kas galima padaryti—tinkamai ir 
reikiamu laiku atlikta. Todėl jau dabar patartina parinkti, 
kaip čia priimta, šiam ypatingam parengimui komisiją, kuri 
butų atsakinga už tos iškilmės sėkmingumą. Tokiu budu, kai 
minimai komisijai bus pareikšti pageidavimai, ir nustatytas 
projektas, ši komisija galės tikrai įvykdyti ir pačiai kuopai 
džiugų ir visai musų organizacijai naudinga Deimentinio jubi
liejaus paminėjimą.

Pasirūpinkim jubiliejinio parengimo pelningumu

Bet tuo dar neturėtų pasibaigti šios pastangos. Iš tokių 
parengimų mes laukiame greta to ir praktinės naudos. Sąmo
ningi musų veikėjai neabejotinai gali taip visus reikalus tvar
kyti, ka iš tokio padengimo pasiliktų šioks toks likutis. Nors 
ir nedidelė pinigų suma, bet panaudota tauriam ir gražiam tik
slui, tikrai pakels pačių rengėjų nuotaikas. Nes jie nusimanys, 
atlikę gerą ir reikšmingą darbą.

Paremkim SLA Moksleivių Fondą

Štai dabar ypatingai aktualus reikalas sustiprinti SLA 
Moksleivių Fondą, iš kurio tiekiamos pašalpos besimokantiems 
jaunuoliams. Tai svarbus musų uždavinys ir kuopos nuolatos 
raginamos prie jo prisidėti.

Jeigu mirusio SLA nario Baltramiejaus Želvio našlė Ve
ronika galėjo visą savo vyro pomirtinę Moksleivių Fondui pa
aukoti, tai kuopos savo Jubiliejinių parengimų likučius tani 
gražiam tikslui skirdamos, pasekę anuo gražiu pavyzdžiu ir 
atliks didelį patarnavimui lietuvių visuomenei, sustiprinda
mos taip svarbų ir taip reikalingą SLA Moksleivių Fondą.

Acen Priėmimas Austrai! 
jos Delegacijai JT

NEW' YORK. — Lapkričio 
2 Pavergtųjų Seimo vadovybė 
padare Auptralijos delegaci
jai Jungtinėse Tautose pri
ėmimą ir 
Wentworth
— delynių

delegatui W. C. 
įteikė atžymėjimą 
sovietų pavergtų

Centro ir Rytų Europos tau
tų vėliavas bendrame stove 
su įrašu “Ryžtingam kovoto
jui už žmogaus vertę ir tautų 
laisvę”. Priėmime be australų 
ir sovietų pavergtųjų tautų 
atstovų dalyvavo ir eilė ame
rikiečių politikų, 
vadovavo 
pirmininkas

Priėmimui
Pavergtųjų Seimo 

V. Sidzikauskas.
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Artėjant žieminio 
sezono šventėms

Jau prasidėjo lapkričio 
nesis, artėja Padėkos Diena,
o jai praėjus visai nepajusim 
kai ateis Kalėdos, prie kurių 
žmonės iš anksto ruošiasi ir 
galvoja apie dovanų pirkimą 
savo šeimos nariams, gimi
nėms ir draugams. Amerikon 
je įsigyvenusi tradicija,, kad 
Kalėdų švenčių metu apdova
noti artimuosius nors ir kuk
liomis dovanėlėmis, kurios 
dažnai būna tik laikinos.

Todėl artėjant kalėdinėms 
šventėms, tėvai ir kiti priva
lėtų rimtai pagalboti apie ka
lėdinių dovanų pirkimą savo 
sunams, dukroms ir kitiems, 
kad tos dovanos nebebūtų lai
kinos, kad gavėjai dovanų 
galėtų jas ilgai prisiminti ir 
būti dėkingi dovanų davėjams 
per ilgus metus.

Mums atrodo, kad šiuo me
tu, kada kiekvieną valandą 
jauną ar seną 
patikti gatvėje, 
ar kitur, todėl 
ledinė dovana
žmogui, ypač jauniems, Susi
vienijimo apdrauda, kurią ga
vėjas galėtų ilgai prisiminti, 
žinodamas, kad jis yra ap
draustas ir ištikus kokiai ne
laimei, jo tėvams ar kitiems 
giminėms nereikės galvas 
sukti kur gauti lėšų netikėtų 
ir nelauktų išlaidų apmokė
jimui.

Ypatingai tėvai privalėtų 
gerai pagalvoti prieš pirkimą 
kalėdinių dovanų, kad jos ne
būtų greitai pamirštos, ir vie
toj pirkimo menkos ir laiki
nos vertės dovanų, apdrausti 
savo vaikus didžiausioje lie
tuvių patriotinėje organizaci
joje — Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje. Tokią pat dovaną 
galima padaryti ir suaugu
siems žmonėms, nes daugelis 
lietuvių nėra niekur apsidrau- 
dę ir neapsirupinę rytojum. 
Todėl kalėdinėms dovanoms 
geriausia tinka apdrauda, ku?- 
rią kiekvienas bei kiekviena 
gali suteikti vaikams ir suau
gusiems. Teikiant kalėdinėms 
dovanoms apdraudą, jų tei
kėjai gali apmokėti mėnesi
nius mokesčius už kelis mėne- 
siusa, pusmetį, metus ar ke
liolika metų. Taip padarius, 
dovanų davėjai atliks gerą 
darbą, o gavėjai ilgai juos ne
pamirš už naudingos dovanos 
suteikimą kalėdinių švenčių 
metu ir jų apdraudimą.

SLA antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo antroji ap
skritis, gyvuojanti Massachu- 
Setts valstijoje, savo metinį 
suvažiavimą šaukia gruodžio 
mėnesio 4 dieną, 1-mą valan
dą po pietų Sandaros svetai
nėje, South Bostone. Apskri
ties valdyba

SLA Reikalai ir Veikla
..............................     ■ 4— —..... ................... ■■■■»■......       -....................m. ....................................t.......... ...........      R—. .................——————

SLA Dešimtos Apskrities Laikyto Metinio Su
važiavimo 1960 Metais Spalio 23 Dieną, 1702 
Jackson Street, North Chicago, Illinois

PROTOKOLAS 64
,» . ■

1. Suvažiavimą atidarė pir
mininkas Jonas Masilionis 
1:30 valandą po pietų svei
kindamas delegatus, ir pas
kyrė mandatų patikrinimui 
p. E. Kaufmanienę ir V. Skir- 
muntą.

Laike mandatų tvarkymo, 
kalbėjo A. Bitumskis, prašy
damas, kad suvažiavimą baig
ti 5 valandą, ir sveikino 
tus. S. Bacevičia taria 
SLA reikalais.

2. Mandatų iš keturių
pų teisėtai priduota sekanti 
skaitlinė:

100 kp., Racine, Wis.: J. 
Kapočius, F. Kapočienė.

133 kp., 
Wis.: E. 
Jurkus.

212 kp., 
Šulskis, S. 
paras, P. Dešris, V. Skirmun- 
tas.

262 kp., Wąukegan, III.: 
Pranas Norkus, A. Bitums- 
kas.

Dadėjus apskrities valdy
bą: pirm. J. Masilionį, sekr. 
M. Kasparaitį, iždin. J. Ma
čiulį, ir organiz. J. Kasputį, 
viso sudaro su sprendžiamais 
balsais 15.

Užsiregistravo sekanti sve
čiai: V. Bitumskienė, V. 
White, M. Jokubaitienė, F. 
Ikus, p. Ikus, F. Usmonienė, 
G. Mitkienė, J. Mitka, V. Kas- 
paraitienė, Mr. P. Coroneos. 
Su svečiais ir delegatais bei 
valdyba susidarė 26 dalyviai.

3. Paskirta rezoliucijų ko
misija: E. Kaufmanienė, V. 
Skirmuntas ir S. Bacevičia.

4. Skaitytas protokolas 63 
per sekr. M. Kasparaitį, kuris 
priimtas vienbalsiai.

5. 10-tos apskrities valdyba 
išdavė raportus, kurie 
ti vienbalsiai.

6. Pikniko komisija 
raportą, kad piknikas 
pelno $32.10,- padalinus pu
siau, apskričiai teko $16.05, 
tiek pat ir 100 kuopai. Rapor
tas priimtas.

7. Apskrities finansų kny
gas patikrino S. Bacevičia ir 
A. Bitumskis, sąskaitos veda
mos tvarkiai.

8. Praeito SLA Seimo dele
gatai J. Kasputis ir M. Kas
paraitis davė raportus iš sei
mo atliktų nutarimų bei gau
tų įspūdžių. Raportai išklau
syti su įdomumu.

100 kuopa narių turi 20, iž
de pinigų $300.00, prirašyta 1 
jaunuolis. Suruošė drauge su 
apskričia pikniką.

133 kuopa narių turi 12, 
vienas mirė, du jaunuoliai A. 
Mitka ir Aldona Mitkaitė 
prisirašė. 1 Ižde pinigų turi 
$87.43. Laiko du susirinki
mus į metus.

212 kuopa ižde pinigų tu
ri $926.48, narių 62. Prisira
šė vienas į suaugusių skyrių 
ir septyni jaunuoliai. Trys 
nariai mirė, susirinkimai lai
komi kas mėnesis, įnirusiems 
nariams perkamos gėlės. Pa
rengimai davė pelno $73.00. 
Mirusio nario J. Sukelio po
mirtinė, kuri buvo kuopos ži
nioje, pilnai išmokėta dukrai 
Lietuvoje audinių ir kitokių 
reikmenų siuntinių formoje. 
Lapkričio 14 dieną parapijos 
salėje ruošia filmų vakarą/

262 kuopa turi narių 26, 
ižde pinigų $298.71, susirin
kimai laikomi kas antras mė
nesis.

Sutrauka 10-tos apskrities 
kuopų stovio: Narių yra 120, 
ižduose pinigų $1,612.62.

Kuopų stovio pranešimai 
priimti. Visų noras imtis gy
viau veikti, o svarbiausia 
gauti naujų jaunų narių.

10. Rezoliucijų komisija 
perskaitė tris rezoliucijas, ku
rios vienbalsiai priimtos.

(Rezoliucijas perdavėme S.
L. A. Centrui. — Red.).

11. Nutarta ruošti vasaros 
laiku pikniką ir kitokius pa
rengimus. Išrinkta parengimų 
ruošimui sekančios sudėties 
komisija: J. Kasputis, J. Ma
čiulis, J. Kasparas, F. Jur
kus, J. Kapočius, J. Mitka ir
M. Kasparaitis.

12. Finansinė atskaita:
Užsimokėjo metinę mokesc 

tį į apskritį šios kuopos:
100, 133, 212, 262,

viso sumokėjo______  $5.60
Pikniko pelnas____ 16.05
Ižde pinigų likutis 162.74

Bendra suma__ $184.39
Išmokėta:

Altui auka ______  $10.00
Seimo delegatan^s

po $10.00___________ 20.00
SLA 262 kuopai dalis 

suvažiavimo išlaidų__ 10.00
Sekr. metinės išlaidos 5.00

Viso išmokėta „ $45.00 
Apmokėjus išlaidas,

lieka ižde pinigų $139.39
13. Užtvirtinta buvusi val

dyba sekančios sudėties:
Pirmininkas Jonas Masilio- 

nis,
Vice pirmininkas Jurgis 

Kapočius,
Sekretorius Martyn'as Kas

paraitis,
Iždininkas Juozas Mačiulis, 
Organizatoriai Juozas Kas

putis ir Pranas Jurkus.
14. 212 kuopos delegatas 

Jonas Kasparas užkvietė atei
nančiais 1961 metais šaukti 
metinį suvažiavimą į Keno- 
sha, Wis. po globa 212 kuo
pos. Užkvietimas su džiaugs
mu vienbalsiai dalyvių priim-

1 

tas.
15. Suvažiavimą tvarkingai 

vedęs pirm. J. Masilionis už
darė 4 valandą po pietų.

Per SLA 262 kuopos pirm. 
Pranciškų Norkų visi daly
viai pakviesti prie vaišių sta
lo. Vakarienė taip gerai gas- 
padinių buvo priruošta, kad 
geresnės negali būti. Buvo 
visokių skanių valgių visiems 
užtektinai. Gaspadoriai taipgi 
pasirodė su gėrimais. Vaišės 
pilna to žodžio prasme buvo 
geros. Visi labai dėkingi 262 
kuopai už tokį malonų priėmi
mą ir vaišes!

Pradedant vakarienę atsis
tojimu ir tylos minute pa
gerbti mirusieji SLA nariai. 
Taip pat laike vakarienės 
kalbėjo S. Bacevičia, F. Jur
kus, F. Norkus, J. Mačiulis ir 
M. Kasparaitis. Gerai pasiso
tinus namų savininkas Anta
nas feitumskis sudainavo dvi j 
solo dainas, taipgi padainuo
ta sutartinių dainelių, po to 
sekė šokiai.

Taip greit linkmoj nuotai
koj laikas ėjo, kad nenoromis 
atsisveikinę su pasitenkinimu 
skirstėmės į namus.

M. Kasparaitis, 
SLA 10-tos apskr. sekr.

Spalio 16 dieną, sekmadie
ni, kuopos darbščiosios mote
rys surengė jaukų pobūvi pa
gerbimui Deimantinio SLA | 
Seimo delegato Frank Rama
nausko. Mus kuopos atstovas

grįžęs iš seimo platesnį pra
nešimą padarė kuopos narių 
visuotiname susimkime. šia
me pobūvyje tik bendrybėmis 
nupasakojo, požymė damas, 
kad seimas praėjo labai dar
nioje ir linksmoje nuotaikoje. 
Ypatingai pasidžiaugė eks
kursija į Pittsburgh, Pa. ko
legija, lituanistikos studentų 
kambariu ir jų priėmimą. 
Ten jis patyręs daug nuošir
dumo ir pasigerėjęs gaivi
nančia lietuvybės dvasia. F. 
Ramanauskas daug seimų ,yra 
atlikęs, visur jis domėjosi ir 
domisi lietuvybės reiškiniais 
ir visomis išgalėmis juos re
mia. Palinkėta jam geriausių 
metų ateity ir padėkuota už 
atliktus žygius.

Korespondentas.

Šių metų spalio mėn. 23 
dieną Lietuvių Salės patalpo
se, 354 Park gatvės, įvyko S. 
L. A. 4-tosios apskritie kuo
pų atstovų metinis suvažiavi
mas. Dalyvavo apie 30 atsto
vų nuo penkių kuopų. Posėdį 
atidarė vietinės kuopos orga
nizatorius Martynas Turskis, 
paaiškindamas suvažia v i m o 
tikslą. Po tam 4-tosios apskri
ties pirmininkas užėmė vietą 
ir prasidėjo organizacijos rei
kalų svarstymas. Išklausyti 
raportai apskrities valdybos 
ir komisijų. Paaiškėjo, kad 

. tarimai buvo vykdomi pagal 
leidžiamas gyvenimo sąlygas. 
Raportai kaip valdybos taip 
ir komisijų priimti. Aš nema
nau leistis į organizacijos 
veiklą ir jos tarimus, nes ap
skritis turi savo koresponden
tą, kurio pareiga aprašyti vi
sus apskrities suvažiavimo ta
rimus ir praeitų metų veik
lą.

Aš tik tiek noriu prisimin
ti, kad 4-tosios apskrities vir
šūnės surengė gerus pietus 
ne tik kuopų dėl e g a t a m s, 
bet ir svečiams. Po pirmuti
nei sesijai visi dalyviai buvo 
pakviesti pietauti. Pietus pa
gamino SLA 34 kuopos paty
rusios gaspadinės ponia Pin- 

i kevičienė ir ponia Neimonie- 
nė. Šios ponios niekuomet ne
atsisako bile draugijai patar
nauti, jeigu tik jos pakviečia
mos. Joms prigelbėjo ir vieti
nės kuopos nariai, kaip tai V. 
Vitkauskas, A. Kviadas, M. 
Grimaila ir pora merkaičių, 
kurių vardus neteko sužinoti.

Laike pietų vietinės kuopos 
pirmininkas, Martynas Turs
kis, pakvietė kai kuriuos dele
gatus pareikšti savo nuomo
nes organizacijos ir kitais 
reikalais. Kalbėtojų mintys 
sukosi apie organizacijos rei
kalus, išskyrus poną Alksni
nį, kuris daug kalbėjo apie 
vietos lietuvius ir jų puikią 
svetainę, kuri jau egzistuoja 
nuo 1912 metų.

Po pietų tęsėsi antrra sesi
ja iki 4:20 minučių. Po užda
rymo sesijos, sekė draugiškas 
narių zpasikalbėjimas. Delega
tai išsiskirstė pilni ūpo ir 
enernijos dirbti labui viso S. 
L. A. ir jo programui.

Pranas Naunčikas.

SLA 66 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas šių metų lapkričio 
mėnesio 13 dieną, 2 valandą 
po pietų, lietuvių bažnytinėje 
svetainė©.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra 
daug reikalų aptarimui ir iš- 
prendimui. Taipgi šiame su
sirinkime bus renkama kuo
pos valdyba 1961 metams, tai 
visų narių būtina pareiga bū
ti susirinkime.

J. Radzevičius, 
SLA 66 kuopos sekr.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius
1 ’

šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

i Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)

ARTERIJŲ SKLEROZE
Gydytojai sako, jog arterijų sklero

ze dažniausia suserga žmonės, kurie-nau
doja turtingą cholesterinų maistą. Bet 
čia pat reikia pastebėti, jog tai ne visuo
met atsitinka. Yra žmonių, kurie valgo 
turtingą cholesterinu maistą, bet sklero
ze hesuserga. Svarbu maisto, ypač cho
lesterino apykaitos sutrikimas. Čia ne 
mažos reikšmės turi ir nervų sistema,zsu- 
sirgimai infekcinėmis ligomis, persi dir
bimas, nemiga ir tt.

Sklerozės draugas yra per didelis 
mėsos kiekis, riebi mėsa, riebi žuvis, į- 
vairųs gyvulių riebalai (lajus, kiaulių, 
gyvulių taukai), perdidelis sviesto nau
dojimas.

Sakoma, amerikiečiai dabar valgo 
50% riebalų daugiau negu jų 'tėvai ir 
už tai moka širdis. Tai teisingai pasaky- 
ta- ... .

Apsisaugojimui nuo arterijų skle
rozės didelės reikšmės turi tinkamas 
maistas, judėjimas, nervų sistema.

Nuo 40—50 metų mažinti arba vi
sai nevartoti produktų turtingų choles
teroliu: riebi žuvis, riebi mėsa, kiaušinio 
trynys, inkstai, kepenys, smegenys, šo
koladas, kakao, kiaulių—gyvulių tautai,

Jaunuolių Komisijos 
Papildymas

Tėvynės 41 ir 42 numeriuo
se buvo paskelbta visų SLA 
Pastoviųjų Komisijų narių 
vardai, pavardės ir jų adre
sai.

Tą paskelbimą papildome, 
nes SLA Jaunuolių Komisi
jos Kanadoje pirmininkas J. 
Strazdas, pranešė, kad jų ko
misija vygdydama SLA 51-mo 
Deimantinės sukakties seimo 
nutarimą, SLA Jaunuolių Ko
misiją Kanadoje papildo 
dviem naujais nariais:

Leonas Radzevičius,
55 Riwerwood Parkway, 
Toronto 18, Canada 

ir
Gediminas J. Vėlyvis, 
54 St. Annes Road, 
Toronto 3, Canada.

SLA sekretorius dr. M. 
Vinikas tą papildymą užgyrė 
ir spalio 24 dieną laišku nau
jiems nariams pranešė, kad 
jiems yra suteikiamos pilnos 
nario teisės pastovioje SLA 
Jaunuolių Komisijoje Kana
doje.

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų lapkričio mėn. 13 
dieną, Lietuvių 
bo savetainėje, 
po pietų.

Visi 7 kuopos
rėš dalyvaukit šiam susirin
kime ir aptarkite susijusius 
reikalus. 9

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.
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GIMTOSIOS KALBOS nauja
me Nr. 2 (^) yra daug aktu
alių ir reikšmingų rašinių. Pr. 
Skardžius išaiškina keletą 
klaidingų žodžių, dažnai sutin
kamų musų laikraščiuose, pa
vyzdžiui: įdomautis, lygsvara,
žingeidus. Jų daryta 'lietuvių I binius trukumus.
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lajus. Atsiradus arterijų sklerozei vi
siškai atsisakyti virš minėtų produkftų, 
sumažinti ir sviesto vartojimą. Vartoti 
augalinius riebalus— aliejų, kuriame 
nėra cholesterino.

Prisilaikant tokios dietos ne tik 
sustoja sklerozės piešimasis, bet kartu 

—- — . Pastebėta,
sojos, 

kiaušinio baltymas, avi-

nyksta ir jau išsivysčiusi, 
jog nekurie maisto produktai 
pupos, varške, 
ži,ners kruopos, ryžiai, bulvės, kopūstai 
stabdo sklerozės vystymąsi. Apsisaugo
ti sklerozės padeda vitaminas C. Todėl 
prie maisto svarbu šviežios daržobės, 
vaisiai, uogos. Naudinga gerti šviežių 
daržovių vaisių, uogų sunką, nuovarus 
erškėtvuogių, kurios turi daug C .vita
mino. Vitaminas I), kurio yra daug žu
vų riebaluose, padidina cholesterino kie
kį organizme. Todėl senesnio amžiaus 
žmonėms žuvų taukų nepatartina varto
ti. Eskimai, kurie veik išimtinai min
ta žubim ir jų taukais, jau jauname 
amžiuje serga skleroze ir ilgo amžiaus 
nesulaukia. Prie sklerozės mėsą valgy
ti virtą, ne keptą, mažai vainoti druskos, 
vengti sūrių valgių.

Apart dietos apsisaugoti nuo skle
rozės, ją sustabdyti, bei prašalinti išsi
vysčiusią turi svarbos lengvas sportas, 
mankšta, pasivaikščiojimas, poilsis, ato
stogos kaime ar kurorte. Specifinių 
vaistų prašalinti arterijų sklerozę dar 
nėra išrasta.

(Bus daugiau)

kalbai neįprasta, todėl turime 
vartoti senesnius, neabejoti
nai lietuviškus atitinkmenis: 
domėtis, pusiausvyra, smalsus. 
Ir lietuvių moterų pavardes 
savo spaudoje turėtume rašyti 
su moteriškomis priesagomis: 
-ienė, -aite -ytė ir pan. To
liau P. Skardžius atskiru 
stripsniu pamini kalbininko J. 
Balčikonio 75 metų sukaktį, 
sužymėdamas jo raštus, ypač 
Lietuvių kalbos žodyną, nuo 
kurio redagavimo dabartinių 
Lietuvos valdovų neseniai jis 
pašalintas.

Rašytoja P. Orintaitė, jau 
nepriklausomybės laikais G. 
Kalboje iškėlusi eilę dalygų, 
siūlė pasidairyti po senųjų 
Amerikos lietuvių kalbą, ieš- 

. kant gražesnių ar patogesnių 
žodžių, pavyzdžiui knygius 
vietoj knygininko. Nurodo ma
žybinių priesagų ypatingas 
reikšmes: nykštukas reiškia 
ne mažą nykštį, bet mažą žmo
gutį; seselė yra ne maža se
suo, bet vienuolė.

L. Dambriunas rašo apie i 
pastaruoju metu Lietuvoje iš
leistus kalbinius leidinius, 
trumpai nurodydamas jų ver
tę: tai Jablonskio, Būgos raš
tai, Lietuvių kalbos žodynas 

I V tomas ir kt. Kalbiškai re
cenzuoja V. Brizgio knygą Ne
gesinkime aukurų, iškeldamas 
rašybos, kalbos ir stiliaus tru
kumus. Toliau gyvos kalbos 
pavyzdžiais įrodinėja, kad 
“ant žemės” nėra slavybė, to
dėl poteriuose nėra pagrindo 
taisyti į senesnį “žemėje”. Po 
šio straipsnio yra redakcinis 
P. Skardžiaus prierašas, ku
riame skirtingais pavyzdžiais 
įrodoma, jog teiktinesnis po
sakis yra “kaip danguj, taip 
ir žemėj”.

P. Jonikas surašo pluoštą 
retesnių žodžių, pavyzdžiui: 
Šarūnas — gerai šeriamas 
arklys, Šatrija—smarki mote
ris, ragana, tytveikas—daugy
bė, eibė, žiedyba—karamija.
A. Šimaitienė ir A. P. Bagdo
nas iškelia musų mokinių kai- |

Dar patei- | Sinti

kiama medicinos terminų, 
skaitytojų balsų, spaudos 
žvalga ir kt.

Gimtoji Kalba niekada 
vėlu užsiprenumeruoti :
galima gauti visus aštuonis 
numerius, kurie visada ir vi
siems pravartu turėti. GK iš
eina 4 kartus per metus: kai
na metams 1 dol. Redaktorius 
Petras Jonikas, leidėjas Kul

tūros Fondas, 1347 So. 48 
Court, Cicero, Illinois.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
I —■ ' —.....................

Brooklyn, N. Y.
• • • a amjimo i 

38 kuopos ruošiama metinė 
tradicinė vakarienė įvyks lap
kričio mėnesio 19 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue, Brooklyn©. 
Vakarienė bus pagaminta į- 
vairių rusių, taipgi netruks 
lengvų ir stipresnių gėrimų 
troškulio numalšinimui. Ren
gėjai prašo įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti sau vie
tas vakarienei.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje trečios apskrities me
tinis kuopų atstovų suvažia
vimas kviečiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 20 dieną, 2 
valandą po K pietų, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Apskrities pirmininkas S. F. 
Bakanas prašo visas apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skai
čių atstovų ir prisiųsti suva- 
žiaviman. Patenkinkite ap
skrities pirmininko prašymą.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas kviečia
mas šių metų gruodžio mėne
sio 4 dieną, 1-mą valandą po 
pietų, Sandaros svetainėje, 
124 F Street, South Bostone. 
Apskrities valdyba prašo vi
sas antrosios apskrities ribo
se gyvuojančias kuopas "iš
rinkti atitinkamą skaičių de
legatų ir prisiųsti suvažiavi
mam Posėdžiams užsibaigus, 
delegatai ir svečiai bus pavai-
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11*14 dienomis, 

z Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)
19. Prezidentas P. Dargis pakviečia SLA Kontro

lės Komisiją, S Gegužis, S. Michelsonas ir Albinas 
Trečiokas, kad išduot Kontrolės Komisijos raportą.

9

SLA Kontrolės Komisijos Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Peiuisylvania

SLA Konstitucija nurodo Kontrolės Komisijai 
šias pareigas:

Jeigu yra skundas, kad Susivienijimo turto val
dymas nėra tvarkoje, arba jeigu iškyla bent koks 
pagrįstas įtarimas, kad yra kokių nesklandumų, tai 
Kontrolės Komisija privalo patikrinti Centro Sekreto
riaus ir Iždininko knygas ir kitokius dokumentus; o 
jeigu yra reikalo, tai ši Komisija gali pasikviesti arba 
net ir pasisamdyti ekspertus tokiam darbui atlikti, ir 
jų tyrinėjimo duomenis tuojau pranešti SLA Pildoma- 
jai Tarybai.

Pagaliau Konstitucija reikalauja, kad Kontrolės 
Komisija, jos pareigų laikui baigiantis, patiektų SLA 
Seimui savo raportą. Taigi, čia ir patiekiamas toks 
raportas.

Per du pastaruoju metu mes, Kontrolės Komisija, 
uoliai sekėm ir stebėjom kaip buvo vedami musų or
ganizacijos reikalai. Per visą laiką nepastebėjom nie
ko, kas, musų įsitikinimu, reikalautų kokio tyrinėjimo 
ar tikrinimo. Ir nesame gavę iš SLA narių arba kuo
pų jokio pagrįsto Pildomajai Tarybai kaltinimo bei 
skundo prieš ją.

Todėl pareiškiam, kad SLA reikalai vedami 
tvarkingai ir rūpestingai. Dalyvavome kai kuriuose 
Pildomosios Tarybos posėdžiuose, klausėmės kas ir 
kaip buvo svarstoma ir matėm tiktai įtemptą darbą 
ir pastangas traukti į Susivienijimą daugiau ir dau
giau narių.

S. GEGUŽIS
S. MICHELSONAS
A. S. TREČIOKAS

Delegatas A. Čaplikas įnešė, dėl. M. Kuprienė pa
rėmė SLA Kontrolės Komisijos raportą priimti taip, 
kaip jis išspausdintas Seimo Darbų Knygoje. įneši
mas nr raportas Seimo delegatų vienbalsiai priimtas, 
kaip išspausdintas Seimo Darbų Knygoje.

20. Prezidentas P. Dargis pakviečia SLA Stovio, 
Skundų ir Apeliacijų Komisiją, S. F. Bakanas, J. 
Strazdas (adv. Thomas E. Mack nedalyvavo), išduoti 
komisijos raportą.

SLA Stovio, Sundų ir Apeliacijų 
Komisijos Rarportas

51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui <

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Peiuisylvania
Gerbiami Atstovai:

Turime nepaprasto malonumo pranešti šio Seimo 
delegatams, kad pastarųjų dviejų metų laikotarpyje 
SLA Stovio, Skundų ir Apeliacijų Komisijai nebuvo 
įteiktas nė vien'as skundas ir nebuvo kokio nors SLA 
narių ir viršininkų tarpe nesusipratimo. Pasirodo, 
kad SLA nariai moka sugyventi ir bendrauti broliš
koje nuotaikoje, kas ir turi būti broliškoje organiza
cijoje.

Mes tik tam ir stojame į fraternalę broliškos sa
višalpos organizaciją, kokiu yra Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, kad galėtume bendromis jėgomis ir 
sutartinai pasirūpinti savo nležinomu rytojum, kad už
tikrinti sau ir savo šeimoms užvėją gyvenimo audroms 
ištikus. Todėl nepaprastu malonumu tenka pažymėti 
tą faktą, kad SLA nariai pilnai suprato šituos kilnius 
broliškumo tikslus ir vieningai broliškoje nuotaikoje 
per paskutiniuosius dvejus metus veikė savo ir visos 
organizacijos labui.

Baigdami^ šį trumpą savo raportą visu nuoširdu
mu linkime, kad ir ateityje SLA nariai ir veikėjai taip 
pat sutartinai, be jokių vaidų ir nesusipratimų dirbtų 
SLA organizacijos ir savo tautos labui ir garbei.

Linkime šiam Seimui lygiai tokioje broliškoje nuo
taikoje ir sutartinai svarstyti svarbiuosius Susivieniji
mo reikalus, kad galėtumėm juos išspręsti su galimai 
didžiausia nauda Susivienijimui ir visiems jo nariams.

SLA Stovio, Skundų ir Apeliacijų Komisija:
S. F. BAKANAS 
THOMAS E. MACK 
J. STRAZDAS

Delegatas A. Andriulionis įnešė, dėl. A. Genai- 
tienė parėmė SLA Stovio, Skundų ir Apeliacijų Kor 
misijos raportą priimti taip, kaip jis surašytas Seimo 
Darbų Knygoje. Įnešimas ir raportas Seimo delegatų 
vienbalsiai priimtas, kaip jis surašytas Seimo Darbų 
Knygoje.

21. Prezidentas P. Dargis pakvietė Švietimo Ko
misiją—Dr. P. Grigaitis, A. Kalvaitis ir S. Budvitis— 
išduoti Švietimo Komisijos raportą.

SLA Švietimo Komisijos Rarportas
51 -mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Paskolos Studentams Sausio 1, 1960 Metais

Gerbiamieji Seimo Delegatai ir Delegatės:

SLA Švietimo Komisija yra patariamoji įstaiga, 
kuri savo patarimais bei rekomendacijomis padeda 
SLA Pildomajai Tarybai, kai pastaroji į ją kreipiasi. 
Pirmas reikalas, kuriuo Pildomoji Taryba atsiklausia 
Švieitmo Komisijos, yra lietuvių moksleivių šelpimas.

Per pastaruosius du metus pagal Švietimo Komi
sijos rekomendacijas arba su jos pritarimu buvo duo
tos šios stipendijos bei paskolos:

A. Tvirbutui—$3OQ.OO.
L. Jucėnaitei-—$300.00.
E. Keraičiui—$200.00.
R. Springytei—$200.00.
J. Petruškevičiui—$100.00 1960 m.
D. Dikšaičiui—$100.00 (iš Tautiškų Centų Fondo).
A. Remeikai—50.00 (iš Tautiškų Centų Fondo).

Prie to reikia pridurti, kad baigiantis 1958 me
tams moksleiviams buvo duota paskolų bei stipendijų 
viso $8,085.00, a per 1959 metus buvo duota dar 
$1,000.00. Bendra paskolų bei stipendijų suma, atėmus 
seniau sugrąžintų paskolų dalį, buvo iki dabar $9,085.

Per paskutiniuosius du metus negrąžinta nieko.
Šitie skaičiai rodo, kad Susivienijimas gana pla

čiai veda lietuvių moksleivių rėmimo darbą. Tik rei
kia apgailestauti, kad gavusieji paskolas neskuba at
siteisti. Jei paskolintosios sumos grįžtų atgal, tai 
Susivienijimas galėtų suteikti daugiau paramos kitiems 
moksleiviams, kurie jos reikalingi.

Kultūrinių ir Visuomeninių Reikalų Rėmimas
SLA remia finansiškai daugelį kultūrinių darbų, 

visuomeninių reikalų ir organizacijų iš savo Tautiškų 
Centų Fondo. Kitos, panašios rūšies fraternalės orga
nizacijos tokio fondo neturi.

Per paskutiniuosius du metus Susivienijimas davė:
Tėvynes Mylėtojų Draugijai .................... ..................... _............. $100.00
Čiurlionio Vardo Meno Galerijai Chicagoje ......... 100.00
Prof. S. Kairio knygos “Lietuva Budo” leidimui paremti 50.00 
Seimo rengimo komisijai ......................      50.00
V. Kupriui .................       25.00
Vasario 16 Akto signatarui prof. S. Kairiui _____________  200.00
Jaunuolių kuopos, Toronto, Canada, Sporto Klubui .........   100.00
Radijo programos vedėjams Minkams. Boston, Mass.___ 50.00
Lietuvių Skautų Draugijai ______________________________ 100.00
Sportininkams, vykusiems į Pietų Ameriką _____________ 100.00
Siaurės Amerikos Sporto Žaidynių Organizacijos Komite

tui taures laimėtojams nupirkti _____________________ 24.00
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijai ___________________  150.00
Radijo valandėlei “Varpas” _____________ ____ __________  25.00
Lietuvių Pavilionui Chicagos Parodoje_________ _________  25.00

Laikraščiams:
“Keleiviui" 50 metų sukakties proga _____________________ 200.00
“Dirvai” besiartinančio 45 metų jubiliejaus proga _______  200.00
“Naujienoms” _______________________________________________  100.00

SLA Organas “Tėvynė”
Švietimo Komisijos pareiga prižiūrėti SLA organo 

leidimą bei vedimą. Galima pastebėti, kad “Tėvynė” 
tinkamai atlieka savo uždavinius, tarnaudama Susivie
nijimo reikalams ir remdama platesnius SLA tikslus, 
išdėstytus SLA Konstitucijoje.

Švietimo Komisija nėra gavusi nė vieno nusiskun
dimo prieš “Tėvynės” redakciją.

Pernai buvo įsteigtas “Tėvynės” priedas, pavadin
tas “Atžalynu” ir skiriamas jaunimui. Pildomoji Ta
ryba paskyrė šitam reikalui $150.00, neskaitant priedo 
spausdinimo išlaidų.

“Tėvynės” Leidimo Nuostoliai
»

Kaip ir pirmesniuose savo raportuose Seimui, 
Švietimo Komisija turi nemalonią pareigą paliesti ir 
finansinę “Tėvynės” leidimo pusę.

Gautais iš administracijos duomenimis “Tėvynė” 
1958 metais turėjo $9,469.34 pajamų, o 1959 metais 
$9,486.57.

Leidimo nuostoliams padengti SLA Pildomoji Ta

ryba davė iš Lėšų Fondo 1958 metais—$7,271.82 
1959 metais davė iš Tautos Centų Fondo—$7,174.82 

“Tėvynės” prenumeratos jos leidimo išlaidų toli 
gražu nepadengia.

Jau ne kartą švietimo Komisija savo pranešimuose 
Seimui siūlė pakelti prenumeratą bent iki $3.00 me
tams. Argumentų šiam siūlymui paremti nereikia ieš
koti, nes visiems aišku, kad šiandien viskas yra bran
giau, negu buvo prieš kokius 30 metų. Tačiau musų 
Seimai nesidavė įtikinami. Veikiausia ne kitaip bus 
ir šiame Seime.

švietimo Komisija dar turės rekomenduoti Seimui 
kandidatą ar kandidatus į “Tėvynės” redaktorius. Ši
tą pareigą komisija atliks atitinkamoje Seimo sesijoje.

Šiame Seime bus atžymėta Susivienijimo 75 metų 
gyvavimo sukaktis. Todėl jisai yra paskelbtas, kaip 
“Deimantinis Seimas.”

Sveikindama Seimo delegatus šios reikšmingos 
sukakties proga, švietimo Komisija linki jam geriau
sios sėkmės ir vaisingo darbo.

SLA švietimo Komisija:
DR. P. GRIGAITIS, Pirmininkas,

i S. C. BUDVITIS, Narys,
A. Kalvaitis, Narys.

Delegatas W. V. Anesta įnešė, dėl. A. Mockienė 
parėmė Švietimo Komisijos raportą priimti taip, kaip 
jis išspausdintas Seimo Darbų Knygoje.

Švietimo Komisijos pirmininkas Dr. P. Grigaitis 
atkreipė delegatų dėmesį, kad raportas Seimo Darbų 
Knygoje išspausdintas su jo vieno parašu, bet raportą 
pasirašė visi trys Švietimo Komisijos nariai.

Po keleto paklausimų ir išaiškinimų, įnešimas ir 
Švietimo Komisijos raportas Seimo delegatų buvo vien
balsiai priimtas.

22. Prezidentas P. Dargis, Seimo nutarimu, skiria 
Komisijų Komisiją iš šių delegatų: K. Mačiukas-Mack, 
260 kp.; M. Vaidyla, 36 kp., ir V. Velžis, 64 kp.

23. Balsų skaitymo komisijon, Seimui pritariant, 
Prezidentas P. (Dargis paskyrė: C. Austin, B. Spudie- 
nę, A. Mišeikienę ir J. Valatką.

24. Tautiškų Centų Komisijon Prezidentas P. 
Dargis, Seimui pritariant paskyrė F. Motuzą A. Gus
tus ir B. Keblaitienę.

25. Skundų ir Apeliacijų Komisijon Prezidentas 
P. Dargis, Seimui pritariant paskyrė: V. Braziulį, Dr.
K. Drangelį ir Adv. T. Mack.

26. Sveikinimų ir rezoliucijų komisijon Preziden
tas P. Dargis, Seimui pritariant paskyrė: V. Sidzi
kauską, S. Michelsonienę ir L. Šmulkštį. *

27. Prezidentas P. Ddrgis Seimo maršalka pasky
rė delegatą F. Rodgers.

28. Prezidentas P. Dargis pakvietė BALF iždinin
ką A. Trečioką tarti žodį. A. Trečiokas padėkojo už 
pastovią Susivienijimo Centro ir kuopų paramą ken
čiantiems lietuviams.

29. Mandatų Komisijos vardu A. Praškevičius 
pranešė, kad yra atvykę du delegatai: Mrs. Gustus, 
101 kp., ir Anastazija Mikužis, 313 kp., ir rekomen
duoja šias delegates priimti pilnateisiais Seimo dele
gatais. Mandatų Komisijos pasiūlymą Seimas priėmė 
kartu priimdamas ir minėtas delegates pilnateisiais de
legatais. .

(Bus daugiau)

<>

1 “Kario” Žurnalo Dešimtmetis

leidžiamas laikraštis ir

sta į “Raudonarmietis”.
Vokiečiams okupapus 

tuvą 1941 metais “Karys 
buvo atgaivintas ir kas sa
vaitė ėjo iki 1944 metų.

Lie-
>>

I

žo- 
yra 
per

Mums, lietuviams, ypač iš
eivijoje, yra brangus ir mie
las kiekvienas spausdintas žo
dis, 
pasirodžius, žinoma, nekomu
nistinio turinio, knyga.

Tačiau tas spausdintas 
dis ir pirmiau ir dabar 
išvydęs dienos šviesą tik
pasiryžimą, vargą ir darbą. 
Lietuviška spauda atsirado 
žymiai skirtingomis sąlygo
mis ir ji niekuomet nebuvo ir 
nėra pasipelnimo šaltinis. 
Lietuviška spauda daugumoje 
išsilaiko tik ant pasiryžėlių 
pečių, kurie nesigaili sugaišto 

. brangaus laiko ir įdėto darbo. 
Ir pasėkoje to dabar mes lie- 
viai Čia JAV turime pakan
kamai dienraščių, savaitraš
čių ir net ideologinių žurnalų. 
Štai šiemet žurnalas “Karys”, 
tai vienintelis lietuviškas ka
rinio turinio žurnalas visame 
pasaulyje, švienčia dvigubą 
sukaktį — 40 metų nuo įsis- 
teigimo ir 10 metų nuo jo at
gaivinimo Amerikoje.

“Karys” buvo pradėtas lei
sti 1919 metais gegužės 22 
dieną vardu “Kariškių žo
dis”, kuris kiek vėliau buvo 
pavadintas Kariu. “Karys” 
nuo savo gyvavimo pradžios 
buvo leidžiamas kas savaitė, 
tik laikotarpyje 1930-40 me
tų ėjo tris kartus į savaitę. 
Rusams okupavus 
“Karys” buvo 
Jo vietoje buvo 
rių Tiesa”* kiek

Rusams antrą kartą užė
mus Lietuvą ir daugumai lie
tuvių intelektualų pasitrau
kus į Vakarus “Karys” vėl 
buvo pradėtas 1944 metų pa
baigoje leisti Vokietijoje. Iš 
V o k i e t i jos pradėjus lietu
viams emigruoti į kitus užjū
rio kraštus ir daugumoje ka
rių atsiradus JAV vėl “Ka
rys” 1950 metais tapo atgai
vintas, kurio leidėju ir redak
torium buvo Simas Urbonas. 
Atseit, žurnalas “Karys” su 
mažomis pertraukomis eina 
jau 40 metų laiko. Kiekvie
nam laikraščiui yra didelė 
sukaktis, o lietuviškam ir dar 
karinio turinio ir dar išeivi
joje tai nepaprasta. Visa tai 
rodo, kad sukakties prasmė 
yra simbolinė ir įpareigojanti 
remti šį spaudos darbą.

Dabartiniu “Kario” leidėju 
yra L. V. S. Ramovės New 
Yorko skyrius. Svarbiausiais 
“Kario” vairininkais yra re
daktorius Zigmas Raulinaitis 

administratorius Leonas 
ne tik

Pov. pirkia.

Lietuvą 
sustabdytas, 

išleista “Ka- 
vSliau pakei-

Ilgiausių metų

ir
Bilieris. Čia JAV
“Karys” švenčia sukaktuvių 
dešimtmetį, bet ir jo leidėjas 
“Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė”.
jiems!

Kelionės Įspūdžiai iš Daug Miestų ir Valstijų

niau Jonui Romanui, jis sakė, 
kad jo sesuo ten gyvena;
Prie Lietuvių Bakūžės

Rytojaus dieną gavau pa
kvietimą iš K. Jurgeliuno, at
važiuoti į Brocktoną prie Lie
tuvių Bakūžės. Įsėdau į Jono 
Romano vežimą ir traukiam 
prie Bakūžės, kur radom Lie
tuvių Komitetą ir padarėm 
spalvuotų nuotraukų Bakūžės 
ir visų ten esančių.

Prieš išvažiavimą užėjau į 
Ivaškevičienės baldų kratuvę, 
ji yra Lietuvių Šokėjų grupės 
vedėja. Iš Bostono traukiau į 
New York, kur pribuvau šešta
dienio vakare, turėjau progą 
pasikalbėt su Juozu Tysliava, 
Vienybės red., kuris man pa
rodė savo dviejų aukštų na
mą, kurį nupirko su baldais 
nuo turtingų žmonių. Kiekvie
nam kambary stalai, kėdės, 
kamodės ir kiti daiktai pada
ryti iš brangaus medžio, ran- 

I kom išpjaustyta su visokiais 
pagražinimais. Tokius baldus 
turėjo turtingi senų laikų ame
rikonai. Telefonu pasikalbėjau 
su Jonu Atkočaičiu, kurio 
tėvui mirus, jis užėmė Siuvė
jų Šapą Brooklyne, kur dirbo 
virš 50 žmonių, dauguma lie
tuviai. Dabar jau antri metai 
pasitraukęs iš to biznio ir turi 
valdžios darbą. Atkočaitis lie
tuviams buvo gerai žinomas 
kaip filmų fotografas.
Kelionė Balt'morėn ’

I

Iš New Yorko traukiau Į 
Baltimore, kur Atletų Klubą

(Tęsinys)
Buvo Vyčių seimas

Vidurmiesčio viešbutyje bu
vo Vyčių Seimas, kur buvo 
suvažiavę delegatai iš visos 
Amerikos svarstyti savo rei
kalus. Delegatų į seimą su 
svečiais buvo suvažiavę apie 
pusantro šimto, tai beveik tiek 
kiek buvo SLA Deimantiniam 
Seime liepos mėnesį Pitts- 
burghe. Sekmadienio ryte bu
vo Vyčių paroda nuo vidur
miesčio iki šv. Kazimiero baž
nyčios. Delegatai maršavo ly
dimi lietuvių veteranų jaunuo
lių muzikantai apsirėdę spal
vuotais drabužiais, ir tą va
karą buvo šeiminis banketas, 
kuriame dalyvavo miesto ma
joras ir kt.

Kur buvo Lietuvių Klubo 
namas, dabar toj vietoj eina 
kelias. Klubas gavo už savo 
namą 160,000 dolerių. Dabar 
klubas turi savo užeigą ant 
Millbury gatvės, apleistame 
name. Prieš išvažiuojant iš 
Wbrcesterio užėjau aplankyti 
savo ilgametį pažįstamą V. 
Skrinską, lietuviams gerai ži
nomą vaistininką. Viešbutyje, 
kuriame aš buvau apsistojęs, 
mano kambaryje buvo tokia 

« iškaba: “Jeigu rukai lovoj, tai 
pranešk mum kur tavo pele
nus pasiųsti”. Važiuojant iš 
Worcesterio į Bostoną, pu- 
siaukely pamačiau iškabą: 
“Natick įsteigtas 1651 me
tais”. Miestelis nedidelis, bet 
labai Švarus. Sugrįžus į Bos
toną, apie tą .miestelį pHmi-

radau uždarytą, nuėjau į Lie
tuvių Salę, bet nieko neradęs 
išėjau. Telefonu paskambinau 
Laukaičiui, bet jo žmona pa
sakė, kad jie išvažiuoja atos
togų. Išvažiuojant į stotį at
važiavo P. Jaras išleisti mane', 
jis buvo nusiminęs, nes visai 
neseniai palaidojo savo žmoną. 
Nors įbrolis Jaras neužilgio 
bus 81 metų, bet automobilį 
vairuoja kaip jaunuolis.

Iš Baltimorės važiuodamas 
užsukau į Pittsburghą, o iš 
į Clevelandą, kur teko pasi
kalbėti su K. Karpium, kuris 
man pasakė kaip nuvažiuot ir 
surast Lietuvių Darželį, dar
želis vienas iš daugelio tautų, 
prie kelio yra aikštė su Basa
navičiaus paminklu, apsodin
tas gėlėmis ir medžiais. Ei
nant į viršų didelių akmenų

laiptais, kur yra kita aikštė ir 
vandens bėgantis kranas į vir
šų, akmenim aptvertas, o kitoj 
pusėj Kudirkos paminklas. K. 
Karpius dirba prie vietinio 
dienraščio. Užėjus pas Jack 
Sharkey seserį Mary Cheso- 
nis, namuose nieko naradau, 
sugrįžau į Chicagą.

Chicagoj perdaviau linkėji
mus J. Pranckui, dirbančiam 
Naujienose nuo C. Pratapo iš 
So. Bostono ir P. Jaro iš Bal
timore, jie pažįsta Pranckų 
nuo to laiko, kaip jis redagavo 
Sandarą Bostone.

Savo kelionėj daug matęs, 
daug girdėjęs ir pilnas įspū
džių sugrįžau. Apie lietuvius 
sportininkus, su kuriais kalbė
jau ir apie kuriuos girdėjau, 
parašysiu kitą kartą.

J. Jakubauskas.

Lietuvių Kalbos Tarmių 
Tyrinėtojai

t

(E) Aštuonių mokslinių 
darbuotojų grupė išvyko į Ši
lutę lietuvių * kalbos tarmių 
tyrinėjimo darbams tęsti; 
darbas bus vykdomas ir Klai
pėdos rajone. Bus užrašomi 
žodžiai didžiajam lietuvių kal
bos žodynui; kartu bus užra^ 
šomi vietovardžiai ir tautosa
kos dalykai. Ekspedicijos me
tu bus daromi ir magnetofo
niniai (tapė recordings) įra
šai.

Lietuvoje leidžiami astrono
miniai kalendoriai. — Prade
dant 1956 metais, Lietuvoje 
leidžiami kasmet astronomi
niai kalendoriai. Neseniai išė
jo astronominis kalendorius 
(172 pusi.) 1960 metams.
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Palinksminkite savo artimuosius Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Kad siuntinys artimuosius pasiektų Šventėms reikia jį išsiųsti tuojau, neatidėliojant.

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų finuos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ

GENERAL PARCEL & TRAVEL
135 WEST 14th STREET Licensed by Inturist 

NEW YORK 11. N. Y.
Tel. CHelsea 3-2583 MUSŲ SKYRIAI

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel.

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, 
Tel.

t

IR KITAS RESPUBLIKAS

., INC.
Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue132 Franklin 
HARTFORD. CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend

Blvd.

MASS.
ANdrew 8-5040

3216 Sunset
IX)S ANGELES 26,^CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

900 Llteiary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOvver 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHTLADEIPHTA 23. Pa 
Tel. WAlnut 5-8878 '

East Hcnnepln Avė.
MOhawk 2R74

1855 West 47th St.
CHICAGO 9, ILL.

Tel. TL. 6-2674
dldžIulS firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentUi 100% garantuoja pristatymų. Klek

9-8980
217
MINNEAPOLIS '14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

Musų ■■■■■I
vienas siuntinys ISsiunčlamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—-12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kurtuose artte Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalrmus.

<)«■*><>'
\
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Paieškojimai

Konsulo

sūnūs,

iš

Za-

Sveikininių gi-

Seš-
£

Metų
HITLERIS IR MUSSOLINI

Bendras vaizdas
Svočių

tarp$.

Chicago, Illinois
Dovanos

f

I

Pastabos

• •

Sveikinimai

i

i

't

Kalbt.s

\

368 kp., New York, N. Y. Sirgo

I

rengia 
lapkri- 
sekma- 
Brook-

i

Brooklyn, N. Y.

mo-
me-

SLA 38 Kuopos Metinė Vaka
riene Lapkričio 19 Dieną.

20
JC-

kaimo, 
ir šei-

Brooklyn, N. Y.

yra 
ver- 
bet

> 
pastabas 
pastabas

kre- 
bro-

publika 
Preziden- 

gal manė 
kalbas.

Operetės Choras Rengia 
Metinį Koncertą

¥., gimęs lap- 
SLA prisirašė

auksinį laikro- 
o banketo dalyviai pasi

tiktą gražią kortą 
linkėjimais jubiliatui ilgo

P a u 1 i n a
Lapšaus

Su broliu M. Klimu malo
niai pasikalbėta Susivienijimo 
ir kitais šių dienų bėgamais 
reikalais. numerius su šiais ir kitais įdomiais 

metinės prenumeratos gaus šiuos

Iš kairės į dešinę: Susivienijimo prezidentas Povilas 
P. Dargis, iždo globėjas advokatas Steponas Briedis ir 
sekretorius dr. Matas J. Vinikas.

Svečiu Atsilankė Daug, Nemažai Gauta 
Telegramomis ir Idiliškais

60 
ju- 
vi- 
tai

prisieis

socialdemokratij 19

ug-
Jis

285 
i 3

kalka, vienas 
H. J. Burke

i

t
t
?

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1960

LAISVOJI LIETUVA, 911 VV. 32nd St., Chicago 8, BĮ.
M I

J. Budrys, SLA 
E. Mikužiu'ė iš 

Bielinis, A. ir
Nevvark. N.

V. ir

pareiga jame daly- 
paremti lietuvišką 

ypač šiuo kritišku 
tautai momentu, ka- 
i senoji Tėvynė Lie-

Savaitraštis “Sandara” Ren
gia Metinj Koncertą

I

T « V T N f.

Viso .......      $466.64
Nuo pradžios šių metų bendrai viso . ............. $25,977.19

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius

Advokatui Steponui Briedžiui pagerbti suruoštam 
bankete kalbasi trys SLA Susivienijimo pareigūnai

Advokato Stepono Briedžio Pagerbimas
Buvo įspūdingas

BROOKLYN, N. Y. 
tadienio vakare, spalių 29 d., 
F. Bručo svetainėje, VVoodha- 
vene (Brooklyno priemiestis) 
įvyko skaitlingas ir labai gra
žus pažmonys advokatui Ster 
ponui Briedžiui (Bredes) pa
gerbti jo 60 metų amžiaus su
kakties proga. Pažmonį rengė 
L etuvių Darbininkų Draugi
jos (LDD) 7 kuopa talkinin
kaujant 
kuopai.

atsilankė daugiau 
negu banketo rengėjų buvo 
numatyta.

Atvykus jubiliatui į svetai
nę, vakaro dalyviai visi sus
tojo ir, vadovaujant dr. Pet- 
rikos žmonai Margaretai Čes- 
navičiutei, pusėtinai vykusiai 
sudainavo ‘Tgiausių Me'ų” ir 
“Hc Is a Jolly Good Follow”.

Jautrų atidarymo žod' tarė 
LDD 7 kuopos pirmininkė B. 
Spudienė ir pakvietė J. Bui
vydą toliau vakarui vadovau
ti.

Banketo stalai buvo pui
kiai papuošti ir gausiai ap
krauti valgiais ir gėrimais. 
Prie garbės stalo sėdėjo va
karo vedėjas J. Buivydas, S. 
L. A. prezidentas P. P. Dar
gis, jubiliatas adv. Briedis su 
žmona 
torius 
žmona, 
žmona, 
šokiais 
niai

ir motina, SLA sekre- 
dr. M. J. Vin:kas ru 
ir jubiliato sunūs su 
Trijų patiekalų su vi- 
priedais maistą ska-

paruošė pp. Akelienė, 
Ramanauskienė, Styrienė ir 
Ga’in:enė, o svečius aptarnau
ti joms pagelbėjo V. Kalvelis, 
A. Svvingle, p. Ramanauskas 
ir J. Rimavičius. Visą tvarką 
prižiūrėjo B. Spudienė.

Negalėjusieji asmeniškai at
vykti jubiliatą telegramomis 
bei laiškais sveikimo: Lietu
vos konsulas 
iždo globšja 
Chicagos, K. 
Trečiokai iš
K. J. Taulauskas, 
Diliai iš East Orangc, N. 
ir “Keleivio” redaktorius 
Sonda iš Bostono. Buvo
daugiau sveikinimų raštu, bet 
jie skaityti negarsiai, nenu
girdau nuo ko.

E. 
J.,
I. 

J.,
J.
ir

Baigiant vakarienę, pirminin
kaujantis J. Buivydas pakvie
tė visą eilę dalyvių pasisaky
ti ką jie mano apie jubiliatą 
ir jo pagerbimo banketą. Pa
grindinę, jubil’ato visuomeni
nę ve:klą apibudinančią kal
bą pasako J. V.
Neilgas, bet nuoširdžias, 
tomis 
kalbas 
tas P. 
torius

■ i A. P
Sąjur

si į- './tf

4 ■" *■

Stilsonas. 
vie- 

humoru pamargintas 
pasakė: SLA preziden- 
P. Dargis, SLA sekre- 
dr. M. J. Vinikas, dr. 
rika, Socialdemokratų 
os pirmininkas J. Pa-

LDD steigėjų 
iš Union, N. J., 

Dariaus-Girėno paminklo sta
tymo Brooklyno komiteto pir
mininkas J. Šaltis, S. Gaubie- 
nė iš Nevvarko, P. Mačys, K. 
A. Bukaveckas iš C.iffsidės, 
V. Gorvickas, Mrs. Petrash, A. 
Petrauskas, Moterų Vienybės 
pirmininkė H. Kulber, p. Ka- 
zanauskienė iš Union, N. J., 
p. Lapašauskas, p. Šalinskie- 
nė, jubiliato motina, sūnūs ir 
m a r t i, žmona p. Briedienė, 
ir patj jubiliatas. • Buvo 
iššaukta eilė dalyvių atsis
tojimu pasireikšti, tarp jų O. 
Vinikienė, M. Petrikienė, bu
vęs “Darbo” redaktorius J. 
Kiznis ir daugybė kitų, ku
rių pavardes nespėjau užsira
šyti. .

Banketo rengėjų vardu. B. 
Spudienė įteikė jubiliatui gra- 
ž ą dovaną 
dc į,
rašė tam 
su 
amžiaus.

Pats jubiliatas, nors beveik 
visuomet visuomenei pasirodo 
su šypsena veide, bet šį kar
tą pas jį matėsi ypatingai ge
ra nuotaika.

Pasivalgę ir kalbų pasi
klausę svečiai dar ilgai nesis- 
kirstė: vieni dainavo, kiti 
šnekučiavo, o treti., 
darė. Būdingesnes 
čia paminėsiu.

“Kadangi jiems 
daug plo4o, tai SLA 
tas ir Sekretorius 
pasakę labai tikslias 
Tiesa, jie įdomiai kalbėjo, bet 
buvo pastebėta, kad prideng
tai agitavo ir už SLA. Mato
mai jie nebuvo informuoti, 
kad LDD kuopos nariai, 'kaip 
ir šio banketo dalyviai, retas 
kuris nėra SLA narys”.

“Advokatas Briedis atrodo 
labai gerai, bet kodėl šio ban
keto rengėjai nebandė ištirti 
kiek dar reikės tokių jubiliejų 
ruošti, o buvo labai lengva 
tas padaryti: vietoj keturių 
žvakių ant garbes stalo ga
lėjo į gimtadienio tortą 
(birthday cakc) įsmeigti 
degančių žvakučių; jeigu 
biliatui butų pavykę jas 
sas vienu kartu užgesinti, 
žinotume, kad jam 
būti advokatu dar 60 metų”.

Dr. Vinikas nesigailėjo, su
kinėdamasis į dešinę ir kai
rę, ' daryti svečių nuotraukas. 
Viena dalyvė sako: “Ką su 
tokiu vabalo dydžio aparatu 
galima nufotografuoti? Prieš 
jį pastatyta mano vienos no
sis paslėptų visą publiką”.

Žymėtina, kad susirinkę 
svečiai, nežiūrint daugybės 
kalbų, labai pavyzdingai ir 
draugiškai užsilaikė.

“Tėvynes” Korespondentas.

Tėvynės redakcijoj lankėsi
M. Klimas, žymus Susivieniji
mo veikėjas ir 3 kuopos 
dytojas iš Linden, N. J. 
per ilgus metus priklausė 
kuopoj, vėliau persikėlė
kuopą, gyvuojančią Elizabeth,
N. J., kuri buvo ne gausi na
riais ir dėl tos priežasties ne
galėjo pasireikšti veikloje. 
Broliui M. Klimui ir koletai 
jo draugų persikėlus į 3 kuo
pą, narių skaičius padaugėjo, 
veikla prasideda. Be persikė
lusių narių iš 285 kuopos, Kli
mas į kuopą įrašė kelis nau
jus narius į suaugusių skyrių 
ir virš šimto į jaunuolių sky
rių. Todėl dėka gabaus ir 
energingo veikėjo Klimo pas
tangoms, kuopa pasidarė 
gausi nariais, jos susirinki
mai būna skaitlingi ir veikla 
prasideda, už tai didelis 
ditas ir padėka priklauso 
liui M. Klimui.

Be;c, brolis M. Klimas 
ne tik gabus naujų narių 
buotojas į Susivienijimą, 
jis gyvai domiri visa organi
zacijos veikla ir rūpinasi jos 
augimu nariais. Kad geriau 
susipažinti su visa šių die
nų organizacijos būkle, jis 
d a 1 y v a v o praeitame Susi
vienijimo Deimantiii iame Sei
me, atydžiai sekė jo eigą ir 
dalyvavo įvairiuose šeiminiuo
se pobūviuose, bet scįmo ap
rašymuose, dėl nępastebėji- 
mo jo vardas nebuvo paminė
tas.

“Sandaros” rengiamas 
tinis koncertas jvykįj šių 
tų lapkričio mėn. 20 dieną, 
sekmadienį, Chicagos Lietu
vių Auditorijoje. Bus graži 
programa dalyvių patenkini
mui, o jai pasibaigus bus pa
silinksminimas ir draugiškas 
pasikalbėjimas ir susipažini
mas iš toliau atvykusių sve
čių su vietiniais.

Nors iki koncertui dar yra 
likę apie dvi savaitės, bet jau 
dabar pradėkite prie jo ruoš
tis ir jame dalyvaukite. To- 
kie konccertai, kokius suren
gia “Sandara”, pasitaiko tik 
vieną kartą į metus, tad mu
sų visų 
vauti ir 
spaudą, 
lietuvių 
da musų senoji Tėvynė Lie
tuva pavergta, musų pareiga 
vienokiu ar kitokiu budu pa
remti spaudą šiame laisvame 
krašte.

Iki pasimatymo “Sandaros” 
metiniame koncerte lapkričio 

dieną, Lietuvių Auditorijo- 
Aš Busiu.

Didžiulė Susivienijimo 38 
kuopa kiekvienais metais ruo
šia tradicines metines vaka
rienes, kuriose būna pagamin
ti įvairių rūšių skanus už
kandžiai, o prie, jų būna ir vi
sokių gėrimų troškulio nu
malšinimui. Šiemet toji tradi
cinė vakarienė įvyks lapkri
čio mėnesio 19 dieną, 7:30 va
landą vakare, Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėje, 280 
Union Avenue, Brooklyno.

SLA 38 kuopa yra gausi 
nariais, turinti virš 500 narių, 
moterų ir vyrų, kurių tarpe 
yra gabių ir prityrusių gas- 
padinių, mokančių pagaminti

valgius įvairių rūšių ir daly
vius patenkinti. Nors iki va
karienei yra likę apie dvi sa
vaitės, bet kuopos gabiosios 
gaspadinės jau pradėjo gal
voti apie gaminimą valgių va
karienei, kad jie butų skonin
gai pagaminti ir dalyviai ge
rai pavaišinti. Gaspadinės 
tarp savęs jau tariasi ir sa
ko, kad šiemet metinei vaka
rienei reikia ką nors naujo 
ir skoningo pagaminti, nes tie 
patys valgiai kiekvienais me
tais gali nusibosti. Vyrai irgi 
neatsilieka nuo moterų, nes 
jų pareiga parūpinti gėrimų, 
kad svečiai pavalgę skonin
gą vakarienę, turėtų kuo troš
kulį numalšinti. Todėl vyrai 
bukite apdairus ir imkitės 
darbo, pradėkite rūpintis gė
rimais vakarienei, kaip kad 
daro moterys, kad jos jus ne
pralenktų.

Visi 38 ir kitų kaimyninių 
SLA kuopų nariai ir visi lie
tuviai, kurie ruošiatės daly
vauti vakarienėje, įsigykite 
bilietus iš anksto, kad gaspa
dinės žinotų dėl kiek dalyvių 

pagaminti valgių,
SLA 38 Kuopos Narys. ]

■ Vietiniams ir apylinkės lie
tuviams gerai žinomas Opere
tės Choras, kuris gyvuoja ir 
veikia ilgus metus ir kuris at
liko daug gerų darbų, 
savo metinį koncertą 
Čio mėnesio 13 dieną 
dienį, Schwaben Hali,
lyne. Programą išpildys pats 
choras ir Rūtos radijo an
samblis. Kaip pirmas, taip ir 
antras chorai visuomet gerai 
padainuoja ir dalyvius paten
kina, taip bus ir šiame kon
certe. Todėl lietuvių pareiga 
dalyvauti šiame koncerte ir 
paremti chorą, nes jis savo 
darbais pilnai užsitarnavo pa
ramos.

Per ilgus metus ‘chorui va
dovavo velionis Kseveras 
Strumskis. Jam vadovaujant 
choras suvaidino daug įvai

rių operečių, taipgi surengė 
keliolika koncertų, kurie gau
siai publikos buvo lankomi. 
Velioniui Strumskiui per ilgus 
metus bedirbant pavargus ir

pasitraukus, chorui vadovavo 
kiti gabus muzikai. Dabar 
vadovauja gabus muzikas M. 
Cibas. Jam vadovaujant į 
chorą ’stojo daug jaunų mer
ginų ir vaikinų, vėlesniu lai
ku atvykusių iš anos pusės 
Atlanto vandenyno, choro na
rių skaičius padaugėjo.

Choras labai dažnai daly
vauja dideliuose parengimuo
se ir visuomet pasižymi savo 
dainavimu, tad ir šiame savo 
metiniame koncerte patenkins 
dalyvius. Nepraleiskite šio 
koncerto, jame dalykaukite ir 
paremkite savo darbais užsi
tarnavusį paramos chorą.

Choro Draugas.

Kovas Jonas, iš Lieplaukės, Tel
šių apskr.

Laštautas Jonas, gyvenęs Kau
ne, Šančiuose.

Fatumsis Antanas. Patumsienė 
Konstancija, ir Patumsytės Danu
tė Ir Laimutė, iš Kauno — A. Pa
nemunės.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSUI^ATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

61 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC .

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Lapkričio 5

Išmokėtos pomirtines
JONAS ALEKNA, 38 kp., Brooklyn, N. 

kričio 24, 1910 m., Lietuvoje. Prie
kovo 24, 1956 m., mirė rugpiučio 18, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Onai Alekna, pomirtinės išmokėta $1,000.00

ANTANAS KARBOČIUS, 75 kp., Los Angeles, Cal., gi
męs gruodžio 5, 1891 m., Kėdainių apskr., Lietuvo
je. Prie SLA prisirašė birželio 5, 1921 m., mirė rug
sėjo 13, 1960 m. Velionio žmonai, Katherine Kar
bočius, pomirtinės išmokėta ----------- ----------- $340.00

JONAS RUGIS, 82 kp., Pana, Pa., gimęs lapkričio 18, 
1884 m., Svediškių kaime, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalio 9, 1916 m., mirė spalio 18, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Rugienei, pomirtinės išmokė
ta _______________________________________ $1,000.00

PETRAS BALČIUS, 126 kp., Nevv York, N. Y., gimęs 
gegužės 17, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 6, 1914 m., mirė spalio 11, 1960 m. Velio
nio žmonai, M,hrtha Balčius, pomirtinės išmokė
ta _____________________ -________________  $1,000.00

JURGIS LABUTIS, 115 kp., Wilkes Barre, Pa., gimęs 
balandžio mėn., 1869 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 1, 1909 m., mirė rugpiučio 1, 1937 
m. Velionio dukterci, Mary Labutis-Svvartz, po
mirtinės išmokėta ___________________________ $25.00

ONA PAŠLiUOSTIENE, 158 kp., Springfield, III., gi
mus birželio 25, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 13, 1921 m., mirė rugsėjo 24, 1960 
m. Velionės sunui, Jonui Kalinausky, pomirtinės 
išmokėta ----------------------------- - -------------------- $300.00

JOSEPH J. WAISNOR, 175 kp., Arlington, Mass., gi
męs rugsėjo 8, 1890 m., Papilėje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 1, 1940 m., mirė rugsėjo 
4, 1960 m. Velionio sesers dukterci, Julia Shlaitis, 
Simoncau, pomirtinės išmokėta -------------------- $

KAZYS JANAVIČIUS, 187 kp., New Philadelphia, Pa., 
gimęs rugpiučio 1.5, 1883 m., Užvenčiuose, Šiaulių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birželio 5, 
1921 m., mirė spalio 11, 1960 m. Velionio žmonai, 
Alenai Janavičienei, pomirtinės išmokėta ----- $1,000.00

JUSTINAS PETRAUSKAS, 204 kp., Tamaąua, Pa., 
gimęs lapkričio 10, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 10, 1919 m., mirė spalio 21, 1960 
m. Velionio žmonai, Elenai Petrauskienei, pomirti
nės išmokėta ____________________________ _ $1,000.00

ANDRIUS JANKAUSKAS, 295 p., Granville, III., gimęs 
gruodžio 2, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 6, 1918 m., mirė rugsėjo 28/ 1960 m. Ve
lionio sunui, Felix Yankus, pomirtinės išmokėta $1,000.00

DOMAS PILKA, 360 kp., Milton, Mass., gimęs rugsė
jo 29, 1892 m., Aluntos vaisė., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 1, 1928 m., mirė birželio 27, 
1960 m. Velionio sūnėnui, Adam Mason, pomirti
nės išmokėta ______________________________  $150.00

Viso _________________________________ $7,315.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $1-12,576.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
V. BAIxLTIENE, 1 kp., Edwąrdsville, Pa. Sirgo 6 sav.
A. MATULEVIČIUS,
P. BUKAUSKAS, 88'
I. M.ARTIN, 204 kp.,
V. GELEŽUNAS, 214
A. MITTSKUS, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 6 a. ir
S. RAVOTTA, 277 kp., Leechburg, Pa. Sirgo 2 s.
A. YANKAUSKAS, 295 kp., Granville, UI. Sirgo 1
J. NAVASAITIS,

ir 5 d. .... $38.50 
1 kp., Edvvardsvillc, Pa. Sirgo 6 s. ................... 36.00
kp., E. St. Louis, III. Sirgo 9 s. ir 5 d. ........... 95.00
Tamaųua, Pa. Sirgo' 12 s. _______ ____ ____ __ 108.00
kp., St. Louis, Mo. Sirgo 6 s. ir 4 d............... 45.39

4 d. ...................  20.75
.............  20.25

s. ir 5 d. ............ 13.75
8 s. ir 1 d. ___  89.00

Lietuvos Generalinio
New Yorke paješkomi asmo y

Bučionienč-Kniubaitė
Petro duktė, iš
Seirijų vals., Alytaus apskr.
ma.

Cigleris Bronius, Karolio 
gimęs 1917 m.

Dabrila Jurgis, advokatas. 

Kauno.

Dilbaitė Otilija, mokytojavusi 
rasų apylinkėje.

Gelčys Jurgis, Antano sūnūs, 
męs 1922 m., Paciunų km.

akučiunas Julijonas, Jakučiunie- 
nė Veronika, ir sūnus Alfonsas ir 
Leonas.

Jankauskienė-Ambraziunaltė Ju
zefą, Simono ir Elzbietos duktė.

Pasparavičius Kazys, gimęs 1918 
m. Rmerikoje.

Kinderytė-Klettkė Valerija, Vin
co duktė, ir vyras Klettkė Alber- 
tas.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

<■ (at Forest Parkway Station) 
Woodhaven 21, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse
> miesto.

; Laidotuvių Direktoriai: 
F-. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo’:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrų Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmų ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrųžinti j tikrųjų lietuvių

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-19 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKŲ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.

7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS. “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

ISEJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOIIELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA: _
Apie kelionę Allaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperiia: Apie Hollywoodo žvaigž
des; KaiD lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yelluvzstone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis Ir tt.; Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kava; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta: Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai: Floridos Vaizdai: Jaunystės šaltinis: Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
UW*aWuxleins knygą tuoj pat paaiunčianie.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadwav So.

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu;

Boston 27, Mass.

I 
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NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $-11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei m^tų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS



No. 47 Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
ln Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

susivienijimo lietuvių
AMERIKOJE ORGANAS*

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at tho Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879

51 METAINew York 1, N. Y., Lapkričio-Noveniber 18,

ŠEN. JOHN F. KENNEDY IŠRINKTAS 
PREZIDENTU, LYNDON JOHNSON 

VICEPREZIDENTU
Amerikos Piliečiai Slaptu Balsavimu 
Išsirinko Ketuiem Metam Vadovus

Po vedamos karštos priešrinkiminės kampanijos, 
kurios metu abieju didžiuliui partijų kandidatai Į pre
zidentus ir viceprezidentus, važinėjo po miestus, sakė 
kalbas agituodami už save ir savo partijos žmo,nes Įvai
rioms valdvietėms, nesigailėdami vieni kiltiems šiurkš
čių žodžių. Žmonės prisiklausę abiejų partijų kanda- 
datu kalbu, lapkričio 8 diena rinkosi i balsavime vietas 
ir savo balsus atidavė už tuos kandidatus, kurie, jų ma
nymu, tinkamesni kraštą valdyti ir leisti įstatymus.

Praeitos savaitės Tėvynėje buvo trumpai pranešta, 
kad rinkimus laimėjo senatorius Jobu F. Kennedy, de- 
Ulokratų kandidatas, ir buvo paduota kuris kandidatas 
kiek balsui gavo ir kiek (‘lektoriui laimėjo. Tai buvo 
trečiadienio rytas, kada balsai dar nebuvo baigti skai

do paskelbti t rečiadienio ryte. Dar ir dabar, rašant 
šiuos žodžius, kai kuriose vietosi* balsai dar skaičiuo
jami, ypač Kalifornijoje, republikunų kandidato val
stijoje*, kurią laimėjo senatorius Kennedy, keliamas ne
pasitenkinimas. Bet tai tik politikierių užsispyrainas, 
nes jie gerai žino, kad rinkinių duomenys nepasikeis.

Prezidentu išrinktas senatorius Jobu P. Kennedy 
iš dassaebusotts valstijos, viceprezidentu — senatorius 
Lyndon B. Jobnson. Nors balsų persvara nėra labai 
didelė, beit elektorių balsų jiedu laimėjo 334, o jų opo
nentai \’ixonas ir Lodge 189. Būti išrinktam preziden
tu reikia gauti 269 elektorius. Demokratai, kaip iki 
šiol, taip ir toliau Senate ir Atstovų Rūmuose turės 
daugumą savo žmonių. 'Pieša, republikonai išrinko 
pora savo žmonių i Senatu ir Alt stovu Rūmus, bet tas 
nesudarys jokios persvaros. Vėliausi pranešimai ro
do, kad naujam Senate demokratai turės 64 senatoĮrius, 
republikonai — 36. Atstovų Rūmuose, kaip paskuti
niai duomenys rodo, demokratai turės 239, republiko
nai — I 14. Tokiu bildu demokratai ir prie naujo de
mokratų prezidento turės didelę daugumą savo žmonių 
abejuose liūnuose.

Išrinktasis prezidentas yra jaunas ir gabus žmo
gus, jis būdamas senatorium parodė savo gabumus, uo
liai rėmė visus darbo žmonėms naudingus sumanymus, 
kaip socialūs apsaugos įstatymo pagerinimus, civiliui 
teisių įstatymo pagerinimų. Paskiausiu medų jis bū
damas Sonatarium siūlė pravesti įstatymą seniems žmo
nėms nemokama niedikale pagalba, bet tam sumanv- 
mui griežtai pasipriešinus daktarams, jis nepraėjo. Yra 
ir kitų gerų darini atliktų išrink|tojo naujo prezidento, 
bet šiame trumpame rašiny neįmanoma juos visus ap
rašyti. Jis, kaip ir velionis prezidentas Krankliu D. 
Rooseveltas, aukštuosius mokslus baigęs Harvardo uni
versitete. ,

JOHN FITZGERALD KENNEDY,
35-sis Jungtiniu Amerikos Valstybių pre zidentas, gimęs 1917 metais gegužės 19.

Bemaž Visi Žydai Norėtų iš Sovietų 
Sąjungos Emigruoti

Lietuvoje Pagal Gyventojų Suskaitymą Yra Apie 25,000 Žydų

Naujasis viceprezidentas Lyndon B. Johnson, irgi 
yra gabus žmogus, neseno amžiaus, gimęs 1908 metais 
rugpiučio mėnesio 27 dieną Texas valstijoje, baigęs mo
kytojų kolegiją, įstojo į Georgetmvn universitetą ir ja
me sėkmingai baigė teisės mokslus. 1937 metais jis iš
rinktus į Atstovų Bumus ir vėliau perrinktas tai pačiai 
vietai. Būdamas Atstovą Bumuose, jis savo darbais 
įsigijo 
rimu, < 
buvo 
ruošėjas. 
Kennedy, 
yra gabus

v •

Būdamas Atstovų Bumuose, jis
gera vardą, todėl vėliau buvo išrinktas senato- 

o po šešių imtų vėl buvo perrinktas. Jis Senate 
išrinktos demokratų vadu. Tai yra gabus įstatų 

Todėl kaip išrinktasis prezidentu Jobu F. 
taip ir viceprezide.ntas Lyndon B. Jobnson 
žmones, abu yra ilgamečiai kongreso nariai 

ir įstatymų leidime patyrę, todėl Amerikos piliečiai ne
padarė klaidos juos išrinkdami aukštoms ir atsakomin- 
goms pareigoms.

Šiuose rinkimuose demokraitai laimėjo daugiau, ne
gu jie patys tikėjosi. Demokratų dauguma išrinkta gu- 
liernatoriais ir kitoms atsakomi,ngoms valdvietėms. Net 
Illinois valstijoj, kurioj per pastaruosius keletu metų 
šeimininkavo republikonai, išrinktas demokra/las. Mi- 
chigan valstijoj, kur per ilgus gubernatorium buvo de
mokratas \V ibiams, artimas lietuvių draugas, vėl iš
rinktas demokraltas.

Paryžiuje neseniai įvyko 
tarptautinė konferencija, apie 
kurią pasaulio spaudoje pa
lyginamai mažai tebuvo rašy
ta, nes kiti pasaulio įvykiai 
nustelbė susidomėjimą. Tai 
konferencija Sovietų Sąjun
gos žydų reikalams aptarti. 
Dalyvavo žymus asmens iš 
15 valstybių.

Nors konferencijos uždavi
niai buvo daugiau humanita
riniai, negu politiniai, Maskva 
jau iš anksto buvo pasisakiu
si prieš tokią konferenciją, 
įtardama ją antisovietiškumu. 
Bet konferencijos organizato
riai (jų tarpe ir Žmogaus 
teisių lygos darbuotojai) pa
brėžė konferencijos nepolitiš- 
kumą. Kai Maskvai nesisekė 
konferenciją sutrukdyti, ji 
pakeitė savo taktiką ir sten
gės konferencijos metu dis
kusijas pakreipti bent kiek 
savo naudai, kas, tačiau, ne
pavyko. Sovietinėmis intenci
jomis atvykę į konferenciją 
komiuiistai stengės sudaryti 
įspūdį, kad žydams Sovietų 
Sąjungoje nesą jau taip blo
gai. Bet konferencijoje skai
tyti referatai ir diskusijos ką 
kitą rodo. Konferencijoje bu
vo cituota ir knyga “Žydų 
tragedija Sovietų Sąjungoje”.

Konferencijai vadovavo ži
nomas žydų veikėjas N. Gold- 
man. Jis ir kiti kalbėtojai pa
brėžė, kad Sovietų Sąjungoje 
gyvenantiems žydams nesu
teikiamos nei tos teisės, ku
rios yra užtikrintos sovieti
nėje konstitucijoje. Žydams 
esą grąsoma jei ne individu

aliai, tai kolektyviai, neduo
dant jiems kultūriniai, tauti
niai ir tikybiniai pasireikšti. 
Buvę daryta žygių sovietų 
vyriausybėje, bet jie likę be 
pasėkų, nes niekas nepasikei
tę. Vienas kalbėtojas tiesiai 
pasakė: “Sovietų Sąjunga ne
silaiko savo pažadų”. Nieko 
nepadėjo ir kontaktai su Su- 
slovu bei kitais įtakingais as
menimis Kremliuje.

Iš konferencijos diskusijų 
paaiškėjo, kad bemaž visi žy
dai norėtų, jei galėtų, iš So
vietų Sąjungos emigruoti į ki
tus kraštus (Izraelį, Lenkiją, 
Ameriką ir kitur). Konferen
cijos ? nutarimu bus daromi 
žygiai Sovietų Sąjungos di
plomatinėse atstovybėse, kad 
žydams butų emigravimas pa
lengvintas. O likusiems Sovie
tų Sąjuugoje žydams reika
laujama kultūrinės ir kito
kios laisvės, numatytos so
vietinėje konstitucijoje.

Sovietų Sąjungoje karo me
tu žuvo arba buvo išžudyta 
apie 6 milijonai žydų, kaip 
pareikšta konferencijoje. Šiuo 
metu dar esą ten apie 2*4> 
milijono žydų. Praeitų metų 
gyventojų surašymo duome
nimis LIETUVOJE žydų su
skaityta 25,000 arba 0,9%. 
Kaip yra žinoma, tam tikras 
žydų skaičius pokariniais me
tais yra persikėlęs į Lenkiją, 
Kurie įrodė, kad turi Lenkijo
je giminių. Kai kurie iš Len
kijos emigravo toliau į Izra
elį, Ameriką ir kitur. Kaip 
pasakoja atvykę iš Lietuvos,

žydai Lietuvoje ir dabar jieš- 
ko galimumų į kitus kraštus 
emigruoti. Ne dėl to, kad jų 
santykiai su lietuviais ir kito
mis tautybėmis butų blogi, 
bet dėl to, kad jie negali pri
prasti prie sovietinės santvar
kos. E.

Lietuviai ir Lenkai 
Bendrai Paminėjo 

Žalgirį

Lapkričio 4 New Yorke 
Lenkų Kultūros Instituto pa
talpose įvyko to Instituto 
bendrai su Lietuvos Tyrimo 
Institutu organizuotas Žalgi
rio mūšio 550 metinių minė
jimas. Dalyvių prisirinko pil
nutėlė, tiesa, nelabai erdvi in
stituto salė. Daugiau lenkų, 
bet nemaža ir lietuvių. Buvo 
vienas kitas ir kitų tautų bei 
amerikiečių atstovas.

Po trumpą įvedamąjį žodį 
tarė Lietuvos ir Lenkijos de
legacijų Pavergtųjų Seimo 
pirmininkai: V. Sidzikauskas 
ir S. Korbonskis, abu pabrėž
dami Žaiginio posūkį tolesnei 
šios Europos dalies istorijai.

Pagrindinius pranešimus pa
darė dr. K. Jurgėila ir prof. 
O. Haleckis. Pirmasis išryš
kino Žalgirio priežastis ir va
das, antrasis daugiau jo pa
sekmes. Abu pabėrė naujų 
minčių. Dr. Jurgėla argumen
tuotai paneigė pastaruoju lai
ku sovietinės propagandos 
ypatingai pastangas Žalgiryje 
suteikti rusams kuone lemian
čio poveikio,, tuo tarpu kai 
faktiškai ten rusų visai nebu
vo ir negalėjo būti.

Kadangi net ir tarp istori
kų pasitaiko nuomonė, kad 
Žalgirio laimėjimas nebuvo 
politiškai išnaudotas, abu pra-

LAUKIAMA SLA APSKRIČIŲ TARY
BŲ TALKOS VAJAUS DARBE

SLA Apskričių Tarybos Kviečiamos Prisidėti 
Prie Naujų Narių Prirašymo

Sekmingesniam darbui reikalinga kiekvienai kuopai tu
rėti organizatorius ir ju veikimą reikėtų paremti SLA 

Apskričiu Tarybom

Vajaus metu SLA Apskričių Tarybos neturėtų išleisti iš dė
mesio, kaip vyksta narių prirašymas atskirose kuopose

SLA APSKRIČIŲ TARYBŲ VEIKIA

Musų organizacijos geresnei veiklai palaikyti SLA kuo
pom yra leista sudaryti Apskričių Tarybas. Jau ne vieneri 
metai, kai didesniuose lietuvių centruose tokie apskričiai vei
kia, apimdami savo apylinkės kuopas ir derindami jų darbus.

Toliau musų organizacijos konstitucija nurodo, kokie dar
bai yra pavesta atlikti SLA apskričiams. Ypatingos svarbos 
tenka skirti apskričių suvažiavimams, kuriuose kuopų atstovai 
turi didesnio galimumo nuodugniai aptarti kuopų reikalus. To
kių suvažiavimų darbai ne tik prsideda prie kuopų veiklos pa
gerinimo, bet kartu pasitarnauja visos organizacijos labui.

Pažiurėjus į apskričių paskirtį pamatysime, kad jų veiki
mo akiratis yra gana platus. Tarp eilės darbų apskričiams 
yra pavesti padėti kuopom naujų narių prirašymo vajuose. 
Tai vienas tų svarbiųjų darbų, kuriame Apskričių Tarybų 
vaidmuo gali būti labai reikšmingas.

Sėkmingam darbui reikalingas planas

Kiekvienas apskritys, atsižvelgdamas į savo vietos sąly
gas, numano, kaip geriau jų kuopos gali padidinti narių skai
čių. Tačiau atliekant narių prirašymą apskričiams nereikėtų 
išleisti iš dėmesio kaikurių vajinių reikalavimų, sakyčiau, bū
tinų sąlygų reikalingų geresniems rezultatams gauti.

Narių prirašymas turėtų vykti planingai. Tokio nuosek
laus darbo kuopos gali pasiekti tik savo apskričio pagalba. 
Yra reikalinga turėti planą, kaip daugiau pasiekti apskričio 
ribose gyvenančių lietuvių ir kaip juos įrašyti į Susivienijimą. 
Nurodyti visom kuopom vieną bendrą planą butų netikslu, nes 
kiekvienas apskritys turi skirtingas veikimo sąlygas, į kurias 
tenka atsižvelgti, jei norime sėkmingiau atlikti pasiimtą dar
bą. Todėl kuopom narių prirašymo planą turėtų paruošti Ap
skričių Tarybos, geriau žinančios ir pažįstančios vietos sąly
gas. Suprantama, kad toks planas turi būti ruošiamas prisi
laikant Vajaus Komisijos bendrųjų taisyklių ir nurodymų nau
jiems nariams prirašyti.
Kiekviena SLA kuopa turi turėti organizatorius

Ruošiantis didesnei naujų narių prirašymo talkai, yra rei
kalinga iš anksto kiekvienai kuopai išsirinkti veiklius organi
zatorius. Jie yra tiesioginiai naujų narių prirašinėtojai ir 
dalinai nuo jų darbštumo priklauso vajaus pasisekimas. Pa
tirtis rodo, kad ne visos kuopos pasirūpina išsirinkti organiza«- 
torius arba jei ir išsirenka, tai ne kiekvienas organizatorius 
dalyvauja darbe. Todėl Apskričių Tarybom tenka pasirūpinti, 
kad jų žinioje esančios kuopos turėtų darbščius organizatorius.

Vykstant vajui Apskričių Tarybos neturėtų neišleisti iš 
dėmesio, kaip sekasi kuopai naujų narių prirašymas ir kiek 
narių gaunama. Toks sekimas leistų Apskričio Tarybai pa
matyti atsirandančias kliūtis. Pasistengus bet kuriuos pasitai
kančius trukumus laiku pašalinti, nesusitrukdytų vajaus dar
bas ir tuo budu kiekviena kuopa galėtų pasitarnauti musų or
ganizacijai.

SLA Apskričių Tarybas, kaip žinome, sudaro aktyvus or
ganizacijos veikėjai ir todėl jie pirmoje eilėje turėtų suteikti 
vietos kuopom reikalingą paramą. Dabar, kada ruošiamės 
pradėti SLA deimantinius metus, pats laikas pasvarstyti, kaip 
ir kuriuo budu geriau galėtumėm prisidėti prie organizacijos 
stiprinimo. Į šį darbą, suteikiant pagalbą kuopom, laukiama ir 
SLA Apskričių įsijungimo.

nešėjai — Jurgėla ir Haleckis 
— paryškino po Žalgirio susi
dariusią tarptautinę padėtį. 
Krikščioniškieji Vakarai orid- 
no pralaimėjimą laikė SAVO 
pralaimėjimu ir telkė koalici
ją prieš Lietuvą ir Lenkiją. 
Iš antro šono, rytuose Mas
kva smarkiai kilo ir jos grės
mė Vytautui su Jogaila kėlė 
naujų rūpesčių.

Šis bendras lietuvių-lenkų 
minėjimas parodė du gerus 
požymius: (1) minėjimui su
teikė bendresnį požiūrį į 
patį objektą (Žalgirį), saky
čiau europinį požiūrį vietoj 
lokalinį; (2) Žalgirio reikšmei 
suteikė platesnį tarptautinį 
charakterį. Kor.

779 paskaitininkų grupės— 
Lietuvos komunistų partijos 
propagandos ir agitacijos sky
riaus duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje veikia 779 propa- 
gandistų-paskaitininkų grupės, 
į kurias įtraukti mokytojai, 
žemės ūkio specialistai, medi
cinos darbuotojai ir teisinin
kai.

------o------
Įvyko Pabalti jos geografų 

pasitarimas. — Tartu mieste 
(Estijoje), įvyko Pabaltijo 
geografų konferencija, kurio
je paskaitas skaitė ir Lietu
vos geografai. Ypač buvo ta
riamasi Pabaltijo miestų ge
ografijos ir jo tyrimo meto
dikos klausimais.
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MUSŲ REIKALAI

Kuopų finansų sekretorių 
vardų ir adresų reikalu

Susivienijimo 31 seimas, į- 
vykęs 1920 metais birželio 
mėnesio 21 ir 28 d i e n o m i s 
Bostone, padarė nutarimą, 
kad kuopų finansų sekreto
rių vardai ir adresai butų 
dedami organe Tėvynėje du 
kartu į metus. Tokis nutari
mas padarytas dėl to, kad 
kuopos ir apskritys ruošda
mos parengimus ar vasarines 
išvykas, galėtų pakviesti ki
tas kuopas bei jų narius daly
vauti parengimuose, vieni su 
kitais geriau susipažinti, pa
sikalbėti organizacijos reika
lais ir nustatyti gaires atei
ties darbams.

Pildydami tą seimo nutari
mą, kuris yra dalim konstitu
cijos, šiam Tėvynės numery 
dedame kuopų finansų sekre
torių vardus ir adresus, kad 
kuopos ir apskritys ruošiant 
įvairius pobūvius galėtų jais 
pasinaudoti — pakviesti kitas 
kuopas dalyvauti pobūviuose.

©—★—®
Dabar laikas nuoštis 
žieminiams parengimams

Mes kasdien gauname pra
nešimus iš įvairių didesnių 
kolonijų, kad Susivienijimo 
kuopos ryžtingai dirba ir 
ruošiasi žieminiams darbams. 
Vienos kuopos žiemos metu 
mano suruošti vakarienes, ki
tos koncertus ir tt. Bet yra 
ir tokių kuopų, kurios, po va
sarinių atostogų dar nepradė
jo ruoštis prie žieminių dar
bų. Tas negerai! Patogaus 
darbui meto nei viena kuopa 
neprivalo praleisti tylomis. 
Kiekvienos kuopos ir kiekvie
no nario pareiga rūpintis sa
vo organizacijos reikalais ir 
dirbti, todėl artimiausiuose 
kuopų susirinkimuose privalo 
■būti apsvarstyti žieminio se
zono darbai ir pradėta prie jų 
ruoštis.

Tylėjimas nieko gero neža
da, tad imkitės darbo ir ug
dykite savo organizaciją na
riais, kad ji deimantinių metų 
laiku padvigubėtų nariais.

e—★—e
Apskritys gali pagalbet 
mažoms kuopoms

Apskritys yra suorganizuo
tos tam, kad pagalbėti ma
žoms kuopoms suruošti vie
nokio ar kitokio pobūdžio pa
rengimą ir tuomi padauginti 
jų narių skaičių. Kai kurios 
apskritys tai daro ir, kurios 
kuopos to pageidauja, pagalb- 
sti. Kai kurios apskritys net 
savo suvažiavimuose svarsto 
mažų kuopų reikalus ir jieško 
būdų kaip butų galima pa- 
gaJbėti. Tokių apskričių dar
bas pagirtinas ir jų veikėjai 
užsitarnauja padėkos.

Bet apskričių tarpe yra ir 
tokių, kurios dėl nežinojimo 
ar kitais sumetimais suvažia

SLA Reikalai ir Veikla
Pranešimas iš Susivienijimo Ketvirtos

Apskrities Metinio Suvažiavimo 1
Kaip per Tėvynę buvo pra

nešta, kad SLA 4-tos apskrL 
ties metinis suvažiavimas 
šaukiamas ir kuris jau įvyko 
spalio mėn. 23 dieną Lietuvių 
salėje, 354 Park Street, New 
Britain, Conn. Žinoma, Tėvy
nėj tuoj tilps protokolas, tai 
aš čia tik trumpai pranešimą 
padarysiu.

Apie 11 valandą ryto vieti
nės SLA 34 kuopos pirminin
kas Martynas Turskis atidarė 
4-tos apskrities suvažiavimą 
ir pakvietė 4-tos apskrities 
pirmininką Antaną Kaspera
vičių, vesti suvažiavimą, ir 
pastarasis tuoj ėmėsi darbo: 
paskyrė O. čaplinskienę ir 
A. Šiaulienę prisegioti delega
tams ženklelius, o į mandatų 
komisiją paskyrė V. Šiaulį, 
V. Krankaitį ir O. Pikelienę.

Laike mandatų tvarkymo, 
pirmininkas pakviečia seka
mus asmenis tarti žodį-kitą: 
V. Alksninį, T. Matą, J. Tre
čioką, B. Vedeikį, S. Bujanau* 
ską ir J. Marčiulionį. Kalbė
tojai vieni prisiminė Susivie
nijimo laimėjimus ir sunku
mus, kiti Lietuvos laisvinimą.

Mandatų komisija pranešė, 
kad viso su apskrities valdyba 
dalyvauja 30 delegatų, taipgi 
dalyvauja svečias Vincas Alk
sninis, buvęs 4-tos apskrities 
pirmininkas ir daug veikęs 
lietuvių judėjime, dabar gy
vena savo ūkyje toliau nuo 
lietuvių, tai tik retkarčiais 
pasirodo lietuvių sueigose. 
Taipgi pranešė, kad iš esan
čių 16 kuopų Conn. valstijoj, 
tik 5 prisiuntė delegatus^ 
Dar paaiškėjo, kad Manches- 
ter esanti SLA kuopa yra iš
rinkus delegatu Antaną Bi* 
rietą, bet jis susirgo ir nega
lėjo atvykti. Antanas Birieta 
yra daug dirbęs 4-toj apskri
ty ir visuomet būna delegatu 
iš ten esančios kuopos. Lin
kėtina jam greitai susveikti 
ir vėl darbuotis Susivienijime.

Jokūbas Trečiokas rapor
tavo iš praėjusios 4-tos ap
skrities tradicinės gegužinės, 
pranešdamas, kad rengiant 
gegužinę prisiėjo padirbt dau
giau, bet dėl tam tikrų prie
žasčių svečių atsilankė ma
žiau ir pelno liko mažiau. Da 
noriu priminti, kad J. Tre
čiokas yra buvęs keletą me
tų 4-tos apskrities pirminin
ku ir šiaip valdyboj, o gegu
žinių rengime visuomet vado* 
vauja ir daug dirba, tai ne
nuilstantis darbuotojas.

Apie 1 valandą visi buvo 
pakviesti pietams, kuriuos 
parūpino SLA 34 kuopos ko
misija, o finansavo 4-ta ap* 
skritis. Pietus buvo labai ge
ri ir visiems patiko. Teko pa
stebėti, kad daugiausia dirbo 
ir svečius prižiūrėjo buvęs 
4-tos apskrities sekretorius, o 
dabar SLA 34 kuopos finansų 
sekretorius Vincas Vitkaus
kas. Gaspadinėmis buvo: P. 
Neimanienė ir N. Pinkevičie* 
nė. Visiems labai ačiū.

Baigant pietauti, apskrities 
pirmininkas A. Kasperavičius 
pakviečia SLA 34 kuopos pir
mininką M. Turskį būt tost- 
masteriu. Pastarasis, užėmęs 
vietą, pakviečia sekamus pa
kalbėti: A. Kasperavičių, Jo
ną Pakalnį A. Orantą, J. Rad
zevičių, J. Trečioką, B. Vedei
kį, S. Bujanauską, T. Matą 
ir V. Alksninį. Pastarasis kal
bėjo kiek ilgiau, prisiminda
mas senesnę praeitį, kada 
jis čia gyveno, kada buvo 
pastatytas šio klubo namas, 
kurį kun. Žebrys pašventino. 
(Kiek žinoma, kun. Žebrys 
buvo SLA narys ir didelis 
patriotas lietuvis).

Laike antros sesijos buvo 
daugiausia laiko praleista 
svarstant kaip gauti daugiau 
naujų narių į Susivienijimą. 
Šiuo klausimu buvo pareikšta 
įvairių nuomonių, tačiau di
džiuma linkę manyti, kad ge
riausias būdas surasti tinka
mus organizatorius, kurie bu
tų tam darbui pasiruošę, štai 
S. Bujanauskas primena, kad 
reikia prirašyti savo šeimas, 
mat jis paskutiniu laiku pri
rašė visus savo anukus.

Priėjus prie apskrities val
dybos rinkimo sekamiems me
tams, kilo pageidavimas, kad 
užtvirtinti esamą valdybą, 
taip ir padaryta. Perrinkti 
sekami:

Pirmininkas Antanas Kas
peravičius (gyveną New Ha- 
vene, bet skaitosi Ansonie- 
nis);

Iždininkas Jonas Pakalniš
kis iš Hartfordo;

Sekretorius Antanas Gran
tas iš Waterburio;

Vice pirmininkas Stasys 
Bujanauskas;

Iždo globėjai Jurgis Vait
kus ir Česlovas Strimila;

Organizatorius Juozas Rad
zevičius ;
Korespon. Juozas Marčiulio
nis.

Pastarieji visi iš Ansonijos.
Po vadovyste S. Bujanaus- 

ko, sugiedota Lietuvos him
nas. Taip suvažiavimas ir už
sibaigė.

Pastebėta, kad kai kurie 
dėl nežinomų priežasčių pa
geidavo, kad suvažiavimas 
užsibaigtų kogreičiausia. Ki
ti nusiskundė, kad jų akys 
yra per silpnos tamsoje vai
ruoti karą. Dėl tos priežas
ties pirmininkas A. Kaspera- 
čius paskubino ir 4 valandą 
po pietų suvažiavimą uždarė. 
Paprastai suvažiavimai tęsda
vosi iki 6 valandai ar dar il
giau.

Da noriu pastebėti, kad lai
ke pertraukos SLA 34 kuo
pos vice pirmininkas Janušo
nis aprodė šio klubo patal
pas. Atrodo, kad klubas ge
rai įrengtas dėl praleidimo 
jame laiko ir šiaip atrodo, 
jog newbritaniečiai yra drau
giški ir priimnųs žmonės.

J. Marčiulionis,
SLA 4-tos apskr. koresp.

KAZYS P. DEVEIKIS, 
žymus SLA veikėjas.

1 SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS” |

| Sveikatos Skyrius
2 Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei-
g katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- s 

SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M.
g D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
| Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. !

Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)

ANGINA PEKTORIS ARBA
STENOKARDIJA

♦

Broliui Kaziui P. Deveikiui Suėjo 70 Metų

CICERO, ILL. — Pietų va
karinėje Čikagos dalyje, Ci
cero vadinamoje, lietuviškoji 
kolonija iš seno yra stipri. 
Lietuvybę čia daugiausiai pa
laiko ne naujai atvykę dypu-

vimuose svarsto ne organiza
cijos pagerinimo reikalus, bet 
imasi tokių darbų, kurie ap
skričiai visai nepriklauso, 
dažnai priima tokias rezoliu
cijas, kuriose nieko nesakoma 
apie organizacijos ugdymą 
nariais, o daroma visokie kal
tinimai tiems žmonėms, ku
rie organizacijai nuoširdžiai 
dirba.

kai, bet senieji Amerikos lie
tuviai.

Paprastai mes esame įpratę 
geru žodžiu paminėti, tik jau 
mirusius, bet aš čia noriu pri
siminti gyvą lietuvybės žiburį 
brolį Kazį P. Deveikį, kuriam 
šiemet suėjo 70 metų am
žiaus.

Kazys gimė 1890 metais, 
Panevėžio apylinkėje. Mokėsi 
Joniškėlyje, kur revoliucijos 
metu, nemokantiems skaityti, 
skaitydavo ir aiškindavo re
voliucinę spaudą. Socialistinė
mis idėjomis persisunkęs, bro
lio kviečiamas, 1910 metais 
atvyko į JAV. Pirmiausiai 
sustoja pas brolį Philadel-

phijoje, bet po kelių mėnesių 
abudu nuvyko su bro
liu ieškoti darbo į Oklaho- 

, mos anglių kasyklas, kur iš
dirbo 2 metus. 1910 metais 
atvyko Čikagon ir gavo dar
bą Western Elektric, kur 
darbas buvo lengvas, bet 
menka ir mokestis — po 19 
centų į valandą. Čikagoje tuo
jau ėmė trauktis į lietuvišką 
veiklą. Susipažino su dauge
liu tautiečių, kurių dauguma 
uždirbdavo daugiau. Po dvie
jų metų iš Western Elektric 
išėjo ir gavo darbą vienoje 
įmonėje, kuri gamino maši
nas pinigams spausdinti. Čia 
mokėjo daugiau, bet ir dar
bą reikėjo atlikti labai gerai. 
Teko žinias gilinti — moky
tis mašinisto amato. Bet iš
mokęs, buvo iš darbo paleis
tas ir nuvyko pas brolį į Det
roitą, kur gavo darbą kaip 
mašinistas Hudson automobi
lių fabrikuos. Po keletos mė
nesių, atvykęs į Čikagą sve- 
čiuosna, gavo pasiūlymą dirb
ti savaitrašty “Katalikas”, 
bet už poros mėnesių darbas 
pasibaigė, nes laikraštis užsi
darė — nebeišsilaikė. Tuo lai
ku darbą gauti buvo sunku, 
tad teko mėtytis po įvairias 
darbovietes ir tenkintis bet 
kokiu pasiūlytu darbu.

1916 metų gale vedė ir grį
žo į darbą Western Electric, 
kur išdirbo iki paleidimo į 
pensiją — 1953 metų.

Lietuviškoms organ i z a c i- 
joms ir šeimai atidavė pačias 
geriausias savo gyvenimo 
dienas. Susilaukė ir išaugino 2 
sūnūs ir dvi dukras. Sūnų 
Kazį pažinome ir radio ban
gomis girdėdavome visi Čika
gos lietuviai, bet su kokiu 
giliu skausmu praeitais me
tais tėvas sūnų turėjo palai
doti... Kitas sūnūs — Edvar
das yra baigęs Mortono aukš
tesniąją mokyklą ir Denver— 
Colorado universitetą. Dabar 
dirba savo profesijoje Cali- 
fornijoje. Abi dukterys išter 
kėjusios ir augina šeimas.

Draugystė Lietuvos Tvirty
bės, buvo pirmoji lietuvių 
organizacija, kur Deveikis įbu- 

I vo išrinktas į valdybą. Vėliau 
ši organizacija susijungė su 
Vakarinės žvaigždės Klubu, o 
1937 m. susiliejo su Čikagos 
Lietuvių Draugija.

Į SLA įstojo 1912 metais 
ir visą laiką yra išrenkamas 
įvairioms pareigoms. Kai 194 
kuopą paėmė bolševikai, tai 
Deveikis su kitais padoriais 
lietuviais iš jos pasitraukė ir 
suorganizavo 301 kuopą, ku
rios finansų sekretoriumi yra 
iki šios dienos.

1921 metais įstojo į Lie
tuvos Kareivių Draugiją, o 
1929 m. į Raudonosios Rožės 
Klubą (jis nieko bendro ne
turi su Maskvos bolševikais). 

Visose šiose keturiose drau
gijose Deveikis visą laiką yra 
išrenkamas į valdybas.

Peržengus įbroliui K. P. De
veikiui 70 metų slenkstį, lin
kėčiau stiprios sveikatos, ilgo 
amžiaus, o svarbiausiai pama
tyti savo darbo vaisių — lai
svą ir nepriklausomą demo
kratinę Lietuvą.

Stepas Paulauskas.

rožes, bet ne visuomet, kartais stenokar
dijos priepuoliai atsitinka pas jaunus
žmones, ypač smarkius pypkorius, mė
gėjus stiprios tabokos. Tai stenokardi
ja nervinio pobūdžio. Nustojus rūky
ti arba pakeitus stiprų tabakų lengviau 
stenokardijos reiškiniai praeina.

Prie fizinio darbo, prie kėlimo, 
vaikščiojanti, susijaudinus, kraujo apy
taka organuose padidėja, padidėja ir 
širdies darbas, patys širdies audiniai— 
raumenys irgi reikalingi daugiau deguo- 
.nies, daugiau kraujo, jos kraujo indai 
turi išsiplėsti. Gi prie indų sklerozės 
jų takas siauresnis nei normoj, o kar
tais vieton kad išsiplėtus atsiranda spar- 
mas — susitraukia labiau, ir kartu pa
didėja kraujo spaudimas. Tai iššaukia
skausmus širdies srity.

♦z Prieš skausmų
atsiradimų širdies srity gali būti spau4- 
(limo jausmas krūtinėj, o vėliau pereiti 
į tikrų stenokardijos priepuolį. Labai
dažnai prie stenokardijos skausmai at

Pittsburgh, Pa

SLA 104 KUOPOS 
visus narius ir nares kviečia
me į sekantį susirinkimą, ku
ris įvyks šių metų gruodžio 
mėnesio 1 dieną, 7:30 valandą 
vakare Lietuvių Piliečių Klu
be, 1723 Jane Street.

Šis susirinkimas bus svar
bus, nes jame bus renkama 
104 kuopos valdyba 1961 me
tams ir aptariami kiti svar
bus reikalai, todėl visi nariai 
ir visos narės atsilankykite į 
susirinkimą gruodžio 1 dieną 

Helen Žemaitis, 
SLA 104 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

ŠIA 35 Kuopa Neteko 
Savo Iždininko

Lapkričio mėn. 6 dieną S. 
L. A. 35 kuopa neteko savo 
gero iždininko Juliaus Gaspa- 
riuno. Jis išsikėlė gyventi ir 
dirbti savo profesijoje į Law- 
rence, Mass., tad kuopos na
riai dalyvaukite sekamam su
sirinkime, gruodžio 4 dieną, 
2 valandą po pietų ir išsirin
kite naują valdybą ir iždinin
ką sekamiems metams. Susi
rinkimas įvyks Lietuvių Sa
lėje, 206 Parrish Street.

Julius Gaspariunas čia iš
gyveno 5 metus, ir būdamas 
tautiškos parapijos kunigu, į- 
sigijo daug draugų tarp lie
tuvių ir kitataučių. J. Gaspa
riunas prieš išvykimą pareiš
kė, kad jis pasiliks SLA nariu, 
nors gyveni ir kitame mieste. 
Jis įsirašė į Susivienijimą 
kaipo patriotingas lietuvis 
veikėjas ir tokiu pasiliks, 
dirbs kulturinį darbą lietuvių 
tarpe.

Jis yra išsilavinęs ir gabus 
vyras, lankė Wilkes Barre 
kolegiją ir daug atsiekė mo
derniškosios istorijos, socialo- 
gijos, filozofijos ir matemati
kos srityse. Gaspariunas pra
dėjo mokytis Vilniui, vėliau 
Vokietijoje ir Čikagoje teolo
giją studijavo, kurią užbai
gė Scranton, Pa. Jis gerai 
moka lietuvių, anglų, lenkų, 
rusų ir dalinai vokiečių kal
bas. Jam nėra svetima ir lo

Hr &
I

siliepia kairėn rankon, kakla.n, i kairią
ją mentę, petį. Kaip sakiau tokie skau
smai prie stenokardijos dažniausia atsi
randa prie fizinio įtempimo, ne retfai 
rytais po sočiu pusryčių. Pailsėjus 
skausmai gali praeiti, bet gali tęstis ir 
pusvalandį.

Čia reikia pasakyti, net pabrėžti, 
jog ne kiekvienas skausmas krūtinėj 
yra angina pektoris, pasekmė. Dažnai 
skausmai krūtinėj pareina dėl šonkau
lių nervų įdegimo, krutinės raumenų, 
plaučių plėvės įdegimo, nervinio pobū
džio, įsivaizdini mo ir tt.

Ką daryti ištikus angina pektoris— 
stenokardijos priepuoliui? Pirinių pir
miausia — ramybe, ramybė, kad praša
linus širdies gyslų spazmus dažniausia

skausmus. Panašiai, beit lėčiau veikia 
Amylium n Kraštini. Amilnitrat’as esąs 
mažose ampulėse, vartojamas įkvepiant 
vaistus. .

Kitos rūšies nitrotų preparatai 
daugiau tinka chroninei augina pektoris 
gydymui. Reikia pabrėžti, jog nitratai 
prie širdies kraujo indų susirgimo nėra'
gydymui vartojami, bet tiktai priepuo
liui prašalinti.

f Bus daugiau)

tynų kalba, tai jis turėjo pa
žintį ir su lietuviais profeso
riais B. Kaziu ir C. Cirtautu. 
Gaspariunas myli skaityti lie
tuvių literatūrą, tad lawren- 
tiečiai susilauks garbingą lie
tuvį kun. J. Gaspariuno asme
nyje.

J. V. Stanislovaitis.

Aliquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks lapkričio mėnesio 27 
dieną, 2 valandą po pietų, 
pas draugus Einikius, 1501 
Green Street.

Gerbiami visi kuopos nariai 
ir narės prašomi pribūti į su
sirinkimą, nes tai paskutinis 
šiais metais susirinkimas, tai 
tai nepamirškite užsimokėti 
mėnesines duokles. Yra ir ki
tų reikalų aptarimui.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Shenandoah, Pa.

SLA 23 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

SLA 23 kuopos mėnesinis 
ir kartu priešmetinis susirin
kimas bus laikomas šių metų 
gruodžio mėn. 4 dieną, Lietu
vių Veteranų patalpose, 215 
North Main Street.

Kuopos valdyba kviečia S. 
L A. 23 kuopos visus narius 
dalyvauti sekančiam priešme- 
tiniam susirinkime gruodžio 
mėnesį. Bus perrenkama kuo
pos valdyba sekamiems me
tams. SLA konstitucija sako, 
kad kiekvienas tos kuopos na
rys, kurioj jis priklauso, pri
valo dalyvauti savo kuopos 
metiniame susirinkime.

Lapkričio 6 dieną kuopos 
susirinkime buvo nutarta, 
kad gruodžio mėnesį po susi
rinkimo turėti pobūvį, kaip 
kitais metais. Todėl kuopos 
valdyba kviečia narius skait- 
lingiau dalyvauti sekamam 
susirinkime. Eidami į susi
rinkimą, pakvieskite ir savo 
draugus bei drauges, jie ga>- 
iės dalyvauti susirinkime ir 
pobūvyje. Įžanga visiems bus

lygi — tik $1.25. Valgių ir 
gėrimų bus pakankamai.

Iki pasimatymo susirinki
me. Korespondentas.

Susivienijimo Kuopę 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Brooklyn, N. Y. — Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 
38 kuopos ruošiama metinė 
tradicinė vakarienė įvyks lap
kričio mėnesio 19 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 280 
Union Avenue, Brooklyne. 
Vakarienė bus pagaminta į- 
vairių rūšių, taipgi netruks 
lengvų ir stipresnių gėrimų 
troškulio numalšinimui. Ren
gėjai prašo įsigyti bilietus iš 
anksto ir užtikrinti sau vie
tas vakarienei.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje trečios apskrities me
tinis kuopų atstovų suvažia
vimas kviečiamas šių metų 
lapkričio mėnesio 20 dieną, 2 
valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1723 Jane 
Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 
Apskrities pirmininkas S. F. 
Bakanas prašo visas apskri
ties ribose gyvuojančias kuo
pas išrinkti atitinkamą skai
čių atstovų ir prisiųsti suva
žiavimam Patenkinkite ap
skrities pirmininko prašymą.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas kviečia
mas šių metų gruodžio mėne
sio 4 dieną, 1-mą valandą po 
pietų, Sandaros svetainėje, 
124 F Street, South Bostone. 
Apskrities valdyba prašo vi
sas antrosios apskrities ribo
se gyvuojančias kuopas iš
rinkti atitinkamą skaičių de
legatų ir prisiųsti suvažiavi
mam Posėdžiams užsibaigus, 
delegatai ir svečiai bus pavai
šinti.

fk
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PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

Po to Prezidentas P. Dargis pakvietė Seimo dele
gatus dalyvauti delegatų priėmime, pranešdamas, kad 
priėmimas įvyks šiame viešbutyje 6 vai. vakaro.

Prezidentas P. Dargis 51 Seimo antrą sesiją už
darė 5 vai. po pietų, paskelbdamas, kad trečioji sesija 
prasidės šioje pat vietoje liepos 12 d., 10 vai. ryto.

TREČIA SESIJA
SLA prez. P. Dargis SLA 51-mo seimo trečią se

siją atidarė 1960 m. liepos 12 d. 10 vai. ryto Pick- 
Roosevelt viešbutyje Balroom salėje, Pittsburgh, Pa.

30. Prez. P. Dargis pakviečia sekretorių dr. M. J. 
Viniką atlikti seimo delegatų vardošaukį. Atlikus de
legatų vardošaukį paaiškėjo, kad šioje sesijoje daly
vauja 127 delegatai.

31. Mandatų Komisijos vardu dėl. A. Praškevi
čius pranešė, kad yra atvykę šie nauji delegatai: Ma
rė Banelienė, 7 kp. , Vladas Palūpis 7 kp., St. Gudas 
38 kp., adv. Thomas Mack, 110 kp. ir adv. J. Verbalis 
115 kp. Dėl. S. Budvitis įnešė, dėl. Elz. Satkoff pa
rėmė ir Seimas vienbalsiai priėmė Mandatų Komisijos 
rekomenduotus naujai atvykusius delegatus pripažin
damas pilnateisiais Seimo delegatais.

SLA prezidentas P. Dargis prašo perskaityti S. 
L. A. 51 Seimo I ir II sesijų protokolus.

32. Dėl. P. Dagys skaito pirmos sesijos protoko
lą. Dėl. A. Matuliui įnešus, dėl. K. Namaksi parė
mus pirmos sesijos protokolas vienbalsiai priimtas 
kaip surašytas.

33. Dėl. P. Dagys skaito antros sesijos protokolą. 
Dėl. A. Praškevičui įnešus, dėl. V. Tamulaičiui parė
mus antros sesijos protokolas vienbalsiai priimtas 
kaip jis surašytas.

34. SLA prez. P. Dargis pakviečia Labdarybės 
Komisiją: K. Katkevičienę, J. M. Tumavičienę, Nelly 
Bayoras ir dr. M. J. Viniką išduoti Labdarybės Ko 
misijos raportą.

SLA Labdarybės Komisijos Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

Gerbiamieji Delegatai:

tam tikslui skirtus blankus (aplikacijas), kuriuos na
rys patiekia kuopai. Labdarybės Komisija, gavusi ap
likacijas, daro savo sprendimus krivūlės keliu ir kiek
vieno Labdarybės Komisijos nario pareiga yra jas 
peržiūrėti bei nutarti kokią pagalbą galima skirti iš 
Labdarybės Komisijos žinioje esančio fondo. Labda
rybės Komisija, kaip visų SLA narių atstovė, jaučia 
didelę atsakomybę paskirstant SLA vardu pašalpas ir 
savo nutarimus padaro tik po to, kai gauna iš kuopos 
rekomendaciją ir žinių apie nario medžiaginę būklę.

Šiemet Labdarybės Komisija išgyveno ypač didelį 
nuostolį. Vasario 24 dieną negailestingoji mirtis iš
plėšė iš musų tarpo vieną iš veikliausių narių—Petro
nėlę Gribienę. Petronėlė Gribienė savo veikloje pasi
reiškė ne tik kaip Labdarybės Komisijos narė, bet 
taip pat kaip ir gabi organizatorė. Vyrui išėjus į 
pensiją ir apsigyvenus St. Peterburge, Floridoj, kur 
prieš tai dar nebuvo jokios SLA kuopos, ji per trum
pą laiką sugebėjo suorganizuoti naują SLA, 373, kuo
pą su gausiu narių skaičiumi, kuri suspėjo jau pasi
reikšti lietuviškoje veikloje, suruošiant eilę parengimų 
bei minėjimų. Petronėlė Gribienė savo ilgametėje lie
tuviškoje veikloje buvo žinoma daugybei lietuvių, 
nebuvo susirinkimo, kongreso bei seimo, kur ji neda
lyvautų. Ypač plačiai ji buvo žinoma Chicagos visuo
menėje, kur ji ilgą metų eilę gyveno.

Šiemet, sausio 1 d., Našlių ir Našlaičių Fondo 
stovis buvo toks:

Balansas sausio 1 d., 1958 metais___ ___ $23,964.88
1958 metais įplaukė ----------------------------- 3,645.37
1959 metais įplaukė ___ __________ ____  2,419.02

Viso_________  $30,029.27
Išmokėta pašalpų 1958 metais____________ $1,775.16
Išmokėta pašalpų 1959 metais___ •_______  1,470.48

Viso______________________________ $3,245.64
Perkelta į Moksleivių Fondą_____________ 1,000.00

Balansas sausio 1 d., 1960 metų_____ $26,783.63
Kaip matote iš patiektos apyskaitos, Labdarybės 

Komisija, rekomenduojant Pildomajai Tarybai, perve
dė iš Našlių ir Našlaičių Fondo $1,000.00 Moksleivių 
Fondui. Šis nutarimas buvo padarytas todėl, kad 
ištuštėjus Moksleivių Fondui (jo įplaukas sudaro tik 
narių aukos), nebuvo daugiau galimybės tenkinti 
moksleivių prašymus. Prašymų buvo patiekta kele
tas ir kai kurie iš jų buvo reikalingi skubaus spren
dimo.
Sąrašas Narių Gavusių Pašalpą iš N. ir N. Fondo 
nuo Sausio 1 D., 1958 Metų, iki Sausio 1 D., 1960 Metų

Labdarybės Komisija, savo dvimetinėje veikloje, 
turėjo išspręsti eilę narių prašymų, kurie šaukėsi SLA 
pagalbos ir medžiaginės paramos. Narių prašymai 
Labdarybės Komisijai patiekiami užpildant tam tikrus

1. M. Subačienė—
7 kp., Pittston, Pa., vienkartinė_______  $22.53

2. Ona Kizienė—
7 kp., Pittston, Pa., vienkartinė______ 36.01

3. Petronė Alionienė—
7 kp., Pittston, Pa., vienkartinė............... 22.57

4. Stefanija Raškiene—
7 kp., Pittston, Pa. vienkartinė------------ 10.17

5. Ona Mečelienė—
11 kp., Waterbury, vienkartinė .............. 42.52

6. Rožė Gutautskienė—
12 kp., Nanticoke, Pa., vienkartinė--------  28.81

7. Barbora Šležienė— *
18 kp., Westville, III., vienkartinė--------  44.06

8. Paulina Tvarkunienė—
18 kp., Westville, III., vienkartinė______  24.47

9. Cecilija Gardžiulienė—
18 kp., Westville, III., vienkartinė--------- 31.25

10. Ona Kupstienė—
23 kp., Shenandoah, Pa., vienkartinė _ —- 70.00

11. Petras Samulevičius—
24 kp., Glen Lyon, Pa., vienkartinė_____  40.81

12. Agota Bakunienė—
35 kp., Wilkes-Barre, Pa., vienkartinė-27.59

13. Ona Sinkevičienė—
35 kp., Wilkes-Barre, Pa., vienkartinė___  18.29

14. Jonas Stankevičius—
35 kp., Wilkes-Barre, Pa., vienkartinė___  32.00

15. Ona Minkelienė—
56 kp., Penn, Pa., vienkartinė_________ 16.87

16. Anastazija Subačienė—
56 kp., Penn, Pa., vienkartinė.................. 14.37

17. Elena Lazauskienė—
56 kp., Penn, Pa., vienkartinė.................. 11.50

18. M'agdė Aleknienė—■
56 kp., Penn, Pa., vienkartinė_________ 16.56

19. Ona Bražinskienė—
57 kp., Worcester, Mass., vienkartinė___  35.99

20. Glen Court—
62 kp., Lorain, Ohio, vienkartinė_______ 20.00

21. Marė Baužienė—
74 kp., Chicago, III., vienkartinė_______ 23.09

22. Vladas Tvarska—
104 kp., Pittsburgh, Pa., vienkartinė___  10.16

23. Mikas Kupris—
115 kp., W!ilkes-Barre, Pa., vienkartinė-_ 60.00

24. Ona Chuzas—
126 kp., New York, N. Y., vienkartinė___  49.43

25. Ona Kundrat—
134 kp., Chicago, UI., vienkartinė_____  11.04

26. Ona Petraitis—
135 kp., Philadelphia, Pa., vienkartinė__  32.50

27. Viktorija Valinskienė—
135 kp., Philadelphia, Pa., vienkartinė__  41.96

28. Stella Šiupinys—
136 kp., Cleveland, Ohio, vienkartinė___  37.69

29. Joseph Salatka—
147 kp., Girardville, Pa., vienkartinė___  25.00

30. Elzbieta Petrauskienė—
161 kp., Christopher, III., vienkartinė ____ 26.82

51.23

81.90
33.
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100.00

28.19

31.85

27.59

22.84

150.00

50.00

30.00

30.00

30.00

120.00

31. Marė Ambrozaitienė—
203 kp., Sebastopol, Pa., vienkartinė-----

32. Marė Frankienė—
230 kp., Wanamie, Pa., vienkartinė--------
Jonas Jokubynas—
236 kp., Toronto, Canada, vienkartinė ...
Juzė Kadariene—
267 kp., Wyoming, Pa., vienkartinė..........
Filomena Januliene—
352 kp., Detroit, Mich., vienkartinė_____

Ona Rudzinskienė—
352 kp., Detroit, Mich., vienkartinė_____
Rita Pabiržis—
352 kp., Detroit, Mich., vienkartinė___

Konstantas Gusas—
352 kp., Detroit, Mich., vienkartinė_____
Regina Talackienė—
7 kp., Pittston, Pa., 5 mėn. po $10.00___

Adelė Levickienė—
7 kp., Pittston, Pa., 6 mėn. po $5.00___

Elzbieta Gaižauskienė—
12 kp., Nanticoke, Pa., 6 mėn. po $5.00 __ 

Ona Kunickienė—
24 kp., Glen Lyon, Pa., 6 mėn. po $5.00 __ 

Petronė Stulminskienė—
24 ikp., Glen Lyon, Pa., 12 mėn. po $10.00 

Barbora Vinskunienė—
36 kp., Chicago, III., 12 mėn. po $10.00 __ J20.00 

Rožė Bartašiunienė—
38 kp., Brooklyn, N. Y., 6 mėn. po $10.00 

Marė Balnienė—
57 kp., Worcester, Mass., 4 mėn. po $10.00 
Veronika Klimavičienė—
60 kp., Grand Rapids, Mich., 6 mėn. po $10 
Agnės Kreywis—
75 kp., EI Monte, Calif., 6 mėn. po $5.00
Juzė Jeselskienė—
76 kp., Brooklyn, N. Y., 2 mėn. po $10.00 

Apolonija Papeikienė—
90 kp., Bridgeville, Pa., 6 mėn. po $10.00 
Francis Žilionis—
104 kp., Pittsburgh, Pa., 20 mėn. po $10

Ona Kuprienė—
115 kp., Wilkes-Barre, Pa., 6 mėn. po $10 
Marė Tolubienė—
115 kp., Wilkes-Barre, Pa., 2 mėn. po $5 

Dalia Yoard—
134 kp., Chicago, UI., 6 mėn. po $10.00 ___ 

Zofija Morkūnienė—
142 kp., W. Haven, Conn., 1 mėn. po $10 

Katrė Rumbauskienė—
153 kp., Springfield, UI., 5 mėn. po $10.00

M. Rauktienė—
158 kp., Springfield, III., 12 mėn. po $5.00

(Bus daugiau)

60.00

40.00

60.00

30.00

20.00

60.00

200.00

60.00

10.00

60.00

10.00

50.00

60.00

SLA Kuopų Finansų Sekretorių 
Vardai ir Adresai

1 kp. Mr. J. Kraužlls,
280 Wright Avė., 

Kingston, Pa.

2 kp. Mrs. O. Nieniuvienė,
R. D. 1

Uniondale, Pa.

3 kp. Mr. M. Klimas,
221 Jefferson St., 

Linden, N. J.

4 kp. Mr. V. Valeika,
220 So. Westcott St.,

Sioux City, Iowa

6 kp. Mr. S. Shelalis,
228 Gaylord Row, 

Plymouth, Pa.

0 kp. Mr. E. JuSkevilus,
153 Willow St., 

Plymouth, Pa.

7 kp. Mrs. N. Bayoras,
160 Seneca St.,

Pittston, Pa.

8 kp. Mr. J. Dangveckas,
44 Webster St., 

Merlden, Conn.

10 kp. Mr. I. Pauls, 
7227 Hilltop Rd., 

Upper Darby, Pa.

11 kp. Mr. A. G. Orantas,
508 Wilson St., 

VVaterbury 8, Conn.

12 kp. P. J. Matiklewlcz,
235 Mosier St., 

Nanticoke, Pa.

13 kp. Mr. M. Soponis,
110 So. Fourth St. 

Minersville, Pa.

14 kp. Mrs. M. Miščikas, 
9804 Empire Avė.

Cleveland 8, Ohio

13 kp. Mr. P. Žilius,
68 Floyd St., 

Easthampton, N. Y.

16 kp. Mr. A. Geraltauskas, 
116 Michigan Avė.,

Harrisburg, Iii.

17 kp. Mrs. M. Yurgelun,
46 Merton St., 

Brockton 18, Mass.

18 kp. Mrs. A. Balsienė,
118 Jefferson St. 

J_, . ' WestvUle, IU.

19 kp. Mr. J. Būtinas, 
Box 133

Toluca, III.

22 kp. Mr. J. Vilčinskas,
321 Terrace Avė., 

Steubenville, Ohio.

23 kp. Mr. J. Urbonas,
110 E. Centre St. 

Shenandoah, Pa.

24 kp. Mr. P. J. Matikiewicz,
235 Mosier St., 

Nanticoke, Pa.

25 kp. F. Shlander
54 Water St. 

Stoughton, Mass.

26 kp. Mr. V. Bubliauskas,
P. O. Box 284 

Millinocket, Me.

27 kp. Mrs. Anna Peters,
612 W. Maple Avė. 

Aubum, Iii.

28 kp. Mrs. J. Freed,
501 — 3rd St., 

Port Carbon, Pa.
29 kp. Jonas Deltuva

321 North St., 
Westville, III.

80 kp. Miss O. Zorskaltė,
199 Wllliam St., 

Scranton 8, Pa.

31 kp. Mrs. Geneva Patrick, 
11 Elm St.,

Auburn, Me.

32 kp. Mr. A. Mockevičius,
8 Garrahan St., 

Wilkes Barre, Pa.
83 kp. Mr. J. Kvedaras,

68 Thomas St., 
Wilkes Barre, Pa.

34 kp. Mr. V. Vitkauskas,
76 Austin St., 

New Britaln, Conn.
35 kp. Mrs. M. Stanislovaitls, 

86 Amherst St.
Wilkes Barre, Pa.

86 kp. Mr. A. Kaulakls, 
3247 S. Emerald Avė.

Chicago 16, III.
87 kp. Mrs. B. PllvinlenS, 

R. F. D.,
Sunderland, Mass.

38 kp. Mrs. V. Mrozinskas, 
91-22 — 86th Avė., 

Woodhav®n 21, N. Y.

39 kp. Miss Helen Ambrose,
P. O. Box 392 

Gilberton, Pa.

40 kp. Mrs. M. Zdankiene, 
1223 W. North Avė.

Pittsburgh 33, Pa.

41 kp. Mr. J. Stundza,
64 Avon St., 

Lawrence, Mass.

42 kp. Mr. K. Senunas, 
1343 Quarry Avė. N. W.

Grand Raprds 4, Mich.

43 kp. Mr. J. Lekys,
7 St. Marks Rd., 

Dorchester 24, Mass.
44 kp. Mrs. Anne G. Kaulakis

4763 S. W. 82nd St. 
Miami 43, Fla.

45 kp. Mrs. K. Šimčikienč,
98 So. Hazle St., 

Hazleton, Pa.

46 kp. Mr. J. Beniulis, 
1601 Blalne Avė., 

Terre Haute, Ind.

48 kp. Mr. J. Ambrazaitis, 
701 McClelland St.,

Portage, Pa.

49 kp. Miss Mlldred Kovai,
91 Sumner St. 

Dorchester 25, Mass.

60 kp. Mrs. A. Watro,
1 Phelps St. Port Diek, 

Binghamton, N. Y.

61 kp. Mr. A. Sapiega,
479 Greenvvood St. 

Bridgeport 6, Conn.

62 kp. Mr. J. Paškevičius,
344 S. Maple SL, 

Mt. Carmel, Pa.

63 kp. Mrs. J. Kesler,
155 Fenno St. 

Revere 51, Mass.

64 kp. Mr. J. Kreipavičius,
249 E. Blalne St., 

McAdoo, Pa.

66 kp. Mr. J. Andruška, 
12311 S. Emerald Avė.

Chicago 28, III.

66 kp. Mr. E. Lazauskas, 
Box 21, Wayne Avė., 

Jėannette, Pa.
57 kp. Mrs. Helen Lendraltis, 

7 Woodland Rd.
Leicester, Mass.

68 kp. Mr. L. Valkevičius, 
Box 199

Hudson, Mass.

60 kp.Mr. J. Carsokas,
1436 Jennette N. W.

Grand Rapids, Mich.

kp. J. Stasevich,
210 N. New St, 

Bethlehem, Pa.

62 kp. Mrs. E. Zleniene, 
1350 W. 9th Blvd, 

Lorain, Ohio.

61

63

64

66

kp. Mr. A. Laurutanas, 
10530 Indiana Avė.

Chicago 28,

kp.
148

III.

Mr. M. Karaša,
So. Marley St. 

Baltimore 29, Md.

Mr. J. Radzevičius,kp.
26 Hubbell Avė,

Ansonia, Conn.

67 kp. Mr. P. Dudes,
227 Factory St.,

Luzeme, Pa.

68 kp.
313

Mr. P. Salus,
Lee Pa- k Avė., 

Wilkes Barre, Pa.

69 kp.
700

Mr. J. Palskis, 
Ballantyne Rd.

Scottsville, N. Y.

70 kp. Mr. Jos. Grabauskas, 
382 Cliff St.

Fairvlew, N. J.

72 kp. Mr. K. Stanaitis,
95 Delaware AVe,

Hamilton, Ont, Canada

73 kp. Mrs. V. A. Stanny, 
2116 Forbes St., 

Pittsburgh 19, Pa.

kp. Mrs. O. NausiedienS, 
8651 Baltimore Avė., 

So. Chicago 17, III.

74

75

76

77

78

kp. Mr. K. Januta,
2818 Avenel St.,

Los Angeles 39, Cal.

kp. Mr. J. Lauciškls,
149 Seeley St. 

Brooklyn 18, N.

kp. Mr. P. šernas,
810 Haskell Avė.

Rockford,

kp. Mr. A. Kudirka, 
Box 181,

Taylor Springs,

81

82

4

Y.

31.

U!.

kp. Mr. K. Shokal
5585 E. 16th St,

Oakland 1, Cal.

kp. A. Clžauskas
10 N. John St.

Pana, Ui.

83 kp. Mrs. Rose Chmela, 
39 Columbus Avė.

White Plains, N.

85 kp. Mr. J. Parulis,
530 Hoyt St,

Kingston, Pa.

Y.

109 kp. J. A. Krukas,
4031 W. 57th St.,

Chicago 29, UI.

131 kp. Mr. A. Paškevičius,
17 Sunset Avė, 

Norwood, Mass.

86 kp. Mrs. S. Agllnski,
440 Minton St.

Pittsburgh, 4, Pa.

110 kp. Mr. A. P. Mikelonls, 
103 E. Main St.,

N. End Sta., 
Wilkes Barre, Pa.

132 kp. Mrs. M. Aidukaitis. 
P. O,

Seltzer, Pa.

87 kp. Mr. J. šermukšnis, 
5721 So. 36th St.,

Omaha 7, Nebr.

88

89

kp. L. Bukauskas
540 N. 23rd St.

East St. Louis, III.

kp. Mrs. O. DeckerienS, 
5013 Tod Avė.,

E. Chicago, Ind.

kp. Mr. S. Bakanas, 
421 Forbes St 

Bridgeville, Pa.
92 kp. Mr. J. BarSkietls, 

Box 341,
Courtney, Pa.

95 kp. Ch. Sarpolis, 
Box 102, 
Coal Center, Pa.

97 kp. Mrs. B. Larrigan,
307 Montgomery Avė, 

Cle Elum, Wa*h.

98 kp. Mrs. P. Žemaitienė, 
Box 87,

Relnerton, Pa.

100 kp. Mr. G. Kapočius, 
1968 Linden Avė, 

Racine,

90

Wis.

101 kp. Mr. A. Gustus,
10 Bamford Avė.

Hawthorne, N. J.

102 kp. Josephine Lakin
110 Margin St. 

Haverhill, Mass.

103 kp. Mrs. N. Brundage, 
1308 Newton Avė.

Johnston City,

104 kp. Mrs. H. Žemaitis,
429 Jucunda St.,

Pittsburgh 10,

ui.

Pa.
105 kp. Mr. J. A. Urbonas, 

1302 Lamar BU
Dayton, Ohio.

106 kp. Mrs. Madeline Mijat, 
12650 Quinhill Avė.

Los Altos, Cal.

108 kp. Miss R. Sluiellutė,
420 N. Second Avė, 

Canton, UI.

112 kp. N. Žakevičius, 
2070 Eddy St,

Seattle, Wash.

113 kp. Mr. J. žvirblis,
19 Walnut St, 

Thompsonville, Conn.

114 kp. Mrs. M. StaSauskienė,
701 Lincoln St, 

Hazleton, Pa.

115 kp. Mr. A. Miliauskas,
393 S. Empire St, 

Wilkes Barre, Pa.

116 kp. Mr. M. Mockevičius,
21 Hazel St, 
Kingston P. O.

Swoyersville, Pa.

118 kp.
1517

119

121

kp. 
1016

kp.
1042

133 kp.
2800

Mr. J. Mitka,
S. Chicago Avė,
So. Milvvaukee, Wis.

134 kp. Mrs. Ch. Austin, 
5717 Peoria St.

Chicago 21, Iii.

135 kp. Mr. Z. Jankauskas, 
2029 Brandywine St., 

Philadelphia 30,

152 kp. Mr. F. Lavlnskas, 
4141 — 46th St.

Long Island City 4, N. Y.

153 kp. A. Bražinskas
406 South Avė.

Du Bois, Pa.

kp. Mr. J. Petrovlch,
410 W. Walnut St, 

Benld, UI.

i kp. Mrs. Martha šaltis, 
1212 E. Main St,

Benton, Ui.

157 kp. Mr. John Rodgers, 
2850 Peacock Drive, 

Youngstown 4, Ohio

155

156

Pa.

136 kp. Mr. K. Gaižutis,
444 Dundee Rd.

Cleveland, Ohio

137 kp. Mr. A. Juzėnas, 
Box 162,

Wilburton, Okla

Mrs. A. Armstrong,
Elmtree St., 

Baltimore 26, Md.

Mr. A. J. Brush, 
W. Adams SL, 

TaylorvUle, UI.

Mr. D. Riukas,
N. 71st St.,

Cllnton, Ind.

kp. Mr. J. Vaišvila,
829 W. 33rd St, 

Chicago 8, UI.

123 kp. Mr. M. Juodviršis, 
1577 Rue de Seve, 

Montreal 20, Que.
Canada.

122

125 kp.
107

126 kp.
307

124 kp. Mr. J. Dickens,
9 Dantei Blvd, 

Bloomfield, Conn.

Mrs. F. Petraitlenė, 
N. 20th Avė, 

Melrose Park, UI.
Mr. A. Sodhitis,
W. 30th St, 

New York 1, N. Y.
127 kp. Mr. V. Valkevičius, 

105 Vine St,
W. Lynn 3, Mass.

128 kp. Mrs. E. šlurmaitienS, 
708 Doollttle St,

E. Camegie, Pa.
129 kp. Mrs. M. Jasinskienė, 

8155 W. Augusta Blvd,
Chicago 22, UI.

138 kp. Mr. A. Petraška, 
433 Hali Avė.,

Perth Amboy, N. J.

158 kp. Mr. Jess I. Laton, 
1122 Osburn Avė.,

Springfield, IU.

159 kp. S. Gudeliauskienė
118 Wing Avė. 

Collinsville, III.

161 kp. Mr. J. V. Bogdanskis,
204 W. Helen Avė., 

Christopher, III.

189 kp. Mr. B. Gallevičius, 
10049 S. Perry Avė.

Chicago 28,

162 kp. Mrs. O. Vaškevičienė,
934 Pine St.,

Freeland, Pa.

III.
140 kp. Mr. A. Karteris,

812 — 8th St, 
Charleroi,

141 kp. Mr. J. Valukas,
719 Wood Ct, 

South Fork,

142 kp. Mr. V. šaulys,
12 Hawley Avė, 

VVoodmont, Conn.

Pa.

Pa.

143 kp. Mr. K. Genys,
North East Pennsylvanta 

National Bank & Trust Co 
Scranton 1, Pa.

144 kp.
1409

146 kp.
307

149

150

151

kp.

Mr. D. Berbyla,
Wisner St.,

Saginaw, Mich.

Mrs. O. Užkuraitienė, 
Woods Avė,

Oak Hill, W. Va.

Mr. E. W. Plkiel, 
6736 S. Meade Avė., 

Chicago 38, III.

kp. A. Tveras
2646 W. 69th St. 

Chicago 29, UI.

kp. Mr. K. Alesius,
18 F. Longfellow Dr., 

Homestead, Pa.
/

164 kp. Mr. A. Zelenka,
412 E. Oak St. 

Frackville, Fa.

165 kp. Miss L. Nasetka,
221 McKinley Avė, 

E. Vandergrift, Pa.

166 kp. Mr. J. Dudes,
63 Frobel St, 

Simpson, Pa.

167 kp. Mrs. M. Zitkiene,
712 Davis Avė, 

Jolliet, III.

168 kp. Mr. S. Cibulskas, 
1 Valley Rd,

Stamford, Conn

169 kp. Mrs. O. Triška,
739 Harmony Rd., 

Baden, Pa.

170 kp. Mrs. Z. Stanienė,
R. D. 1, 64—1 AEX,

Cheswick, Pa.

171 kp. Mr. F. Kondrotas,
106 Park Avė.

Bentleyville, Pa.

173 kp. L. PetkeviCius,
11 Percy St.

Dracut, Mass.

(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York. N. Y.

LANKĖSI redakcijoj

Lapkričio 10 dieną Tėvynes 
redakcijoj ir SLA Centre lan
kėsi Juozas J. Bachunas, pla
čiai žinomas visuomenės vei
kėjas iš Sodus, Michigan. Jis 
drauge su žmona sugržo iš 
Europos, porai dienų sustojo 
Ncw Yorke, tai ta proga ap
lankė ir savo organizacijos 
organo redakciją ir centrą. 
Lapkričio 11 dieną jis daly
vavo pasitarime su latviais 
veikėjai.! SI A centro patalpo
se. Pasitarimo dalyvavo: S. 
L. A. prezidentas P. P. Dar
gis, sekretorius dr. M. J. Vi
nikas, redaktorius M. L. Va- 
sil, kun. P. Dagys, la'vių laik
raščio redaktorius ir keletas 
kitų latvių veikėjų. Tartasi 
dėl palaikymo glaudesnių san
tykių tarp lietuvių ir latvių, 
ypač šiuo kritišku momentu, 
kada abiejų tautų valstybės 
pavergtos raudonojo imperia
lizmo.

Ponai Bachunai aplankė 
Londoną, Vokietiją ir kitus 
kraštus. Viešėdami Londone 
aplankė Lietuvos ministerį B. 
K. Balutį, kurio sveikata po 
gerėjus ir jis š uo metu jau
čiasi labai gerai. Apie papa, 
šakotus įspūdžius parašysime 
vėliau.

šeštadieni, lapkričio 12 die
ną con'rinčse pata’po e įvyko 
SLA Jaunuolių Komisijos pa
sitarimas. kuriame, be Jau
nuolių Komisijos arčiau cen
tro gyvenančių narių, dalyva
vo SLA prezidentas P. P. 
Dargis ir sekretorius dr. M. 
J. Vinikas. Jaunuolių Komisi
ja aptarė ž’eminio sezono 
veiklą ir nustatė gaires atei
ties darbams.

Nors prezidentas Dargis 
buvo atvykęs centran daly- 
vau’i pasitarimuose, bot ta 
proga jis su sekretorium pasi
kalbėjo ir kitais organizaci
jos reikalais.

Lapkočio 14 dieną lankėsi 
Antanas Mikelionis, Susivieni
jimo 110 kuopos ilgametis 
finansų sekretorius iš Wilkes 
Barre, Pa. Jis atvyko Now 
Yorkan paviešėti pas savo čia 
gyvenančią dukrą ir žentą, 
tai ta proga aplankė savo or- 
gan’zacijos organo redakciją 
ir centre atliko su jo kuopa 
susijusius reikalus. Su bro
liu Mikelior.iu, kaip su i'ge- 
mečiu Susivienijimo veikėju, 
maloniai pasikalbėti organiza
cijos reikalais.

Worcester, Mass.

Pasiruošimas Lietuvių Donai 
Lapkričio 27 Dieną, VVarces- 
ferio Memorial Auditoriumc 

Eina Prie Pabaigos

Mirtys musų mieste
Nelaboji nrrtis bėgyje 3 

savaičių išskyrė iš gyvųjų 
tarpo daugybę lietuviškų gy
vybių.

Štai jos: Pranciška Bar- 
natavičienė, 4 sūnų motina, 
kurių vienas yra profesorius 
daktaras Barnatavičius Ha
vajuose ; Mykolas Pajaujis, 
buvęs 20 metų Lietuvių Klu
bo gaspadorius; Simas Žu
kauskas, taip pat buvęs Klu
bo viršininku; M. Žičius, 
Vincas Cesna, buvęs vietos 
verclininkas; Alekas Males- 
kas, Kazimieras Kulišauskas, 
Alekas Remeika, Simanas Du- 
bickas, Mykolas Butkevičius, 
Rožė Grigiutė, Marijona Sta
šaitytė, Jieva Menkis. Vis: 
jie nebuvo SLA nariais, tai 
geras ženklas, kad šiame mė
nesyje mažai ligonių turime, 
tik 2 nariu sergančiu.

1 SLA 57 kuopos susirinkimas

Susivienijimo 57 kuopos su
sirinkime lapkričio 3 dieną, 
delegatais į 2-ros apskrities 
s u v a ž i a vimą, kuris įvyks 
gruodžio 4 dieną Sandaros 
svetainėje So. Boston, Mass, 
išrinkti: Jonas Dvareckas, V. 
Mitrikas, J. Krasinskas ir M. 
Žemaitaitis.

Buvom nuvykę į Brocktoną

Spalio 30 dieną mano ru- 
nus J. B. Krasinskas, nuvežė 
mano, M. Žemaitaitį ir J, 
Skcrniškį į Brocktoną, p. K. 
Jurgeliuno 75 metų amžiaus 
ir 55 metų darbuotės pager
bimo banketą, kurį suruošė 
vietinis Lietuvių Tarybos 
skyrius, kuriam vadovauja, 
daugumoje, naujakuriai.

Buvo pilnutėlė Sandaros 
svetainė lieuviškos gražios 
publikos, ne tik vietinės, bet 
ir bostoniečių daug dalyvavo, 
kaip tai: J. Lėky.i su žmona, 
B. Kontrimas, S. Jakubaus
kas, inž. Al. Čaplikas, J. Kes- 
lerienė, A. Mozuraitienė, G. 
Stukas, Julius Ziminskas ir 
daug ki'ų, taipgi da’yvavo ir 
Petras Vaičiūnas su žmona ir 
daug naujakurių.

Ponams Jurgcliunams buvo 
peikta rankų darbo išdrožinė
ta lentelė e žodžiais: “Musų 
prabočiai iš kaimo ir miesto, 
geria alutį iš rago riesto”.

Tai buvo puikus banketas.
J. Krasinskas.

pasiskubinkite juos įsigyti, 
kad vėliau nerc'kėtų gailėtis 
praleidus vakarienę ir nesu
tikus savo senus draugus, 
kurie visuomet dalyvauja 38 
kuopos vakarienėje.

Lai šį šeštadienį 38 kuopos 
metinė vakarienė būna daug 
gausesne dalyviais, negu bū
davo praeitais keliais metais. 
Aš pats dalyvausiu vakarie
nėje, tai noriu joje manyti ir 
savo draugus bei pažįstamus, 
kuriuos aš sutinku kiekvie
nais metais vakarienės metu.

Iki pasimatymo šį šeštadie
nį vakarienėje, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose.

SLA 36 Kuopos Narys.

Norwood, Mass.

SLA 131 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks šių 
metų lapkričio mčn. 27 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Svetainėje. Susirinkimas 
privalėjo būti laikomas gruo
džio 4 dieną, bet finansų se
kretoriui negalint tą dieną 
dalyvauti susirinkime, jis at
keltas į lapkričio 27 dieną.

A. J. Pask,
SLA 131 kuopos fin. sekr.

South Boston, Mass.

Dalyvaukime Žalgirio
Mūšio Minėjime

niais gėrimais. Visi svečiai 
skaniai pavalgė, draugiškai 
pasiškenučiavo prie s alo, o 
paskui ėmėsi p naklį lašti, ku
ris tęsėsi iki vėlyvam vaka
rui.

Kiek man teko patirti, tai 
Petronėle Babilienė yra gera 
valgių gaminto a ir labai link
sma moteris, ne vien kalbasi, 
bet turi labai gražų balsą ir 
moka žmones linksminti su 
savo dainelėmis, kaip pava
sarį Lietuvoj lakštingalos.

Dar syki labai ačiū po
nams Babiliams už tokį gra
žų sumanymą, kuris pasiliks 
ilgai atmintyje, o Jums lin
kiu sveikatos.

Roman Stashis.

Baltimore, Md.

Laukiame Arnoldo Voke- 
taičio Koncerto

Paieškojimai

Šį šeštadienį, lapkričio 19 
dieną musų mieste įvyks pla
čiai žinomo solisto Arnoldo 
Vokctaičio koncertas Lietu
vių Salėje. Tai bus Žalgirio 
mūšio 550 metų ir kariuome
nės minėjimas. Be meninės 
dalies bus ir kalbų, tad mu
sų vietinių lietuvių pareiga 
dalyvauti šiame parengime ir 
pasiklausyti garsaus lietuvio 
solisto gražaus dainavimo ir 
kalbų apie Žalgirio muši.

Koresp.

Virš minėtą dieną, 4 va'an- 
dą po pietų bus programa, 
kuri tęsis iki 8 valandai vaka
ro. Dainuos chorai — Vil
niaus Aušros Vartų parapijos 
ir Vyčių 1.16 kuopos choras, 
vedamas Vir.co Burdulio; Me
no Mėgėjų choras, vedamas 
Jono Bcinoriaus; dainuos so
listė Lilija Mickcvičiutė-Merik 
ir daug kitų. Mokyklos vaiku
čiai dalyvaus, skautai šoks, 
Būgnų ir Trimitų orkestras 
gros. Taipgi bus rodoma lie
tuviškų rankų darbai — pie
šimai, audiniai, mezginiai, 
drožiniai, žodžiu sakant bus 
rodoma ką Worcesterio lietu
viai suteikė VVorcesterio mie
stui ir Dėdei Šamui.

Įžangos ncbui, nes finansų 
komisija rūpinasi kaip tam 
reikalui sukelti pinigų. Komi
siją sudaro: kun. Justinas 
Steponaitis, Juozas Šalavia- 
nis, Juozas Glavickas ir Juo- 
zas Krasinskas. Leidžiami 6 
kalakutai laimėjimui. Laimė
jimas įvyks lapkričio 20 die
ną.

Brooklyn, N. Y

Paskutinis Priminimas Apie 
SLA 38 Kuopos Vakarienė

Dar kartą noriu priminti, 
kad Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 38 kuopos tradici
nė metinė vakarienė įvyks šį 
šeštadienį, lapkričio 19 dieną, 
7:30 valandą vakare, Lietu
vių Pi1 iečių Klubo patalpose, 
280 Union Avenue.

Kaip jau Tėvynėje buvo ra
šyta, kad vakarienės ruošėjai 
kviečia no tik visus kuopos 
nariu; su šeimonvs dalyvauti 
vakarienėje, bet ir kitų apy
linkėse gyvuojančių kuopų 
narius ir visus lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti vakarie
nėje ir jaukioje nuotaikoje su 
savo senais draugais ir pa
žįstamais praleisti šeštadie
nio vakarą.

Vakarienė bus pagaminta 
įvairių rūšių ir skoninga. Ją 
pagamins kuopos moterys ga
bios gaspadinės, kurios, kaip 
iš praeities žinoma, tos ga
biosios moterys visuomet pa
gamina skanius valgius ir 
dalyvius patenkina, taip bus 
ir šį šeštadienį. Todėl nepra
leiskite šio3 tradicinės didžiu
lės Susivienijimo 38 kuopos 
metinės vakarienės ir visi bei 
visos joje dalyvaukite.

Iš vakarienės ruošėjų tenka 
sužinoti, kad bilietų vakarie
nei jau labai daug išparduo
ta ir mažai yra belikę, tad 
kurie dar neturite bilietų, o 
norite vakarienėje dalyvauti,

Prieš 550 metų Žalgirio 
mūšy buvo sunaikinta kry
žiuočių galybė ir sula'kytas 
jų veržimasis į Lietuvą. Ta< 
mc mūšy lietuviai vaidino 
svarbiausią vaidmenį, Vytau
tas Dydisis buvo jame lemia
mas asmuo.

Tą sukaktį Bostone minės 
sekmadienį, lapkričio 27 dieną 
5 valandą vakaro So. Bosto
no Liet. Piliečių Dr-jos di
džiojoj salėj. Minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius.

Minėjime kalbės istorikas 
i Simas Sužiedėlis, bus įteiktos 

dovanos, kurias paskyrė Lie
tuvių Bendruomenės Apylinkė 
Lituanistinės mokyklos 2 mo
kiniams už geriausius raši
nius apie Žalgirio mūšį.

Norima pagerbti ir tuos lie
tuvius, kurie dalyvavo minė
jime, surengtame Bostone 
prieš 50 metų, jei kuris iš gy
vųjų esančių atsilankys.

Meninę dalį atliks solistė 
Stasė Daugėlienė, aktorė Ire
na Nikolskytč ir šv. Petro lie
tuvių parapijos choras, ku
riam vadovauja komp. Jeroni
mas Kačinskas.

Po minėjimo bus šokiai, 
veiks bufetas.

Visi Bostone ir apylinkės 
lietuviai kviečiami ši o svar
baus įvykio sukakties minė
jime dalyvauti. Ž-tis.

Yucaipa, Calif.

Pagerbti Roman ir Petro
nėlė Stashiai

Domininkas ir Petronėlė 
Babiliai, gražioj savo reziden
cijoj, suruošė Suprice Party 
Roman ir Petronėlei S t a- 
shiams šių metų spalio 23-čią 
dieną jų 52 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Taip pat tą pačią dieną pri
puolė Babilių vedybinio gyve
nimo 30 metų sukaktis. Taip
gi Stashio broliui Charles 
Stashio buvo 68 metų gimta
dienio diena.

Babiliai paprašė savo arti
miausius draugus dalyvauti į- 
kurtuvės. Dalyvavo šie pa
kviesti svečiai: Charles ir 
Mrs. Polonis, dr. Charles ir 
Mrs. Labanus, Charles ir Mrs. 
Sabonis, Stanley ir Mrs. Tik- 
nis, Ant. ir Mrs. Janušaus
kas, ir Charles Stashis. Iš vi
so dalyvavo 15 asmenų.

Labai skaniai ponia Babi- 
lifenė pagamino valgius, o p. 
Babilius vaišino svečius aka-

SLA Pagavos Ranb
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių fr 

Ligoje Pašalpų
Ček’ai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Lapkričio 12 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
VLADAS JARUŠEVIČIUS, 17 kp., Brockton, Mass., 

gimęs gruodžio mėn., 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė birželio 5, 1929 m., mirė rugsėjo 30, 1960 
m. Velionio vaikams: Pranui, Ceslui, Jonui ir Jenny 
Jaruševičiams, pomirtinės išmokėta _________  $1,000.00

DCMINICK A. ZALETSKAS, 43 kp., So. Boston, Mass., 
gimęs gegužės 20, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 9, 1947 m., mirė spalio 7, 1960 m. 
Velionio žmonai, Frances E. Zaletskas, pomirtinės 
išmokėta _______________________:------------ $100.00

BRUNONAS KALVAITIS, 43 kp., So. Boston, Mass., 
gimęs vasario 26, 1902 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 24, 1950 m., mirė spalio 10, 1960 m. 
Velionio žmonai, Elenai Kalvaitis, pomirtinės išmo
kėta _____________________________________  $500.00

ANASTAZIJA DANAUSKAS, 77 kp, Rockford, III, gi
mus kovo 22, 1897 m, Daugapilyjc, Latvijoje. Prie 
SLA prisirašė birželio 11, 1956 m, mirė spalio 23, 
1960 m. Velionės dukterims: Veronikai Kiznicnci 
ir Irenai Jaroshckas, pomirtinės išmokėta_____ $500.00

KONSTANTAS RUTKAUSKAS, 226 kp, Chicago, III, 
gimęs birželio 15, 1893 m, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 4, 19.16 m, mirė spalio 20, 1960 m. 
Velionio seserėčiai, Ann R. Grick, pomirtinės iš
mokėta _______________ 2___________________  $600.00

JOSEPH SANDARS, 284 kp, Gary, Ind, gimęs .kovo
19, 1888 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va

sario 5, 1922 m, mirė spalio 22, 1960 m. Velionio 
dukterci, Irenei Yates, pomirtinės išmokėta___ $300.00

JULĖ BERTULIENĖ, 301 kp. Cicero, III, gimus spa
lio 15, 1888 m, Lietuvoje. Prie SLA pririrašė rug
sėjo 7, 1924 m, mirė spalio 7, 1960 m. Velionės 
dukterims: Elen Robcrts ir Julia Bockcr, pomirtinės 
išmokėta __ l_______________________________  $600.00

VINCAS VAITKUNSKAS, 306 kp, Danbury, Conn, gi
męs gruodžio 20, 1891 m, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 8, 1917 m.; prldėtiną apdraudą pa
ėmė lapkričio 2, 1938 m, mirė spalio 16, 1960 m. 
Velionio dukterci, H čion Seletonis, pomirtinės išmo
kėta ____________  $400.00

Viso ________ ._______________________  $4,000.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__ $146,576.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
O. RUDN1CKIENĖ, 57 kp., Woroester, Mass. Sirgo 4 sav. ir 2 d. $44.75

V. ALEKSYNIENĖ, 200 kp., Detroit, Mich. Sirgo 4 s. ir 1 d...............26.75
S. LESCINSKIUTE, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 3 s. ir 2 d. 30.76
V. SKIRMUNTAS, 212 kp., Kcnosha, Wis. Sirgo 2 s. ir 2 d. ___ 31.00
A. YUKNIS, 226 kp., Chicago, 111, Sirgo 10 s.................... ......... ______  47.45
V. DAINYS, 308 kp., Brookline, Mass. Sirgo 5 s. ir 3 d....... ................. 46.00

Viso ...............        .$226.71
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _____ $26,203.90

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reliniams daikti, žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausi skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

MUSŲ SKYRIAI:
39 Second Avė. Tel. AL 4-5456

600 Sutter A ve. Tel. DI 5-8808
428 Springfield Avc. Tel. BI 3-1797
126 4th St., Tel. FO 3-8569
99 Main St. Tel. MU

211 Monroe St. Tel. PR

NEW YORK 3, N. Y., 
BROOKLYN 7, N. Y..
NEVVARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. .1., 
PAI’ERSON 1, N. J.
PASSAIC, N. J.,
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek 
The Vineland Branch open Friday. Saturday 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 Kast Carson St. 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. 
VVATERBURY, CONN., 6 John St. 
WORCESTER, MASS..
SPRINGFIELD, MASS., 
CLEVELAND 13, OHIO.
CHICAGO 22, ILL„ 2222 
CHICAGO 29. ILL„
HAMTRAMCK, MICH., 
DETROIT, MICH., 7300 Michigan Avė, 
GRAND RAPIDS, MICH., 414 Scribner

4-4619
3-0979
Orthodox Bldg.) 
and Sunday only.

Tel. HU 1-2750
Tel. DA 4-4401

Tel. IX) 2-1446 
Tel. PL 6-6766 

174 Millbury St. Tel. SW 8-2868 
220 Worthington St., Tel. RE. 2-7163 

2683 West 14th St. Tel. TO 1-1068 
W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6966

2439 W. 69th St., Tel. WA. 5-2737 
9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666

Tel. VI 1-5355 
Avė. N. W.

Tel. GL. 8-2256 
St. Tel. FI 6-1571

— - ■-■-v- t
SAN FRANCI SCO, CALIF. 2076 Sutter

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paješkomi asmenys:

Meiliūnas Jonas ir Fetras, Simo 
sūnus.

Nakvasaitė-Jančaiiskienč Ona.
Petrauskas Stasys Karolis, Ado

mo sūnūs, gimęs 1919 m., gyvenęs 
Šiauliuose ir Braunau, Austrijoje.

Sieg Heinrich, ir jo seserys Anui 
ir Mario, gyvenę Klaipėdoje.

Šlapikytė, Jono duktė, iš Vidau- 
jos km., Šimkaičių vals., Raseinių 
apskr.

Steponavičius Benediktas, Mato 
ir Domicėlės sūnūs, iš Anykščių 
m.. Utenos apskr.

Zaksaito Domicėlė, Jono duktė, 
iš Vidaujos kaimo, Šimkaičių vals., 
Raseinių apskr.

Deimantavičius Pranas, Kazio 
sūnūs, gimęs Palemone, Kauno ap
skrity, 1923 m. kovo 1 di nų.

Giedraitienė-Milkovaitytė Mart 
jos seserys Ema ir Anei" Si e o- 
nauskienė, ir brolis Milkovai is 
Adomas.

Kanišauskai tė-Bart nikienė Euge
nija.

Kindurys Antanas, iš Mineiškic- 
mio km., Linkmenų vals., Utenos 

Kraužlys Juozas.
Kubilius Albertas.
Macevičiutė-Kuprienč (Kuprys) 

Vincė, Petro duktė, iš Skuodo.
Mickevičius Boleslovas ir Vladis

lovas, Kazimiero sūnus, iš Krakių.
Milkovaitis Adomas, ir jo sese

rys Anelė Steponauskicnė Ema, ir 
Morta Giedraitienė.

Mitrikevičius Pranas.
Paliušis Jurgis Juozas, Juozo sū

nūs, gimęs 1918 m., iš Lietuvos 
frjžo j Pittsburgh, Pa., 1939 me
tais.

Sakalauskas Antanas, turėjęs ke
pyklą. Raseiniuose.

Steponauskienė-Milkovaitytė Ane
lė, jos sūnūs Steponauskas Albi

nas, jos seserys Ema ir Morta Gie
draitienė, bei brolis Milkovaitis 
Adomas.

Wicht Marija, Jono duktė, gimu
si Lietuvoje.

Vilimas (ar Viliukas) Vladas, ki
lęs nuo Kruopių.

Brazauskas Justinas ir Vladas, 
iš Drutunų km., Kaltinėnų vals., 
Švenčionių apskr.

OONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA, ,

61 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

■ Tel. STagg 2-5043 
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL IIOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBL1C

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

> (at Forest Parkvvay Station)
• Woodhavcn 21, N. Y.
, Suteikiam garbingas la.idotu- 

ves. Koplyčias suteikiam ne
mokamai visose dalyse

■ miesto. “

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI 1

"Laisvosios Lietuvos” 3-13. 1959, numeriuose tilpo: o

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai x 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 5 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu. p

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės A 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- z 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent, dalį butų galima 
sugrąžinti j tikrųjų lietuvių tarpą. 5

Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais fi 
straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos S 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 VV. 32nd St., Chicago 8, III. į

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalinus 
— pusmečiais, ketvirtimis 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 K?fYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę AJiaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija: Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaio lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos, Bulių kava; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.5 68G East Broadway

(ĮT
♦ f j
I

Kaina tik 75 oentaL
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

I 
i 
i 
I i 
I I •«* I 
i i

---------------------------------------------------------------------------- (g

NAUJIENOS ,
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čeki arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois 

. ....................... ........................   „(g
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IŠRINKTASIS PREZIDENTAS 
IR VALDŽIOS SUDARYMAS

Nauja Šimtaprocentinė SLA 
Šeima Chicagoje

Didžiosios Britanijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas pageidauja viršūnių konferenci
jos. - Aižerijos sukilėliai neduoda ramybės 
Prancūzijos prezidentui Charles de Gaulle

Iš kaires j dešinę: Barbara A. Jerome, dr. Joseph B. Jerome, 
Eva Ann Jerome ir Margaret M. Jerome.

Kinkiniams p ra jus ir demokratų kandidatui Joh.ii 
F. Kennedy laimėjus, politikieriai suka kalvas kokie 
asmens bus pakvies.i i valdžia ir kurioms pareigoms, 
tariau pats išrinktasis prezidentas Kennedy tuo tarpu 
nieko nekalba apie vyriausybės sudarymą, jis tai pada
rys, kaip spauda praneša, Padėkos Die.nai praėjus. 
Jis tik pranešė praeitą savaitę, kad llooverį ir Dulles 
palaikys tose puriose pareigose, kuriose jie dabar yra, 
nežiūrint kad jie yra republikonų paskirti, o Dulles yra 
brolis buvusio Valstybės Sekretoriaus John. Dulles.«

Išrinktasis prezidentas Kennedy, atostogaudamas 
Floridoje, kur tuo pat metu atostogavo ir jo buvęs opo
nentas vice prezidentas Kichard Xixonas, Kennedy nu
vyko pas Xixoną ir su juo kalbėjosi, tačiau nėra žino
ma apie ką jiedu kalbėjosi, greičiausia apie naujos vy
riausybės sudarymą. Teigiama, kad naujasis preziden
tas, nors v ra demokratas, mano i savo vvriausvbe lav- 
kviesti du republikonus, bęt nežinoma kurioms parei
goms. Ar šie pranašavimai išsipildys, šiuo metu negali
ma pasakyti, tą parodys greitoji ateitis.

Išrinktasis prezidentas iš Floridos buvo nuskridęs 
į Texas pasimatyti su išrinktuoju vice prezidentu Lyn- 
d(ui Jolmson. Uvėriausia, kad tos kelionės tikslas pas 
vice prezidentą buvo — pasikalbėti su juo apie vyriau
sybes sudarymą, bet tie pasikalbėjimai laikomi slapty
bėje. Kartas nuo kaito spauda rašo, kad į valdžią, bus 
pakviestas Connecticut valstijos gubernatorius, o Ste- 
ve.nsonas, du kartu buvęs kandidatu prezidento parei
goms, bus paskirtas ambasadorium i Londoną. Tačiau 
tie spėjimai gali 'tik spėjimais pasilikti, nes naujasis 
prezidenTas yra gabus žmogus, jis pakvies į valdžią to
kius žmones, kuriuos jis matys tinkamais vienoms ar 
kitoms pareigoms.
Macmillanas tikisi didžiųjų

Didžiosios Britanijos minis- 
ris pirmininkas Macmillanas, 
kuris daug pastangų dėjo su
šaukimui konferencijos praei
tais metais Paryžiuje, kurią 
Sovietų Sąjungos valdovas 
Nikita Chruščevas išardė da
bar vėl svajoja apie tokios 
pat konferencijos sušaukimą 
toj pat vietoj Paryžiuje 1961 
metais gegužės mėnesį, kurio
je dalyvautų keturių didžiųjų 
valstybių vadai. Macmillanas 
sako, kad tragiški įvykiai nu
stūmė mus į dugną, ir dabar 
vėl reikia viską iš naujo pra
dėti. Nežiūrint nepavykusios 
praeitais metais konferenci
jos, Macmillanas įsitikinęs, 
kad busimai konferencijai va
karinių valstybių didieji ga
lės paruošti tinkamą planą 
viršūnių konferencijai, iš ku
rios butų nauda Didžiąja! 
Britanijai ir kitoms demokra
tinėms valstybėms.

Ar tokios Macmillano sva
jonės išsipildys ir bus sušauk
ta viršūnių konferencija, tą 
tik ateitis parodys. Kitų val
stybių pritarimo Macmillano 
sumanymui iki šiol nesigirdi. 
Tiesa, iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių jis negali laukti 
pritarimo, nes greitoj ateity 
valdžia pasikeis, ir nuo nau
jos valdžios priklausys prita
rimas ar nepritarimas Mac
millano sumanymui.

Aižerijos sukilėliai kelia 
nerimastį prez. de Gaulle

Aižerijos sukilėliai per pa
staruosius šešis metus veda 
griežtą kovą su Prancūzijos 
kariais reikalaudami nepri
klausomybės Alžerijai. Per 
tuos šešis metus kovose ne
teko nemažai gyvybių abie
jų pusių jaunų vyrų. Kad ta 
kruvina kova butų greičiau

• v •

konferencijos

baigta, Prancūzijos preziden
tas Charles de Gaulle nu
sprendė paskelbti referendu
mą, žmonių atsiklausti dėl 
jo plano padaryti Alžeriją pu
siau nepriklausoma respubli
ka. Pasikalbėjime su kabineto 
nariais prezidentas de Gaulle 
pareiškė, kad referendumas 
bus pravestas greitu laiku. Šį 
keblų reikalą, kaip atrodo, 
prezidentas de Gaulle nori iš
spręsti greitu laiku kad į jį 
neįsikištų Niniką Chruščevas, 
kaip jau vieną kartą buvo 
padaręs.

Prancūzija prisibijo ir pran- 
cunų nacionalistų Alžerijoje, 
kad arabai nenutrauktų ryšių 
su Prancūzija ir jiems nerei
kėtų pralieti daug kraujo ir 
išžudyti nemažai jaunų vyrų, 
esančių karinėje tarnyboje.

Savivaldybių rinkimai 
Italijoje

Kaip kitose valstybėse ru
dens metu renkami atstovai į 
įvairias atsakomingas vietas 
valstijų ir miestų, taip ir Ita
lijoje buvo renkami atstovai į 
tarybas. Kandidatais buvo 
krikščionių demokratų ir ki
tų pažangiųjų partijų žmonės. 
Rinkimų metu krikščionių de
mokratų, kaipo stipriausia 
partija, pravedė daugiausia 
atstovų, bet palyginus su pir- 
mesniais rinkimais krikščio
nių demokratų partija silpnė
ja, pirmesniais rinkimais ji 
gavo 42.3% balsų, o šiuose 
rinkimuose — 40.3%, reiškia 
dviem nuošimčiais mažiau. 
Tas aiškiai parodo, jog krikš
čionys demokratai silpnėja, o 
pažangosios partijos su ko
munistais, stiprėja. Socialistai 
bendrai su kitais pažangei-

Prieš kelias savaites turė
jau didelio malonumo prira
šyti vieną Chicagos įžymiau
sių šeimų į SLA narių tarpą. 
Kalbu apie dr. Joseph B. Je
rome, ponią Evą Ann Jarome 
ir jų dvi dukras, Barbarą A. 
Jerome ir Margaret M. Je
rome.

Dr. Jerome ir jo šeima gi
mė Chicagoje. Pats daktaras 
baigė University of Illinois 
su “bachclor of science” laip- 
niu, ir University of Chicago, 
įgydamas “Pr. D. laipsnį in 
Organic Chemistry”. Daug 
laiko jis yra pašventęs moks
lo srityje dirbdamas Chica
gos Universitete, Wilson Ju- 
nior College, per televiziją, 
kur dėstė fizikos mokslus. Jis 
taipgi buvo instruktorius ke
liose ligoninėse. Dabar jis dir
ba pįjną laiką prie American 
Medidal Association kaipo se
kretorius “Committee on Cos- 
meties” ir sekretoriaus padė
jėjas “Council on Drugs”.

Iš VLIKo Posėdžių New Yorke
Lapkričio 12 ir 13 dieno

mis Baltic Freedom House 
patalpose New Yorke posė
džiavo Lietuvos Išlaisvinimo 
Vyriausias Komitetas. Posė
džius pradėjo VLIKo pirmi
ninkas dr. A. Trimakas. Susi
rinkusius atstovus žodžiu 
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas Jonas Budrys savo 
ir Lietuvos atstovo J. Rajec
ko vardu, Latvijos delegaci
jos Pavergtųjų Tautų seimo 
pirmininkas dr. Masen ir kt.

Laiškais ir telegramomis 
sveikinimus prisiuntė: Val
stybės Departamento vardu 
Dillon, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius Jung
tinėse Tautose J. Wads- 
worth, ALT generalinis sek
retorius d r. P. Grigaitis, Ka
nados ministeris pirmininkas 
Diefenbaker, Ncw Yorko val
stijos gubernatorius N. Roc- 
kefellis, senatoriai Keating ir 
Dodd, taipgi Latvijos, Esti
jos ir Lietuvos atstovai.

VLIKo prezidiumas pa- 1 
teikė raštišką raportą, kurį 
perskaitė pirmninkas dr. A. 
Trmakas . Vykdomosos Ta
rybos pirmininko Glemžos ir 
dr. Karvelio prisiųstus prane
šimus perskaitė vice pirminin
kas Stikliorus. Visi esamieji 

siais gavo 39%, beveik tiek 
kiek krikščionys demokratai.

Praėjusieji rinkimai paro
do, kad Italijos žmonės, ku
rie pirmiau balsuodavo už 
krikščionių demokratų kandi
datus, krypsta pažangiųjų pu
sėn ir balsus atiduoda už pa
žangiųjų partijų žmones.

Ryšium su šiom pareigom, dr. 
Jerome dažnai lankosi Was- 
shingtone, New Yorke, San 
Francisco ir kitur.

Rugsėjo mėnesį dr. Jerome 
buvo nuskridęs į Genevą, 
Šveicarijoj, kaipo Amerikos 
atstovas tenai įvykstančioj 
Pasaulinės Sveikatos konfen- 
rencijoj dalyvauti.

Be visų savo svarbių parei
gų d r. Jerome jau antrus me
tus sėkmingai eina Lietuvių 
Prekybos Buto pirmininko pa
reigas. Dr. Jerome ir jo šei
ma aktyviai dalyvauja visoje 
lietuvių veikloje Chicagoje.

Yra džiugu, kad Amerikoje 
gimę, augę ir aukštus moks
lus pasiekę, įvertina SLA or
ganizaciją ir su mielu noru 
stoja į šios garbingos organi
zacijos narių eiles.

Sveikinam dr. ir ponią Je
rome šimtaprocentinę šeimą, 
tikėdamiesi turėti ilgų metų 
sėkmingą bendradarbiavimą.

Nora Gugienė.

šiais metais prezidiume iš
rinkti sekamiems metams.

Apie šių dienų tarptautinę 
būklę plačiau kalbėjo minis. 
V. Sidzikauskas. Apie Lietu
vos šių dienų padėtį H. Bla- 
zas. Apie demografinius pasi- 
kcitmus pavergtoje Lietuvoje 
pranešimą skaitė J. Audėnas. 
Prel. J Balkunas, kaipo Tau
tos Fondo pirmininkas, pra
nešė apie fondo veiklą ir ra
gino tęsti pradėtą Lietuvos 
laisvinimo darbą toliau. Pla
čiai kalbėta apie lėšų telkimą 
Lietuvos laisvinimo darbui. 
Aptarta ir daug kitų reikalų, 
susijusių su laisvinimo dar
bais.

Posėdžiai praėjo darnioje 
nuotaikoje. Rep.

Latvijos Nepriklau
somybės Sukaktis

Lapkričio 18 dieną, lietu
viams artima tauta latviai, 
šventė savo valstybės nepri
klausomybės atgk vimo sukak
tį. Lietuvos nepriklausomybė 
paskelbta 1918 metais vasa
rio men. 16 dieną, o Latvijos 
tais pačiais metais lapkričio 
18 dieną. New Yorke ta lat
viams svarbi istorinė šventė 
buvo paminėta lapkričio 19 
dieną erdvioje Wcbster Hall 
salėje.

Latvių santykiai su lietu
viais yra glaudus, kaip vieni, 
taip ir kiti kovoja už savo 
valstybių nepriklausom y b ė s 
atgavimą ir ten gyvenančių 
žmonių išvadavimą iš sovieti
nio vergijos jungo.

j Lietuvos Pasiunti- 
bes Washingtone 

Žinios

Š. m. lapkričio 10 dieną Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos di
plomatiniai atstovai JAV pa
siuntė bendrą notą JTO Gene- 
raliniam Sekretoriui Dag 
Hammarskjold. Jie savo no
toje atkreipė dėmesį į Sovie
tų Sąjungos jų okupuotus 
kraštus bei Sovietų kolonializ
mą, varomą Pabaltijos valsty
bėse, prašydami, jog butų 
JTO daromi žygiai, kad Balti
jos valstybės atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę.

SVARBU PASITIKĖT SAVO JĖGOMIS
Musų ryžtingumą ir viltis sėkmingai veikti su
stiprina nusimanymas, jog Susivienijimas buvo 

ir tebėra didžiausia lietuvių organizacija

Atsiminkim, kad musų siekimams pritarimas 
tebėra gyvas ir pastovus

Š. m. lapkričio 8 dieną, J. 
A. V. Prezidento rinkimo die
ną, pagal JAV Prezidento su
gestiją ir Valstybės Sekreto
riaus kvietimą, Lietuvos Pa
siuntinybe buvo delegavusi 
dr. S. Bačkį, Pasiutinybės Pa
tarėją, rinkimų observuoti į 
New Haven, Conn. Lietuvos 
Atstovas J. Rajeckas pasiun
tė dr. S. Bačkio raportą apie 
rinkimus Valstybės Sekreto
riui per Washingtono Diplo
matinio Korpuso Dekaną, 
kaip Valstybės Sekretoriaus 
buvo prašyta.

Š. m. lapkričio 13 dieną 
Lietuvos Pasiuntinybės nariai 
dalyvavo Latvijos Tautos 
Šventės minėjime, kurį ruošė 
Washington Latvių Dr-ja. Iš
kilmių metu Lietuvos Atsto
vas J. Rajeckas pasakė svei
kinimo kalbą, paminėdamas J. 
F. Kennedy telegramą, jo at
siųstą Chicagos lietuviams š. 
m. lapkričio 4 dieną.

Š. m. lapkričio 18 dieną 
Valstybės Sekretorius ir Po
nia Christian A. Herter su
ruošė Diplomatinio Korpuso 
misijų šefams ir jų žmonoms 
vakarienę. Jon buvo pakviesti 
ir dalyvavo Lietuvos Atstovas 
ir Ponia O. Kajeckienė.

Š. m. lapkričio mėn. 18 die
ną, Latvijos Atstovas ir Po
nia A. Spckke suruošė priėmi
mą. Jame dalyvavo visi Lie
tuvos Pasiuntinybes nariai.

Mus visus, ypatingai atsakingus Susivienijimo veikėjus, 
labiausia tuos, kurie dirba kuopose ir vadovauja jų veikimui, 
laukia svarbus darbas šio brangaus Deimantinio jubiliejaus 
metu. Ištisi metai skirti Deimantiniam Jubiliejui paminėti, 
šį laikotarpį mes turime pilnai ir tiksliai išnaudoti savo gar
bingos organizacijos gerovei ir pažangai. Šiandien mes turime 
pakankamai jėgų padaryti, kad musų Susivienijimo didžioji 
šventė butų tuo pat metu ir daugumos lietuvių visuomenės 
šventė.

Musų nusimnymas, jog mes atstovaujame labai žymią da
lį lietuvių visuomenės ir veikiame kaipo didžiausiajietuvių or
ganizacija, turi padidinti ryžtingumą ir pagilinti atsakomybę 
dėl didžiųjų musų uždavinių.

Susivienijimas pasiekia visas lietuvių kolonijas

Juk puikiai žinome, kad nėra kitos visuotinai išsiplėtu
sios organizacijos kuri turėtų šaknis įleidus kiekvienoje lietu
vių kolonijoje. Kuopų gausumas ir jų veiklos pastovumas 
įgalina mus palaikyti itin glaudžius ryšius su žymiąją dalimi 
lietuvių visuomenė šioje šalyje veikiančios. Giliu pasitenki
nimu turime čia pažymėti, jog didžiausioji dalis musų Susi
vienijimo kuopų veikia pavyzdingai, veikia darniai ir sudaro 
tikro broliškumo dvasioje paremtu savitarpinės pagalbos ir 
lietuviško solidarumo tinklą.

Fratemalizmo dvasia tebėra stipri

Kur musų Susvienijimo jėga? Pirmiausia tai jo taurios, 
grynai lietuvių sukurtos ir šios šalies gyvenimui tiksliai pri
taikytos tradacijos ir papročiai. Pradėję savo darbą Auszros 
įsikurymo laikotarpyje, Susivienijimo veikėjai iš kartos į nau
ją kartą perduoda tą brangią pasiaukojimo troškimą benram 
lietuvių labui. Ir ši fraternalizmo dvasia musų organizacijoje 
yra stipri ir nesilpstanti naujų veikėjų širdyse., lygiai kokia 
ji buvo pirmųjų organizacijos veteranų laikais.

Dirbame lietuvišką darbą

Tasai pagrindinis musų veikėjų įsitikinimas, kad dirbda
mi Susivienijimui mes visi dirbame svarbųjį lietuvišką darbą, 
įgalins mus šio Deimantinio jubiliejaus metu pasiryžti nau
jiems laimėjimams musų veikloje. Mums svarbu dar labiau 
praplėsti savo organizaciją. Tam tikslui mes privalom jieš
koti naujų talkininkų ir tokių talkininkų be jokių abejonių 
surasime. Tik reikia atsiminti, jog dar turime pakankamai 
apsčiai galimumų savo tarpe surasti naujų jėgų musų orga
nizacijai papildyti. Nėra abejonės, kad iki šiai dienai dar yra 
daug neišnaudotų progų Susivienijimui naujų narių surasti 
pačių lietuvių tarpe.

Tiesa, kad šių dienų gyvenimo sąlygos skirtingos nuo tų, 
kurios buvo prieš dvidešimts ar daugiau metų. Reikia jieško
ti naujų būdų ir kitokių metodų bet kad musų organizacijos 
darbas gali ir turi būti ateityje sėkmingas negali būti jokių 
abejonių.

Š. m. spalio 15 dieną Lietu
vos Atstovas J. Rajeckas da
lyvavo Katalikų Tarptautinės 
Taikos Sąjungos pagerbtuvė- 
se, kurios buvo jos suorgani
zuotos p. George L. Warren, 
Sr., Patarėjui Tremtinių ir 
Migracijos Reikalams Valsty
bės Departamento, pagerbti. 
Pagerbtuvių metu p. Warren 
buvo įteikta š. m. Taikos 
award.

P. George L. Warren yra 
taip pat daug nusipelnęs ir 
lietuvių tremtinių aprūpinimo 
ii' migracijos klausimais.

Pastebėtina, kad suminėtos 
Sąjungos pirmininkas, dr. 
Charles M. Hersfeld, yra ve
dęs Amerikos lietuvaitę. Pa- 
gerbtuvėse, tarp kitų, daly
vavo ir ponia Arthur Bliss 
Lane, buvusio JAV Ministerio 
Lietuvai žmona.

Š. m. lapkričio 25 dieną J. 
A. V. Prezidento žmona Ponia 
D. Eisenhower pakvietė į pri
ėmimą Baltuose Rūmuose vi
sas Washingtono Diplomatinio 
Korpuso misijų šefų žmonas. 
Priėmime dalyvavo ir Ponia
O. Kajeckienė.

Padidinkim veikėjų skaičių

Deimantinio jubiliejaus metu susidariusi palanki aplinka 
ir lietuvių visuomenės susikoncentravęs dėmesys į Susivieni- 
mą, turi būti panaudota, kaip jau sakyta, organizacijos gero
vei ir jos praplėtimui. Kas gali atlikti tą svarbųjį darbą ir 
Deimantinio Jubiliejaus metu vykdomą vajų pravesti? Tėra 
vienintelis čia atsakymas: jokie paraginimai raštais, nurody
mais ir gražiomis kalbomis mažą vertę teturės, jeigu sudarytų 
planų vykdymams neatsirastų pakankamas skaičius veikėjų-or- 
ganizatorių. Reikia veiklių žmonių, kurie trokšdami savo bro
kams getro, atliks praktinį darbą., suras naujų narių, dės pa
stangas sustipmti kuopas ir didžiąją musų šventę—Deimanti
nį jubiliejų atšvęsti kilniai ir iškilmingai.

Geros viltys ateičiai

Mes iš visai nesenos praeities puikiai galėjome įstikinti, 
jog musų sumanymams lietuvių visuomenėje yra geriausias 
pritarimas. Štai praeitų metų pabaigoje ir šių pradžioje pas
kelbtas šūkis įjunkime jaunimą į Susivienijimą — davė puikius 
rezultatus. Iš karto ir trumpu laiku buvo prirašyta apie pus
antro tūkstančio jaunuolių. Tad mes galim džiaugtis, kad sa
vo tarpe turime gal būt daugiausia jaunimo, negu bet kuri 
kita lietuvių organizacija.

Tas pats ir dabar. Kai Deimantinio Jubiliejaus vardu 
pradėsim veikti ir pasistengsime pasiekti didžiausį lietuvių 
skaičių visose kolonijose, tai rezultatai tikrai bus gražus, to
kie kokių mes visi trokštame ir ko visi tikimės. Pasitikėkim 
savo jėgom, pasitikėkim mums iki šiol lietuvių visuomenės pa
rodytų pritarimu dirbkime ir laimėsim!

Š. m. lapkričio 20 dieną, 
Lietuvos kariuomenės šventės 
proga, Chicagoje įvyko Pa
minklo žuvusiems už Lietuvos

laisvę atidarymas.
Paminklą atidarė ir padėjo 

LDT vardu vainiką Lietuvos 
Atstovas J. Rajeckas. Jis tarė 
žodį prie paminklo ir jo ati
darymo iškilmių aktą.

Rasta 1560 metų monetų.— 
Kupiškio rajone, Subačiaus 
apyl. du darbininkai, kasdami 
žemę Atrastinių kapinėse, vėl 
rado monetų iš 1569 ir kitų 
metų.
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Susivienijimo kuopų skubus 
nerimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
Mura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

pra-

MUSŲ REIKALAI

praeitais ke- 
ir šiemet ka- 
numeris bus 
jame butų

Laikas ruoštis žieminio 
sezono šventėms

Jau baigiasi lapkričio mė- 
nesis ir visai nepajusime, kai 
ateis žieminio sezono šventės 
Kalėdos, prie kurių iš anksto 
reikia ruoštis ir jų proga pas
veikinti gimines, draugus, pa- 
ž į s t a m u s, pirkėjus ir pa
cientus, norint su jais palai
kyti glaudžius santykius se
kamais 1961 metais.

Kad biznieriai, profesiona
lai ir visi kiti galėtų pasvei
kinti per Susivienijimo orga
ną Tėvynę, kaip 
liais metais, taip 
ledinis Tėvynės 
padidintas, kad
vietos sveikinimams bei kalė
diniams garsinimams. Todėl 
prašome visus biznierius, pro
fesionalus ir visus narius, no
rinčius pasveikinti savo drau
gus, sveikinimus prisiųsti ne 
vėliau gruodžio menesio 12 
dieną. Vėliau prisiųsti sveiki
nimai negalės patekti į Tėvy
nės kalėdinį numerį.

o—4—o
Sveikinimai Tėvynės 
redaktoriui

Susivienijimo Deimant i n ė s 
Sukakties Seimui praėjus, Tė
vynės redaktorius gavo daug 
sveikinimų su linkėjimais sėk
mės pasilikusiose pareigose, 
bet dėl vietos stokos negalime 
visų dėti į organą Tėvynę. 
Bet vieno sveikinimo, kurį 
prisiuntė ilgametis Susivieni
jimo veikėjas ir laikraščių 
bendradarbis, brolis Petras P. 
Jaras, sulaukęs virš 80 metų 
amžiaus, negalime pral e i s t i 
tylomis. Jis
“Gerbiamas 
redaktoriau

tarp kitko rašo: 
Tėvynės
M. L. Vasil:

Tamstą pasiliku- 
redaktorium nau-

S.L.A. Kuopų Veikla
Worcester, Mass. New Haven, Conn.

Mirė Žymus ŠIA Veikė,jas

Lapkričio 3 dieną mirė S. 
L. A. 57 kuopos narys Pijus 
Račyla, 68 metų amžiaus šios 
kuopos buvęs ilgus metus or
ganizatorius. Lapkričio 17 
dieną su bažnytinėmis apei
gomis palaidotas Notre Dame 
kapinėse. Paliko nuliudime 
vieną dukrelę Oną Hession, 
žentą ir du anukus.

SLA 57 kuopos priešmeti
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 1-mą dieną, 7:30 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo susirinkimų salėje, 45 
Millbury Street, antrame auk
šte. Visi nariai kviečiami bū
tinai atsilankyti į šį priešme- 
tinį susirinkimą, nes bus ren
kama nauja kuopos valdyba. 
Taipgi bus apkalbėta kuopos 
veikla 1961 metais ir kiti į- 
vairųs kuopą liečianti daly
kai. Dar kartą prašoma na
rius atkreipti dėmesį ir daly
vauti susirinkime.

J. Krasinskas,
SLA 75 kuopos koresp.

Miami, Florida

ŠIA 44 Kuopos Veikla

20

svečiais

iš ŠIA 
Rodgers

todėl

Šių metų spalio mėnesio 
dieną, 8 valandą vakare Lie
tuvių Klube įvyko kuopos su
sirinkimas. Narių su 
dalyvavo 21 asmuo.

Išduotas raportas 
seimo per poną F.
ir p. V. Skupeiką, kuris pri
imtas vienbalsiai.

Susirinkime nebuvo finansų 
sekretorės p. O. Kaulakienės 
ir p. A. D. Kaulakio,
daug reikalų palikta kitam 
susirinkimui, 
pasižadėjo prisirašyti prie S. 
L. A. 44 kuopos sekamam su
sirinkime.

Lapkričio mėnesį susirinki
mas neįvyks, jis bus sušauk
tas atvirutėmis gruodžio mė
nesį, kuriame bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams. 
Nariai malonėkite 
tame susirinkime.

Keturi asmens

Po susirinkimo

44 kuopa 
būna gera 
rūšių — 
ir kitokių 

kavos

dalyvauti

pavaišina 
vakarienė 
žalumynų, 
skanumy-

ir prie jos

Springfield, III.

SLA 142 Kuopos Narių
DOMESIUI

Paskutinis šių metų virš- 
minėtos kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 4 dieną, 
priprastoj vietoj ir priprastu 
laiku, 243 Front St., 2:30 va
landą po pietų.

Išgirsime kuopos valdybos 
pranešimus, aptarsime orga
nizacijos reikalus ir išrinksi
me naują kuopos valdybą se
kamiems metams. Po susirin
kimo turėsime šeimynišką va
karienę. Užkandžiaumasi ga
lėsime pasikeisti mintimis, 
pasidiskueuosim įvairiomis te- 
mosis.

Į šį susirinkimą ypatingai 
yra kviečiami tie, kurie šiais 
metais prisirašė prie SLA. Ti
kimės į šį susirinkimą su
laukti savo 4-tos apskrities 
pirmininką p. A. Kasperavi
čių, kuris teiksis atsivesti sa
vo prirašytą narį p. A. Ra
manauską. P-nas A. Rama
nauskas yra naujakuris ir į- 
takingiausias naujakurių tar
pe asmuo. Laisvos Lietuvos 
gyvenime jis ėjo aukštosios 
policijos mokyklos viršininko 
pareigas, o čia atvykęs pasi
žymėjo pasakydamas prakal
bas iš savo pergyvenimo ir 
Lietuvos istorijos. Bus visiem 
įdomu šiame susirinkime jo 
pasiklausyti.

Taipgi yra nutarta į šią po 
susirinkimo ruošiamą vaka
rienę pakviesti neseniai iš 
Lietuvos atvažiavusią p. Va- 
luckienę, kuri papasakos iš 
savo ir Lietuvos žmonių da
bartinio gyvenimo. Ji yra ke
liem musų kuopos nariam iš 
seniai pažįstama.

Maloniai kviečiame visus 
narius atsilankyti ir savo 
artymuosius atsivesti.
ŠIA 142 Kp. Korespondente.

• v

East Chicago, Ind

toje
Car-

val-

ŠIA 245 KUOPaS 
narių svarbus susirinkimas į- 
vyks gruodžio mėnesio 4 die
ną, 2 valandą po pietų, 
pat vietoje, 1500 East 
penter Street.

Tame susirinkime bus
dybos rinkimas sekamiems 
1961 metams. Todėl valdyba 
kviečia visus narius atsilan
kyti ir atsivesti kandidatų 
prirašyti prie 245 kuopos.

Veronika Shimkus, 
Korespondentė.

St. Louis, Mo.

ŠIA 214 KUOPOS
narių metinis susirinkimas 

šių metų
4 dieną, 

pietų, pas 
4856 01- 

St.

1-

Louis,

ir na- 
šį su-

vyks sekmadienį, 
gruodžio mėnesio 
antrą valandą po 
finansų sekretorę, 
denburg Avenue, 
Mo.

Visi kuopos nariai 
rėš prašomi pribūti į 
sirinkimą ir užsimokėti duok
les. Taipgi bus renkama kuo
pos valdyba sekamiems 1961 
metams. Ateidami į susirin
kimą atsiveskite naujų narių 
prirašyti prie kuopos.

A. Simanaviče,
SLA 214 kuopos sekr.

Pittsburgh, Pa.

SLA 
narius, 
įvairių 
kumpių
nų. Bus 
skanių pyragų. Žinoma, nebus 
apsieita be degtinės ir alaus, 
taipgi ir lengvesnių gėrimų. 
Nariai ir svečiai linksmai pra
leidžia laiką jaukioje nuotai
koje ir būna patenkinti.

C. K. Braze.

ŠIA 185 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
6 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių Svetainėje, 2006 ir 
139-th Street, East Chicago, 
Ind.

Visi kuopos nariai ir narės 
būtinai bukite tame susirinki
me, kad vėliau nereiktų gai
lėtis. Turėsime išrinkti nau
ją kuopos valdybą 1961 me
tams. Taipgi yra ir kitų svar
bių reikalų apsvarstyti bei 
nutarti.

Juozas Liubinas, 
SLA 185 kuopos sekr.

1-

SLA 40 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
bus gruodžio mėn. 4 dieną, 
sekmadienį, 2 valandą po pie
tų, Lietuvių Mokslo Draugi
jos svetainėje, 1420 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Šiame metiniame susirinki
me bus renkama kuopos val
dyba sekamiems 1961 me
tams. Taigi visi kuopos na
riai ir narės malonėkite da
lyvauti.

Visiems nariams išsiuntinė
tos atvirutės, bet jeigu ku
rie dėl kokių nors priežasčių 
nebūtumėt gavę atvirutę, ma
lonėkit skaityti šį mano pra
nešimą oficialiu ir dalyvauki
te susirinkime, taipgi užsimo- 
kėit duokles.

Juozas Virbickas,
SLA 40 kuopos pirm.

Binghamton, N. Y
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Sveikatos Skyrius I
s Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams^ v^a Svei-
5 katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
? SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M.

D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
I Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. |

Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)

ANGINA PERT ORIS ARBA
STENOKARDIJA

Sunkiausiuos angina pe.ntoris atsiti
kimuos reikia, griebtis stipriu vaistų 
pav. Morfino injekcijos. Bet tai jau gy
dytojo reikalas. Sėdinčioj padeify prie
puolis greičiau praeina.

Nekuriems žmonėms stenokardiniai

nant. Aišku, toks žmogus gali
pagal savo širdies sveikata, 
skausmams, sustoti, paimti 
glyceri.no tabletę, palaukti

skubėti
Atsiradus
N i I ro —

kol praeis
skausmai, ir tuomet eiti toliau.

Toks ligonis privalo niekuomet ne
persivalgyti, valgyti dažniau, bet mažo
mis porcijomis, vengti valgių, kurie iš
pučia vidurius pav. kopūstai, žirniai, ne
prinokę vaisiai ir tt., vengjti gausių skys

Los Angeles, Calif.

SLA Kuopos Narių Dėmesiui

čių. Palinkus tukti mažinti riebalus, 
saldumynus.

Nikotinas yra kraujo indų nuodai ir 
turint augina geriausia mesti rūkymą. 
Ne retas atsitikimas nustojus rūkyti 
pranysta1 ir skausmai širdies srity.

.Kava ir arbata nedideliuose kie
kiuose. Gi pupelių kavos visai nevarto-, 
t i. Jei darbas sunkus, nervingas, pakei
sti lengvesniu.

Čia reikia pasakyti dėl miego. Mie
gas yra žmogaus sveikatos draugas. Mie
gas gražina darbingumą, žmogui fiziniai
ar protiniai pavargus. Prie stenokardi
jos 8 valandų miegas yra .būtinas. Esu 
sakęs .stenokardijos — angina pekįtoris 
svarbiausia priežastim yra arterijų skle
rozė. Prie pastarosios labai svarbu tin
kama dieta, — komažiau gyvulinių, dau
giau augalinių riebalų.

Tinkamai gydantis ir užsilaikant 
galima pasiekti prie šias ligos gerų re
zultatų, it. y. atgauti sveikatą.

ė Bus daugiau)

“Sveikinu 
sį Tėvynės 
jam terminui ir linkiu geros 
sėkmės ir ištvermės tame 
sunkiame Tėvynės redakto
riaus darbe, kad Tamstos 
energija ir sveikata padėtų 
sėkmingai eiti tas sunkias Tė
vynes redaktoriaus pareigas 
dar daug ateinančių metų.

“Linkėdamas daug labųjų ir 
geros sveikatos, su gilia pa
garba Petras P. Jaras.”

Broliui Jarui ir visiems ki
tiems, prisiuntusiems sveiki
nimus, nuoširdžiai dėkojame.O—^—O
Kuopų susirinkimai 
privalo būti gausus

Susivienijimo kuopos
džio mėnesio susirinkimuose 
rinks valdybas ir nustatys 
gaires ateities darbams. To
dėl į tuos susirinkimus nariai 
privalo būti sukviesti atviru
tėmis ar bent per organą Tė
vynę paraginti dalyvauti su
sirinkimuose. Narių būtina 
pareiga priešmetiniuose ir 
metiniuose susirinkimuose 
dalyvauti, išrinkti ar perrink-

Mahanoy City, Pa.

gruo-

Paterson, N. J.

ŠIA 101 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėnesio 1 
dieną, 7 valandą vakare, Lie
tuvių Svetainėje, 62 Lafayette 
Street.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarimui ir išspren
dimui. Taipgi bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams, 
todėl visų narių būtina parei
ga dalyvauti susirinkime ir 
išrinkti valdybą. Nepamirški
te apsimokėti draudos mokes
čius, kad neliktumėt suspen
duoti.

SLA 211 KUOPOS 
narių, priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 4 
dieną, priprastoj vietoj ir pri
prastu laiku.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite ateiti į šį susirin
kimą, nes bus renkama kuo
pos valdyba 1961 metams, tai 
būtinai jame dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių pri
rašyti prie SLA 211 kuopos.

A. Ramanauskas, 
SLA 211 kuopos sekr.

SLA 50 KUOPOS 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
6 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių Svetainėje, antram 
aukšte A. Klimo Studijoje.

Visi kuopos nariai prašomi 
imti dalyvumą šiame susirin
kime, nes be kitų svarbių S. 
L. A. reikalų, bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams. 
Tad visų kuopos narių būti
na pareiga pribūti į šį susi
rinkimą

P. B. Balchikonis,
SLA 50 kuopos sekr.

Springfield, III.

Pranešimas ŠIA 158 Kuo
pos Nariams

Chicago, Illinois

Pranešimas Kuopos Narėms

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

ti valdybą, aptarti kuopų rei 
kalus ir nustatyti gaires se 
karnų 1961 metų veiklai. Na 
rių pareiga rūpintis savo or 
ganizacijos reikalais ir daly 
vauti priešmetiniuosae ir me 
tiniuose susirinkimuose.

susirinkimas į- 
gruodžio

SLA 134-tos moterų kuo
pos svarbus 
vyks ketvirtadienį,
1-mą dieną, 7:30 valandą va
kare, Hollywood Anneix, 2421 
West 43 Street. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti, nes 
bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams. •

C. Austin, 
Finansų sekretorė.

■ |

Pranešu SLA 158 kuopos 
nariams ir narėms, kad šių 
metų gruodžio mėnesio 4 die- 
n'ą 1:30 valandą po pietų sve
tainėje 213V& South 4-th St. 
įvyks 158 kuopos susirinki
mas. Tame susirinkime kuo
pos valdyba išduos raportus 
iš 1960 metų veiklos. Taipgi 
bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams.

Malonėkite visi kuopos na
riai gausiai atsilankyti į šį 
metinį susirinkimą ir išrinki
te valdybą, kuri vadovaus 
SLA 158 kuopai. Yra ir kitų 
reikalų aptarimui.

Kviečia visus
ŠIA 158 Kuopos Valdyba 

per sekretorių
A. Gudauską.

. It >"•.

SLA 75 kuopos metinis na
rių susirinkimas įvyks šių me
tų gruodžio mėn. 11 dieną, 3 
valandą po pietų, šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams. 
Taipgi bus tariamasi kaip ge
riau paminėti SLA deimanti
nę ir musų kuopos 55 metų 
gyvavimo sukaktį. Po susirin
kimo kuopos nariams bus vai
šės.

Kviečiame ir tuos tautie
čius, kurie norėtų įstoti na
riais, visus priimsime ir pa
vaišinsime.

Kviečia SLA 75 
Kuopos Valdyba.

Philadelphia, Pa.

ŠIA 135 KUOPOS
šiais metais paskutinis susi
rinkimas bus laikomas sekma
dienį, gruodžio 4 dieną, 2 va
landą po pietų, Lietuvių Muzi
kos svetainėje, Tilton gatvė 
ir E. Allegheny Avenue.

Šiame susirinkime bus ren
kama n'auja kuopos valdyba 
1961 metams. Todėl narių pri
valumas yra pribūti susirinki- 
man ir išsirinkti 1961 metams 
tinkamą kuopos valdybą. Bu
tų malonu susirinkime išgirsti 
pasisiūlymus, kurie norėtų 
būti išrinktais, kad pasitar
nauti organizacijai savo nau
jais sumanymais ir kodau- 
giausia n'aujų narių prirašyti 
prie musų kuopos ir bendrai 
prie SLA organizacijos.

Prašau visus galinčius na
rius ir nares susirinkiman pri
būti.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius-org.

Lowell, Mass.
SLA 173 KUOPOS 

narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, gruodžio mėn. 3 die
ną, 5 valandą vakare, pripra
stoj vietoj.

Visi nariai ir narės malo
nėkite dalyvauti šiame susi
rinkime, nes tai bus metinis 
susirinkimas, turėsime išrink
ti naują kuopos valdybą se
kamiems 1961 metams. Yra ir 
kitų reikalų aptarimui.

Kviečia visus valdyba.
L. Petkiavičius,

SLA 173 kuopos sekr.

Waterbury, Conn.
Iš Susivienijimo 11 Kuo

pos Susirinkimo

Akron, Ohio

SLA 198-354 KUOPOS 
narių svarbus metinis susi
rinkimas įvyks š. m. gruodžio 
4 dieną, 2 valandą po pietų, 
šv. Petro parapijos salėje,.

Susirinkime bus svarstora 
ateinančių metų veiklos pro
grama, renkama nauja valdy
ba. Todėl kviečiame kiekvieną 
pasiruošti šiam susirinkimui 
ir jame būtinai dalyvauti. 
Niekas kitas už mus nenusta
tys ateinančių metų veiklos.

Frank Joga.

Šių metų lapkričio mėnesio 
6 dieną įvyko Susivienijimo 
11 kuopos susirinkimas, kurį 
vedė pirmininkas Tarnas Ma
tas. Užrašų sekretorė perskai
tė praeito susirinkimo proto
kolą, kuris priimtas, kaip pa
rašytas.

Delegatai, dalyvavę Susivie
nijimo ketvirtosios apskrities 
metiniam suvažiavime, išdavė 
raportus, kurie priimti.

Taipgi išduotas raportas iš 
Tarybos susirinkimo ir priim
tas. Nutarta rengti vasario 
16 minėjimą su prakalbomis.

Plačiai buvo kalbėta apie 
kuopos susirinkimų perkėlimą 
į mažesnę svetainę, nes ši sve
tainė, kurioj iki šiol susirinki
mai laikomi, per didelė, reikia 
šildyti. Po apkalbėjimo šis 
reikalas paliktas pirmininkui 
Tarnui Matui pasikalbėti su 
kitu klubu ir, jei galima, gau
ti kitą vietą susirinkimų lai
kymui. Sekamas susirinkimas 
įvyks gruodžio mėnesio 4 die
ną, 2 valandą po pietų, 48 
Green Street, Waterbury. Vi
si kuopos nariai ir narės ma
lonėkite dalyvauti tame susi
rinkime, nes bus valdybos rin
kimas 1961 metams ir apta
riami kiti kuopos reikalai .

Albinas Kušlis.

veno iš pensijos.
Priklausė prie West Side 

Lietuvių Klubo ir Demokra- 
ty Lygos.

Dideliame nuliudime paliko 
sūnų Edvardą, kuris gyvena 
Hammond, Indiana, 3 dukte
ris Mrs. John Yates Mikatis 
ir Mrs. Andriu Nowak, gyve- 
načias Gary; Mrs. George 
Toth, gyvenančią Hobart, 
Ind., 12 anūkų ir 2 proanū
kius.

Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse Portage, Ind. spalio 25 
dieną.

Po laidotuvių buvo vaišės 
šv. Kazimiero svetainėj. Daug 
žmonių dalyvavo laidotuvėse, 
nes pasitaikė graži diena. S. 
L. A. 284 kuopa užpirko mi
šias -už savo narį. Ilsėkis ra
mybėje.

Reiškiame užuojautą duk
terims, sunui ir giminėms.

M. K.

Gary Indiana

Mirė Juozas Sandaras, 
SLA 284 Kuopos Narys

Šių metų spalio 22 dieną 
mirė Juozas Sandaras, SLA 
284 kp. narys. Velionis įsirašė 
į Susivienijimą 1922 metais 
vasario mėnesio 5 dieną. 
Gary išgyveno 48 metus, bu
vo sulaukęs 71 metus am
žiaus ir paskutiniu metu gy

East Chicago, Ind.

Mirė Steponas Bartkus, 
SLA 185 Kuopos Narys

Susivienijimo 185 kuopa 
neteko žymaus veikėjo Stepo
no Bartkaus. Jis išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo šių metų spalio 
mėn. 27 dieną, dideliame nu
liudime palikamas visus SLA 
185 kuopos narius, draugus, 
gimines ir pažįstamus. Lai 
jam būna lengva ilsėtis lais
voje Dėdės Šamo žemėje.

Susivienijimo Kuopų
ir Apskričių

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis suvažiavimas kviečia
mas šių metų gruodžio mėne
sio 4 dieną, 1-mą valandą po 
pietų, Sandaros svetainėje, 
124 F Street, South Bostone. 
Apskrities valdyba prašo vi
sas antrosios apskrities ribo
se gyvuojančias kuopas iš
rinkti atitinkamą skaičių de
legatų ir prisiųsti suvažiavi
mam Posėdžiams užsibaigus, 
delegatai ir svečiai bus pavai
šinti.

A <
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(Labrybės Komisijos Raporto Tęsinys)

59. Petronė Keslerienė—
158 kp., Springfield, 111., 6 mėn. po $5.00 60.00

60. Cecilia Mozienė—
192 kp., New Kensington, Pa., 4 mėn. po $5 20.00

61. Ona Nevulienė—
211 kp., Mahanoy City, Pa., 11 mėn. po $5 55.00

62. Anna Zegley—
211 kp., Mahanoy City, Pa., 6 mėn. po $10 60.00

63. Elzbieta Butkienė—
226 kp., Chicago, III., 6 mėn. po $10.00__ 60.00

64. Marė Frankienė—
230 kp., Nanticoke, Pa., 3 mėn. po $5.00__ 15.00

65. Susan Waiksner—
263 kp., Virden, III., 5 mėn. po $10.00___ 50.00

66. Antanas Slazas—
275 kp., Springfield, III., 15 mėn. po $10 150.00

67. Andrius Sutkus—
286 kp., MoKees Rocks, Pa., 9 mėn. po $10 90.00

68. Andrius Jankauskas—
295 kp., Granville, III., 12 mėn. po $10.00 120.00

69. Juozas Sumila—
353 kp., Pittsburgh, Pa., 5 mėn. po $10.00 50.00

A

Viso 1958-1959 metais______________ $3,245.64
1960 metais gegužės mėnesį Labdarybės Komisija 

paskyrė $200.00 paramą Steponui Kairiui, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarui, turinčiam didžiu
lius nuopelnus Lietuvių Tautai, kuris jau peržengė 80 
metų ribą ir sunkios ligos ištiktas atsidūrė sunkioje 
materialinėje padėtyje. Šiuo metu yra gautas jautrus 
Stepono Kairio padėkos laiškas, kuriame jis dėkoja 
SLA. už suteiktą pagalbą ir už tai, kad taip nuoširdžiai 
jį prisiminta ištikusios nelaimės valandoje bei už pa
reikštą užuojautą ir linkėjimus.

SLA Labdarybės Komisija:
K. KATKEVIČIENE
J. M. TUMAVIČIENĖ 
NELLIE BAYORAS 
DR. M. J. VINIKAS

Dėl. S. Gegužis įnešė, dėl. H. čižauskienė parė
mė, kad Labdarybės Komisijos raportas butų priim
tas kaip išspausdintas Seimo darbų knygoje. Įneši
mas ir raportas Seimo priimtas vienbalsiai.

35. Prez. P. Dargis pakviečia Jaunuolių Komisi
jos narius: P. Dagys, J. Valatka, A. Gustus, N. Ba- 
yoras, J. Strazdas ir J. Preikšaitis, išduoti Jaunuolių 
Komisijos raportą. Dėl. A. Andriulionis įnešė, dėl.

J. Stanislovaitis parėmė, kad raportas butų priimtas, 
kaip jis Seimo darbų knygoje išspausdintas. Dėl. J. 
M. Tumavičienei pasiūlius seimas nutarė, kad Jau
nuolių Komisijos raportas butų perskaitytas. Prez.
P. Dargis kviečia komisijos pirmininką P. Dagį per
skaityti raportą. P. Dagiui raportą perskaičius, Jau
nuolių komisijos nariai J. Strazdas, A. Gustus papil
dė raportą žodžiu. Dėl. J. Stanislovaičiui įnešus, dėl. 
M. Balčiūnui parėmus ir dėl. A. Čaplikui papildžius 
raportą priimti su pagyrūnu, įnešimas ir raportas 
buvo vienbalsiai priimtas su pagyrimu.

SLA Jaunuolių Komisijos Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

Didžiai Gerbiami Seimo Delegatai ir Delegatės:
SLA 50-tasis, Auksinis, Seimas padarė auksinį 

nutarimą, būtent, išrinko Jaunuolių Komisiją iš vie
nos vietovės. Tas suteikė šiai Jaunuolių Komisijai 
praktiškas galimybes plačiau ir sėkmingiau veikti.

Naujai išrinktosios Jaunuolių Komisijos pirmas 
posėdis įvyko 1958 metų rugsėjo 12 dieną SLA Centro 
patalpose. Šiame posėdyje komisija susipažino su jai 
skirtais uždaviniais bei pavestomis pareigomis ir iš
dirbo savo veiklos planus, kuriuos nutarė patiekti Pil
domajai Tarybai patvirtinti.

Be to, aptarė priemones ir tuojau ėmėsi akcijos 
užmegsti glaudesnius kontaktus su lietuvišku jaunimu, 
studentija, moksleivija, skautais, sporto ir kitomis 
organizacijomis.

Bendras posėdis su Pildomąją Taryba įvyko 1959 
metų vasario 28 d., SLA Centro patalpose, šiame 
posėdyje dalyvavo visi Pildomosios Tarybos nariai, 
Jaunuolių Komisijos nariai, Kanados Jaunuolių Ko
misijos pirmininkas S. Jokūbaitis ir SLA 7 Apskrities 
atstovas Mrs. N. Bayoras.

Pildomoji Taryba, išklausiusi Jaunuolių Komisijos 
pageidavimus, priėmė jos patiektus planus ir pavedė 
Prezidentui P. Dargiui ir Sekretoriui Dr. M. J. Vini
kui duoti atsakymą Jaunuolių Komisijai Pildomosios 
Tarybos vardu.

Gegužės 2 dieną SLA Centro patalpose įvyko 
Jaunuolių Komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Prezi
dentas P. Dargis, Sekretorius Dr. M. J. Vinikas, ir 
kuriame galutinai buvo patvirtinti visi Jaunuolių Ko
misijos patiekti planai.

Jaunuolių Komisija iš savo tarpo išrinko dvi pa
galbines komisijas: redakcinę ir parengimų komisijas.

Į redakcinę komisiją įėjo: V. Virbickas, J. Mal
dutis, A. Gustus, A. Valatkienė ir P. Avižonis. Re
dakcinė komisija buvo papildyta rajoninių komisijų 
atstovais: Kanados — S. Jokūbaitis, Chicagos — V. 
Adamkavičius ir Bostono—R. Šležas. Į parengimų 

komisiją įėjo: A. Valatkienė, J. Valatka, A. Gustus, 
V. Virbickas ir J. Maldutis.

Šiai Jaunuolių Komisijai teko garbė išleisti prie 
“Tėvynės” specialų priedą jaunimui “SLA Atžaly
nas.’* Nors “Atžalynas” nėra tobulas, bet Jaunuolių 
Komisija dėjo pastangas jį tobulinti, norėdama pa
tarnauti jaunimui, ypač rūpindamasi, kad jaunimas 
jame rastų vietos gvildenti savo problemas.

Leidžiant “Atžalyną” daugiausiai darbo įdėjo re
daktorius V. Virbickas, A. Valatkienė, A. Gustus, ko
misijos pirmininkas P. Dagys, J. Petrenas ir A. So- 
daitis. 'J ■:!!(’

Pildomajai Tarybai patvirtinus Jaunuolių Komi
sijos planus, komisija ėmėsi darbo suorganizuoti ra
jonines jaunuolių komisijas įvairiuose miestuose. Buvo 
suorganizuota komisija Chicagoje, kurią sudarė: A. 
Vaitkevičius, R. Dirvoms, A. Visockis, K. Šalkauskas, 
V. Adamkavičius, A. Butkevičius ir A. Levanas.

Buvo pradėta organizuoti rajoninę komisiją Bos
tone, kur organizacinį darbą apsiėmė atlikti Sud. R. 
Šležas; toks pat darbas buvo bandyta atlikti Cleve
lande, Ohio, ir Detroite, Mich.

Parengimų komisija, talkininkaujant SLA 5 Ap
skričiui, 1959 metų rugsėjo 6 d. surengė pirmą jau
nimui iškylą, kuri nusisekė visais žvilgsniais. Šioje 
iškyloje dalyvavo SLA Prezidentas P. P. Dargis su 
ponia, SLA Sekretorius Dr. M. J. Vinikas, adv. S. 
Bredes, 5 Apskrities valdyba, pp. Trečiokai, net pp. 
Bayorai iš Pittston, Pa., ir daug kitų žymių SLA vei
kėjų iš Nevv Yorko, Newarko, Lindeno, Patersono ir 
kitų artimesnių aylinkių.

Ypatingą padėką tenka pareikšti Kanados Jau
nuolių Komisijai, ypač jos pirmininkui S. Jokūbaičiui. 
S. Jokūbaitis, atstovaudamas Kanados reikalus bend
rame Pildomosios Tarybos ir Jaunuolių Komisijos po
sėdyje, labai gražiai gynė Kanados narių reikalus. 
Be to, jis, susitaręs su Sporto Klubu “Vytis,” įsteigė 
prie SLA 236 kuopos jaunimo kuopą, kurią, drauge 
su kitais SLA veikėjais, rūpestingai globoja ir dabar.

Per trumpą dviejų metų laikotarpį Jaunuolių Ko
misija nesuspėjo atlikti visų savo užsibrėžtų darbų, 
bet pagal savo geriausį išmanymą ji atliko tai ką 
galėjo. Jaunuolių Komisija visą laiką jautė šiltą 
globą mielo SLA Prezidento P. P. Dargio, gerb. Sek
retoriaus Dr. M. J. Viniko ir visų Pildomosios Tarybos 
narių.

Taipgi esame dėkingi SLA Iždininkei N. Gugie
nei ir S. Barkus už tai, kad, atvykus Jaunuolių Komi
sijos pirmininkui P. Dagiui į Chicagą, jos sudarė 
progą, per S. Barkus vedamą radio valandėlę, padaryti 
pasikalbėjimą su juo SLA jaunimo reikalais.

Jaunuolių Komisija buvo pasiryžusi iki SLA Dei
mantinės Sukakties Seimo suorganizuoti bent 10 naujų 
kuopų, kad tuo atžymėti taip reikšmingą SLA bro
liškos organizacijos, kuri yra pasididžiavimas visų lie

tuvių, sukaktį. Jau turime keletą naujų kuopų, o kitos 
kuopos tebėra organizacijos užuomazgoje.

Visų darbų, kuriuos atliko Jaunuolių Komisija, 
nėra įmanoma suminėti, nes buvo dirbta daug. Daug 
buvo tartasi su įvairių jaunimo organizacijų vadovais, 
įvairiose vietovėse buvo, pavedus SLA vadovybei, at
stovauta SLA jaunimo organizacijų pobūviuose, net 
SLA vardu įteiktos dovanos.

SLA Jaunuolių Komisija jaučiasi, kad ji padarė 
visą ką galėjo per tokį trumpą laiką padaryti ir, pa
tiekdama savo darbų apyskaitos raportą garbingam, 
istoriniam SLA Seimui, nori pareikšti padėką už pa
rodytą jai pasitikėjimą ir padaryti šias išvadas:

Su džiaugsmu konstatuojame ir pranešame, kad 
toji kibirkštis, kuri buvo įžiebta musų patriotinio jau
nimo tarpe, rado palankią aplinką. Jaunuolių Komi
sija turi gilų įsitikinimą, kad toji kibirkštis, sistema- 
tingai dirbant ir nuoširdžia ją puoselėjant, gali tapti 
galinga liepsna, kuri gražiai švies musų tautos ir bro
liškos SLA organizacijos garbei ir ateityje.

Musų jaunimas, kaip skaisti ryto aušra, širdimis, 
simpatijomis artinasi prie SLA. Jis didžiai vertina 
SLA steigėjų, visų kilniųjų patriotų bei veikėjų didelį 
pasiaukojimą ir darbus; jaunimas žino, kad jų pėdo
mis netrukus teks ir jam keliauti.

Todėl dedamos į jaunimą viltys neabejotinai pa
siteisins. Musų šaunusis jaunimas, apsiginklavęs 
mokslu ir sustiprintas Tėvynės meilės šarvais, tikrai 
ateis ir pavaduos tuos šulus ir kūrėjus, kurie jau at
liko didžius darbus ir kovas, jau pasitraukė iš gyvyjų 
tarpo, palikdami šviesų savo darbų atminimą.

SLA Jaunuolių Komisiją sudarė: P. Dagys, pirm.; 
J. Maldutis, sekr.; V. Virbickas, redaktorius; A. Va
latkienė, parengimų pirm.; P. Avižonis, A. Gustus, V. 
Aukštikalnis, J. Jaks-Tyris, J. Kiznis ir J. Valatka.

Kanados Jaunuolių Komisiją sudarė: S. Jokūbai
tis, pirm.; O. Indrelienė, J. Strazdas, J. Preikšaitis, J. 
Kardelis ir P. Polgrimas.

SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA.

36. Prez. P. Dargis kviečia Sveikatos Komisijos 
narius: dr. M. Nasvytį, dr. Tercijoną išduoti sveika
tos komisijos raportą. Prez. P. Dargis priminė, kad 
trečias sveikatos komisijos narys dr. D. Pilka keletą 
dienų prieš seimą mirė. Prez. P. Dargis įvertinda
mas didelį lietuvį veikėją ir nuoširdų Susivienijimo 
darbuotoją, paprašė seimo delegatus pagerbti dr. D. 
Pilkos atminimą atsistojus susikaupus minute, kas ir 
buvo padaryta. Nė vienas sveikatos komisijos narys 
seime nedalyvavo. Dėl. J. Varkala įnešė, dėl. J. Tre
čiokienė parėmė sveikatos komisijos raportą priimti, 
kaip jis išspausdintas Seimo darbų knygoje. Seimo 
įnešimas ir raportas vienbalsiai priimtas, kaip jis iš
spausdintas Seimo darbų knygoje.

(Bus daugiau)

SLA Kuopų Finansų Sekretorių 
Vardai ir Adresai

m.

Pa.

191

1)1.

Shaft, Pa.

187
45

199 kp. Mr. J. Pauli ukonls,
Box 414,

183 kp.
531

302 kp. Mrs. K. Namaksy,
409 W. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

185 kp. Mr. P. S. Rindokas, 
4131 Drummond St.,

E. Chicago, Ind.

200 kp. Mr. A. Aleksynas, 
8291 Wlsners St,

Detroit 84, Mich.

175 kp. Mr. B. Kontrim,
598 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

Mr. V. Kutulls,
W. Grand Avė., 

Muskegon, Mich.

198 kp. Mr. F. Joga.
1221 Manchester Rd., 

Akron 7, Ohio.

177 kp. Miss H. Staskunas, 
3013 S. 6th St., 

Milvvaukee 15, Wis.

179 kp. Mr. J. Vainauskas, 
801 Maple St.,

Zeigler, III.

180 kp. Mrs. M. Novickienė, 
Box 6,

194 kp. Mr. V. J. Radville, 
63 Winslow Rd., 

Belmont, Mass.

192 kp. Mrs. H. Kerr,
1395 Leishman Avė. 

Nevv Kensington, Pa.

Buckner, UI.

181 kp. Mrs. U. Lenkutienė, 
712

186 kp. Walt. Ruszick, 
1325 S. Liberty 

Alliance, Ohio
kp. Mr. S. Kubilius, 
Valley St. 
New Philadelphia,

kp. Mr. J. Survilas,
64 Charles St.,

Arlington, Mass.

S. 9th St., 
Herrin,

196 kp. Mr. V. Švedas, 
6526 So. Honore St.,

Chicago 36,

(Tęsinys)

PMMMr P 4

203 kp. Mrs. O. Galinskienė, 
15 Meade St.,

Pittston, Pa.

204 kp. Mr. J. Gudišauskas,
434 E. Elm St.,

Tamaąua, Pa.

205 kp. Mrs. A. Stanionis,
10 Landon Terrace, 

Schenectady, N. Y.

207 kp. Miss M. Zorskiutė,
169 Hilliard St., 

Manchester, Conn.

208 kp. Mrs. A. Jagiella,
3052 W. 63rd St.

Chicago 29, m.

209 kp. Mrs. S. Davis, 
Box 357,

Cairnbrook, Pa.

210 kp. Mrs. O. Aukštakalnienė
246 E. Spruce St., 

Williamstown, Pa.

211 kp. Mr. A. Ramanauskas, 
536 E. Centre St, 

Mahanoy City, Pa.

Mrs. A.
VVilson

212 kp.
4203

Glemboski, 
Rd., 
Kenosha, VVls.

Simanavičius,214 kp. Mr. A
4856 Oldenburg Avė.,

St. Louis 23, Mo.

Y.

215 kp. John Migonis 
41 Maple Avė.

Hamilton, N.

216 kp. Joseph Zdunskl,
629 Indiana Dr.

Erie, Pa.

217 kp. V. Petrauskas 
7207 S. California Avė.

Chicago 29, III.

219, kp. Mr. M. Mankevičius, 
Box 132,

Roslyn, Wash.

221 kp. Mr. A Kirveliavičlus,
201 Lackawanna Avė., 

Duryea, Pa.

222 kp. J. P. Varkala, 
2303 Foxdale Trail, 

Long Beach, 
Michigan Cicy, Ind.

224 k p. Mr. J. Drazdžulis, 
P. O.

Buipitt, m.

229

225 kp. Mr. J. Zaukus,
856 E. 172nd St., 

Bronx 60, N. Y.
226 kp. Mrs. E. Petraitis 

5643 S. Mozart St.
Chicago 29, III.

227 kp. Mr. V. Baranauskas, 
1525 Delavvare Avė.,

Dės Moines 17, Iowa

kp. Mrs. Valdoną Milawski 
P. O. Box 142,

Thorp Wls.

230 kp. Mrs. A. Stravinskas, 
87 Robert St., 

Nanticoke, Pa.

T. Gedvilienė,232 Mp. Mrs. 
Box 411,

Thomas, W. Va.

233 kp. Mr. S. Vitkauskas, 
226 — 4th Avė.,

Frankfort, N. Y.

234 kp. Mrs. Ona Kašuba, 
619 Middle Neck Rd.

Great Neck, N. Y.
235 kp. Mrs. M. Yakaitis

150 Old Niskayuna Rd., 
Loudonville 11, N. Y.

236 kp. Mrs. O. Indrelienė,
76 Fairlavvn Avė., 

Toronto 12, Ont.
Canada.

238 kp. Mrs. J. Skever,
2438 W. 45th St.,

Chicago 32, III.

242 kp. Mr. F. Morkus,
89-26 — 120th St., 

Richmond Hill 18, N. Y.

243 kp. C. Tamulonls,
93 Eato'i St.,

Fitchburg, Mass.

244 kp. Mr. S. Jatuzis,
406 Franklin Avė.,

Cheltenham, Pa.

245 kp. Mr. A. S. Trečiokas,
311 Walnut St.,

Newark 5, N. J.

246 kp. Mrs. Mary Kenger, 
123 W. Poplar St. 

Plymouth, Pa.

247 kp.
217

248 kp.
1

Mr. J. Plečkaitis,
Highland Avė.,

Alląuippa, Pa-

J. Klimas
Poplar St.,

E. Norvvalk, Conn.

Mr. P. Svetka,250 kp.
57-40 69-th Lane, 

Maspeth 78, N. Y.

251 kp. Mr. S. Mitchell, 
6059 S. Washtenaw Avė.,

Chicago 29, UI.

252 kp. Mrs. A. German, 
2409 Balcer St.,

Muskegon Hts. 57, Mich.

253 kp. Mr. J. Aulinskas, 
717 E. 9th St.

Kewanee III.

254 kp. Aida Yurko
1021 Alton Avė.

Madison, UI.

255 kp. Mr. A. Kever,
333 E. 14-th St., 

Chicago Heights, UI.

257 kp. Mr. W. Maslauskas, 
1030 Howett St.

Peoria, UI.

258 kp. Mrs. O. Kazakevičienė,
185 Barnett St., 

Washington, Pa.

259 kp. Mr. T. Terleckas, 
2023 Centre St.,

Ashland, Pa.

260 kp. K. J. Mačiukas 
2549 W. 71st St.

Chicago 29, UI.

261 kp. S. J. Malinauskas 
Box 346

Greenport, L. I., N. Y.

262 kp. J. Mitchell 
1006 Porter St.

Waukegan, UI.

263 kp. Mrs. S. VVaiksner,
113 S. Bissell St., 

Virden, UI.

264 kp. Mr. Wm. Patsum, 
Main St. RFD. 2,

Somerville, Conn.

265 kp. Mrs. M. Savukienė,
Box 345,

Muse, Pa.

267 kp. Mr. V. Grabliauskas, 
142 E. 6th St.,

VVyoming, Pa.

270 kp. A. Pinelis 
524 19th St.

Niagara Falls, N. Y.

272 kp. Mr. J. šunskis,
199 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y.

273 kp. Mr. J. Maksvitis, 
P. O. Box 202,

Calumet City, UI.

274 kp. Mrs. Ruth Savitch 
113 W. 2nd St.

Spring Valley, UI.

275 kp. J. Stočkunas 
1500 E. Carpenter St.

Springfield, III.
276 kp. Mr. V. A. Kerševičius,

13190 Monica
Detroit 4, Mich.

277 kp. J. Stankus, 
R. D. 2, Box 625, 

Leechburg, Pa.
278 kp. Mr. P. Polgrimas, 

172 Boyle Rd.
St. Catharines, Ont. Canada

279 kp. Mr. P. Gelcius, 
P. O. Box 393,

Sesser, III.

280 kp. P. Davidavičius, 
1114 Walker St., 

Jackson, Mich.

281 kp. Mrs. M. Kupchella, 
1125 Johnson St., 

Nanty Glo, Pa.

283 kp. Mr. J. Laigonls,
16 W. Phillips St., 

Coaldale, Pa

284 kp. Mrs. Mary Klimaitis, 
1800 Clay St.,

E. Gary, Ind.

285 kp. Mr. M. Prakop,
334 De Wltt St., 

Linden, N. J.

286 kp. Mr. J. Miliauskas,
918 Woodward Avė., 

McKees Rocks, Pa.

287 kp. B. J. Schegaus 
152-08 84th Dr.

Jamaica, N. Y.

290 kp. Mr. A Kaunas,
208 S. Morris St, 

St. Clair, Pa.

292 kp. Mr. K. Bražinskas,
R. 2, Box 38 

Marissa, UI.
293 kp. Miss J. Pachesa, 

Box 57,
VVilsonville, UI.

294 kp." Mr. A. Jarušauskas,
628 University St., 

Carlinville, III.
295 kp. Mrs. O. Eičienė, 

Box 34,
Granville, III.

297 kp. Mr. A. W. Didinas, 
97 Norvvood St. 

Greenfield, Mass;

299 kp. Mrs. S. Valkernick, 
R. F. D. 1, Burgers Hill, 

Rumford, Me.

300 kp. Mrs. M. Butts
566 West Park Avė. 

Aurora, I)1
301 kp. Mr. K. P. Deveikis,

1330 So. 49th Avė., 
Cicero 50, III.

302 kp. Mr. B. Elsbergas,
50 Maple Avė., 

Trenton 8, N. J.

303 kp. Mr. V. Urbaitis, 
1892 Hillside Dr.,

E. Cleveland 12, Ohio

304 kp. Mrs. V. Aperones,
189 Prospect Avė., 

Buffalo 1, N. Y.

305 kp. Mr. P. Andrejunas, 
113 Centrai St.

Manchester, N. H.

306 kp. Mr. M. Vaitkunskas,
13 Washington Avė. 

Danbury, Conn.
308 kp. Mr. J. Gedmintas,

15 Mt. Ida Rd., 
Dorchester, Mass.

309 kp. S. Dailldenar
175 Lincoln Avė., 

E. White Plains, N. Y.

310 kp. Mrs. B. VVarekois, 
R. 1, Box 329,

Rhinelander, Wis.

311 kp. Mr. John Narušis,
503 E. Lindell Stn

W. Frankfort, UI.

312 kp. Mr. J. Jaruševičius. 
28 Pine St.,

Easthampton, Mass.

313 kp. Miss A. Mikužis, 
2026 N. Humboldt Blvi.

Chicago 47, Ui.

315 kp. Mr. J. F. Malonis,
26 26 Fairview Avė., 

Hudson, N. Y.

316 kp. Mr. Wm. Urban,
Box 69,

Marianna, Pa

317 kp. Mr. K. Žukauskas, 
Box 88,

Rlversvllle, W. Va.
820 kp. Mr. A. Kojelaitls, 

R. R. 2,
West Lome, Ont., Canada

321 kp. Mr. J. P. Novorosky, 
P. O. Box 26, Rt.2, 

Mar Lln, Pa.
822 kp. Miss H. Player, 

7019 S. Washtenaw Avė, 
Chicago 29, UI.

325 kp. Mr. J. Turauskas, 
Box 239,

Terryville, Conn.

326 Mr. R. Yakavonls,
261 Summer St.,

Bristol, Conn.

327 kp. Mr. Chas. VVassell,
422 Illinois St.,

Bicknell, Ind.

828 kp. Mrs. J. M. Tumavičienė
30 Robeson St., 
Jamaica Plaln 30, Mass.

329 kp. Mrs. J. Purtulienė,
122 Stanton St.,

La Porte, Ind

330 kp. Miss J. Kupris,
9 St. Marks Rd., 

Dorchester 24, Mass.

331 kp. Mr. P. Davulis,
8 Ninth St.,

Nashua, N. H.

332 kp. Mr. J. Rasčius, 
107-14 — 115th St.,

Richmond Hill 19, N. Y

333 kp. Mr. B. Čeponis,
65 Mayflower Avė., 

Smithtovvn, L. I., N. Y.

334 kp. Mr. B. Gudaitis, 
20 Burns Avė.

Thompsonville, Conn

835 kp. Mrs. A Petrėnas, 
76-19 — 85th Rd.,

VVoodhaven 21, N. Y

836 kp. Mr. J. A. Mickevičius, 
1450 N. Talman Avė.,

Chicago 22, Ui

340 kp. Mrs. J. Brazauskienė,
104 E. llth St., 
Huntington Sta., L.I.N.Y

341 kp. Mr. John VVarekois,
R. 1, Box 325,

Rhinelander, Wls

342 kp. Mr. A. Kaziunas,
334 N. 12th St.,

Easton, Pa

345 kp. Mrs. M. Kachauskas,
703 McHenry St., 

Baltimore, Md

847 kp. Mr. V. Bankauskas,
14 Huldah St, 

Providence, R. 1

849 kp. Mrs. O. KuSleiklenė,
303 Broad St., 

Bridgewater, Mass.

350 kp. Mr. F. J. Stankus,
115 Ash Avė., 

Moundsville. W. Va.
151 kp. Mr. P. Šimelis,

292 Crann St., 
Hillside, N. J.

352 kp. Mrs. Z. Januškevičienė 
16534 Coyle Avė.,

Detroit 35, Mich.

353 kp. Mrs. G. Dargis, 
2040 Spring Hill Rd.,

Pittsburgh 16, Pa.

354 kp. Mr. F. Joga, 
1221 Manchester Rd.,

Akron 7, Ohio.

357 kp. Mr. J. Bitte, 
8814 Cottage Grove Avė.

Chicago 19, I1L

359 kp. Mr. W. V. Anesta,
8 Mayhew St., 

Dorchester 25, Mass.

360 kp. Mr. J. Stanislovaitis, 
22 Telegraph St.,

So. Boston 27, Mass.

362 kp. P. Chepla,
773 Bishop Rd. 

Cleveland 24, Ohio

363 kp. Mr. W. S. Domash, Jr. 
3938 Chippewa Avė.,

Saint Louis, Mo.
865 kp. Mrs. I. Mickuniene, 

30 Robeson St.,
Jamaica Plaln 30, Mass.

366 kp. Mrs. A. Biežis 
3241 W. 66th PI.

Chicago 29, UI.

367 kp. Mrs. O. Gotautienė, 
558 Locust Avė.

Port Chester, N. Y.

868 kp. Dr. P. Dagys, 
1135 Blake Avė.,

Brooklyn 8, N. Y.

369 kp. Mr. P. Paramskas, 
2414 — 89th Place, 

Washington 7, D. C,

371 kp. Mrs. V. Gray
56 Cherry St. 

Cambridge, Mass.
373 kp. Mr. G. Gribas, 

3764 — 29th Avė. N.
St. Petersburg 13, Fla.

374 kp. Mrs. A. Valatkienė 
125 7th Avė.

Paterson. N. J.
875 kp. Mr. F. J. Stankus, 

115 Ash Avė., 
Chicago 32, 111.
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SLA Sekretorius Dr. M. J. Vi
nikas Dalyvavo Fraternaiiu 

Organizacijų Kongrese

Praeitą savaitę Pittsburgh, 
Pa. įvyko fraternaiiu organi
zacijų kongresas, kuriame da
lyvavo Susivienijimo centrinis 
sekretorius dr. M. J. Vinikas. 
Viso kongrese dalyvavo virš 
150 asmenų, suvažiavusių iš 
keliolikos miestų įvairių tau
tų fraternaiiu organizacijų 
atstovų, daugiausia jų buvo 
iš Pittsburgho, nes ten, dau
gumoje, yra fraternaiiu orga
nizacijų centrai.

Kongrese buvo diskutuoja
ma fraternaiiu organizacijų 
įvairios problemos ir tuo 
klausimu pareikšta nemažai 
visokių nuomonių. Be atstovų 
atstovaujančių organizacijas, 
dalyvavo ir organizacijų įsta
tymų žinovai-aktuarai, kurie 
teikia patarimus fraternalėms 
organizacijoms. Tarp kitų ak- 
tuarų dalyvavo ir Susivieniji
mo aktuaras L. E. Goodfarb 
iš Philadelphijos. Kongresas 
praėjo jaukioje fraternalėje 
nuotaikoje.

Sėdi iš kairės į dešinę: prel. Ig. Kelmelis, vajaus globė
jas. Izabelė Dilienė, kun. P. Totoraitis, vajaus komiteto pir
mininkas.

Stovi iš kairės j dešinę: VI. Audėnas, VI. J. Dilis, J. Avi
žienis ir B. Sarkenis.
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SLA 272 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
š a u k iamas gruodžio mėn. 4 
dieną 1:30 valandą po pie'ų, 
Amer'kos Lietuvių Klubo sve
tainėje.

Visi 272 kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes yra daug reikalų 
aptarimui ir išsprendimui. 
Bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams, tai visų narių 
pareiga būtinai dalyvauti su
sirinkime. Tik neužmirškite.

J. Šunskis,
SLA 272 kuopos sek r.

Chicago, Illinois
(18-TA APYLINKE)

PARAMA RALFUI

P. Vitaitis, Andraskevičius, 
Domininkaitis.

Be to, šie asmenys aukojo 
drabužiais: F. Baldauskas,
Gaška, Fr. Joga, J. Smith, 
Trumpickas, Puishis, Mark, 
S. Svidcrskas, J. Vaičaitis, 
Al. Barry, Wm. Sliesoraitis.

Viso surinkta $260.00 ir 
300 svarų drabužių.

Balfo Akrono skyriaus val
dyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems lietuviams ' prisidėju- 
siems prie šios rinkliavos.

Frank Joga.

švodas Jonas, buv. pulkininkas, 
ir Švedienė Marija, gyvenę Kau- 
ne-šančluose.

Vaičekauskaitė Genovaitė, kilusi 
iš Jurgaičių km., Vaiguvos vals., 
Šiaulių apskr.

Vėžys Jonas, pirieš karų gyvenęs 
Kaune.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

61 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

Lukas ir Jonas

dr. St. Sviders-

Al. Barry, P.

Lankesi Poetas Juozas 
Mikuckis

Praeitą savaitę Tėvynės re
dakcijoje lankėsi plačiai žino
mas poetas Juozas Mikuckis 
iš Baltimore, Md. Jis drauge 
su d r. Juozu Pajauju atvyko 
į Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (VLIKo) po
sėdžius, kurie įvyko lapkričio 
12 ir 13 dienomis Baltic Frec- 
dom Housc patalpose Ne\v 
Yorke, tai pasinaudodamas ta 
proga aplankė Tėvynės redak
ciją. Su gerbiamu poetu ma
loniai pasikalbėta įvairiais 
rcika’ais. Jis pažadėjo para
šyti Tėvynės kalėdiniam nu
meriui. kuris, kaip ir pirmes- 
niais keliais me‘ais, bus padi 
dintas ir pamargintas nuo
traukomis.

Nevvarko Balfo skyrius 
kiekvienų metų rudenį vykdo 
vajų ir jis yra tapęs tradici
niu. Toks vajus ir šiemet jau 
čia pat. Spalio 16 dieną sky
riaus metinis susirinkimas iš
rinko naują valdybą, kuriai 
pavedė pravesti vajų, spalio 
22 dieną valdyba sudarė 
vajaus komitetą. Komitetui 
vadovauja kun. P. Totoraitis, 
o vajų globoja vietos klebo
nas prel. Ig. Kelmelis. Vajus 
prasidėjo lapkričio 10 dieną ir 

dieną, 
lapais 

siunti- 
tinka- 
avali-

baigsis gruodžio 31 
Aukos renkamos aukų 
per rinkėjus, taip pat 
nėjami laiškai, renkami 
mi dėvėjimui rūbai bei 
nė.

Vajaus komitetas prašo

kiekvieną Newarke ar apylin
kėje gyvenantį aukoti šalpos 
darbui. Tie New Jersey lietu
viai, kurie gyvena mažuose 
miesteliuose, kur Balfo sky
riaus nėra, prašomi siųsti au
kas šiuo adresu: United Lit
huanian Relief Fund of Ame
rica, Chapter 35, 180 Nevv
York Avenue, Newark 5, N. 
J. Neišleiskite atsilankiusio 
rinkėjo tuščiomis, nenumeski- 
te pagalbos prašančio laiško 
į kampą. Aukokime kiek gali
me, bet aukokime. Daug pla
čiame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių yra patekę į skurdą, 
nelaimę: daugelis lietuvių rei
kalingi pagalbos, ypač tėvy
nėje, Sibire. Padėkime jiems 
savo auka.

Vajaus Komitetas.

SLA 129 KUOPOS
narių priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 4-tą die
ną, sekmadienį, 1-mą valandą 
po pietų, Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje, 713 West 
18-th Street.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams,

J. Gelgaudas,
Užrašų sekretorius.

r

Vietinio Balfo skyriaus 
rinkliavos proga š. m. rugsė
jo ir spalio mėn. lietuviams 
tremtiniams šelpti aukojo:

Po 25 dol.: Dr. VI. Adoma
vičius, dr. A. Baltrukėnas, 
ALTo Akrono skyrius ir S. 
L. A. 198 kuopa.

18 dolerių Jonas P. Vaičai
tis.

Po 10 dolerių: Dr. A. Sa>- 
vičiunas, St.
Salaševičius.

7 dolerius 
kas.

Po 5 dol.:
Baldauskas, Pr. Joga, Ig. Ja
navičius, Kraus, Poluski, p. 
Shats, A. Rudis, N. Trumpic
kas, L. Vinaitis, Wm. Slieso
raitis, J. Zdanis ir Const. Ga
ška.

3 dolerius C. Gauder.
Po 2 doleriu: G. Brubacher, 

J. Smith, R. Cathel, H. Ver- 
sacky, J. Apsega, S. Valentz, 
A. Pahonis, A. Bartnik, Ber
natavičius, J. Kubeck, F. Pū
kas, S. Alekna, Jackson, Moc
kus, Darulis.

Po 1 dolerį: L. Lipinskas,

Paieškojimai

Lietuvos Generalinio Konsujo
Nove Yorke paješkomi asmenys:

Vlnkšnelis Jonas, Petro sūnūs.
Domeikaitė Ona, Lauryno duk

tė.
Galkus Viktoras, kilęs iš K- š’- 

nų, išvežtas darbams j Vokietiją.
Idankienė Agota.
Jocius Vincas, Vinco sūnūs, iš 

Šaukėnų.
Kamarauskas Stasys, kilęs iš 

Kauno ir ten gyvenęs prieš karų.
Kaminskas Aleksas, Vlado sūnūs, 

gimęs 1911 m. Kybartuose.
Kasparavičius Vincas, kilęs nuo 

Varnių, karo metu buvo vokiečių 
paimtas apkasų kasti.

Miliauskas Antanas, Juozo sū
nūs, kilęs nuo Balbieriškio, gimęs 
1912 m.

Norkus Adolfas ir Alfonsas, Juo
zo sūnus, gimė Telšiuose.

Norvilas Nenonas, Motiejaus sū
nūs, 1944 m. išvežtas Vokietijon iš 
Kretingos kalėjimo.

Paukštys Augustinas, iš Žygėnų 
km., Gelgaudiškio vals., šakių ap
skrities, buvęs Belgijoje,

■ Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
> Reikalų vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC “

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) i 
Woodhaven 21, N. Y.

,, Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto. “

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

i

Toronto, Canada
lygiai ir į visus

par 
krikščio-

ŽVILGSNIS i PRAEITĮ

Tarp autinė Moterų Paroda
Nuo lapkričio 7 iki lapkri

čio 13 dienai Armory Regi- 
ment patalpose New Yo ke 
vyko tarptautinė moterų pa> 
rodą, kurioj ture o savo sky
rių ir Lietuvių Moterų Klu
bas, kuriam vadovauja ponia 
Lcskaifenė. Per visą savait- 
tę kiekvieną dieną buvo įvai
rių tautų programos. Lietu
vių programa buvo paskutinę 
dieną lapkričio 13 nuo 2 iki 
3 valandai. Programos aiš
kintoja buvo Marijona Joku- 
baitienė. Sugiedojus Lietuvos 
himną, kalbėjo vice konsulas 
Anicetas Simutis, lietuviškos 
mokyklos šokėjų grupė, vado
vaujama Matulaitienės, vyku
siai pašoko koletą tautiškų 
šokių.

Reikia pasakyti, kad lietu* 
viai dalyvavę programoj, sa
vo užduotis atliko gerai ir su
silaukė plojimų iš gausiai su
sirinkusios publikos.

Koresp.

Didžiojo New Yorko Balfo di
rektoriai kreipiasi į Jus, new- 
yorkiečiai,
JAV lietuvius ir prašo
dėkite Baltui tęsti 
niškos labdaros darbus.

Prašome ne sau, o prašo
mo tremtiniams, kaliniams, 
ligoniams, alkaniems lietu
viams. Aukščiausias nepagai
lėjo mums geresnio gyveni
mo, duokime nors mažą au
ką vargan, nelaimėn pateku
sioms vargo broliams lietu
viams.

Savo auką siųskite: United 
Lithuanian Relief Fund, 
Grand Street, Brooklyn 
N. Y.

Visų šelpiamųjų vardu 
širdžiai

105
1L

Žaidimus 
prezidentas

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti 

lapkričio 19 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JONAS BREZIUKAS, 43 kp., So. Boston, Mass., gimęs 

balandžio 17, 1895 m., Marijampolės apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė gegužės 8, 1933 m., mirė 
spalio 31, 1960 m. Velionio žmonai, Elizabeth Brė
žiu kas, pomirtinės išmokėta -------------------------- $300.00

KAZYS BUIVIDAS 126 kp., Nevv York, N. Y., gimęs 
sausio 19, ,1898 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
liepos 2, 1931 m., mirė spalio 10, 1960 m. Velionio 
turto administratorei, Pauline Simen, pomirtinės 
išmokėta __________________________________ $150.00

JONAS PfizA, 131 kp., Norwood, Mass., gimęs bir
želio mėn., 1886 m., Galinių kaime, Šakių apskr., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 1, 1931 m., mi
rė spalio 25, 1960 m. Velionio žmonai, Marei Pežie- 
nei, pomirtinės išmokėta-------------------------------- $300.00

PEThiR BLAZONIS, 173 kp., Lowcll, Mass., gimęs 
gruodžio 22, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 1, 1939 m., mirė spalio 22, 1960 m. Velionio 
dukterei, Helen Blazonis, pomirtinės išmokėta __ $250.00

AGNIEŠKA LAZAUSKIENE, 311 kp., W. Frankfort, 
111., gimus gruodžio 15, 1893 m., Lietuvoje. Prie
SLA prisirasė lapkričio 1, 1931 m., m»rė spalio 3, 
1960 m. Velionės sunui, Albinui Budginui, pomirti
nės išmokėta ____________ _____________ ____ $600.00

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI ?

“I>aisvosios Lietuvos” 3-13. 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai g 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo v 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu. A

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės g 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- g 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. / 3

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S 
straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos S 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. |

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rinitų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje - 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalinus
— pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS. “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

1938 motais į Kauną su
plaukė apie 2000 sportuojan- 
č’o lietuviško jaunimo, kurių 
dalis atvyko iš už Nepriklau
somoj Lietuvos ribų: Vilniaus 
krašto, Amerikos, Brazilijos, 
Anglijos ir Latvijos. Kauno 
Kūno Kultūros rūmai pasi
puošė olimpir.'ais ženklais, vė
liavomis; stadione liepsnojo 
olimpinis aukuras, 
atidarė Lietuvos
A. Smetona. Po to visų kraš
tų ir šakų sportininkai rodė 
savo sugebėjimus.

1929 m. Kaune specialiai 
pastatytoje salėje įvyko Eu
ropos krepšinio pirmenybės, 
kurias laimėjo Lietuva nuga
lėdama Latviją, Estiią, Len
kiją. Prancūziją, Vengriją, 
Suomiją ir Italiją.

Šie įvykiai buvo nufilmuoti 
ir filmai bus rodomi gruodžio 
mėn. 3 dieną šv. Jono para
pijos salėje. Kas tuos įvykius 
matė, tam bus malonu prisi
minti, o nemač urięji galės 
palyginti anų laikų sporto ly
gį su dabartiniu. Antrame 
filme pamatysime Vasario 16 
dienos gimnaziją Vokietijoje.

.)•' b.

Cicero, III. Sirgo 12 s.

IK

į

BAJLJLGLD1JĄ, LATVIJĄ, ESU JĄ LR KITAS RESPUBiJLKAS

9

W.

Ruošiamas Kariuomenės 
Atsikūrimo Minėjimas

Viso
Nuo

st.
-4*

55.50
144.00
108.00

— • ——

»

Viso ___________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

pir-
vicc- 

Pakal- 
A.

11339 Jos. 
DETROIT 
Tel. TOwnsend 

Blvd.

900 Liteiary Road 
CU6VELAND 13, O H1U
Tel. TOwer 1-1461

Campau
12, MICH.

9-3980
217
MTNNEAPOLIS 14, MTNN. 
Tel. FEderal 2-4908

632 W. Girard Avenue 
PHILADE1JPH1A 23, Fa

Tel. VVAlnut 5-8878
East Hennepin Avė.

Musų
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adre satą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas p Irmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
koriuose m f te informacijų apie naujas muitų normas ir patarnai vmus.

Kalėdoms ir Naujiems Metams! 
reikia jį išsiųsti tuojau, neatidėliojant, 
greitu musų firmos patarnavimu

išmokėtos ligoje pašaipos
A. (JHAPONIS, 13 kp., Minersvillc, I’a. Sirgo 4 s. ir
P. SEBASTINIENE, 13 kp., Minersvillc, Pa. Sirgo 6 
W. JARUŠEVIČIUS, 17 kp., Brockton, Mass. Sirgo 
I. PAUKŠTYS, 86 kp., Pittsburgh, Ta. Sirgo 1 s. ir 
\j.
A.
R.
A.
A.

--------------------------------      $493.00 
pradžios šių metų bendrai viso ----------- $26,696.90

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

XKZ==XK==}<>C~

308 W.
BOSTON 27, 
Tel.

141 Second Avė.,
lapkričio ir Gruodžio menesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 

šeštadienio. Sekmadieniais
MUSU SKYRIAI

10a fluutuiu AVUIlUtt 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

Fourth Street
MASS.

ANdrevv 8-5040
3216 Sunset
IX>S ANGELES 26, CALIF,
Tel. NOrmandy 5-9887

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek

39 Raymund Pluza 
NEVVAKK, N. J.
Tel. MArkel 2-2877 

3X2 T illmore Avenue 
BUFfc’ALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

1855 West 47th
CHICAGO 9, TLI

Tel. TL. 6-2674
didžiulė firma, turėdama

5 d. ................... 32.00
sav. _______   $27.00
10 s. ir 3 d. 47.25 

5 <1. . ..................... 11.00
PAUKŠTIENE, 158 kp., Spriangficld, III. Sirgo 3 s. ir 4 d. ........... 23.75
ANDRIUŠKEVIČIUS, 185 kp„ E. Chicago, Ind. Sirgo 3 s. ir 2 d. 44.50 
GEORGĖS, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 12 s. .............. .
LIAKSAS, 278 kp., St. Catharines, Canada. Sirgo 6 s. .
GENIOTIS, 301 kp.,

Palinksminkite, savo artimuosius
Kad siuntinys artimuosius pasiektų šventėms

l'asinauUok patikini u, kruopščiu ir

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 West 14th Street, New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki 
šeštadienio. Sekmadieniais 9—4.

New York City. Tel. GRamercy 5-7430
8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki
4.

J.

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

Kaina tik 75 centai 
šiuo adresu.

i ♦ ♦ I♦ I iPirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

nuo- 
iš anksto dėkojame.

Balfo Centro Valdyba
(Ncw Yorko ir New 
Jersey gyventojai)

Kan. dr. J. B. Končius, 
mininkas; V. Abraitis, 
prmininkas; kun. J.
r. iškis, vicepirmininkas; 
Trečiokas, iždininkas; V. A’k- 
sninis, protokolo sekretorius.

Ralfo Direktoriai
(New Yorko gyventojai)
J. Audėnas, St. Bredes,

Cinkus, P. Minkunas, B. Spū
dis.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Atsišaukimas į New 
Yorko Lietuvius

Baltui tenka rūpintis tūk
stančiais lietuvių likusių V. 
Vokietijoj, kurių dauguma 
yra seneliai, ligoniai, vaikai. 
Be to, nuolat ateina pagalbos 
prašymai iš Lenkijoj esančių 
lietuvių, taip pat iš Lietuvos 
ar iš Sibiro. Ypatingai daug 
prašymų iš tų. kurie grįžo iš 
Sibiro tremties ir tebėra įvai
riai persekiojami. Į Baltą taip 
pat kreipiasi lietuviai iš kitų 
pasaulio kampų, kurio ten pa
teko karo, tremties metu ir 
labai skursta.

Baltas stengiasi tą pagalbą 
teikti, kiek tik ištekliai lei
džia, tačiau tai gali padaryti 
tik lietuvių aukomis Balfui.

Balfo Centro Valdyba ir

St. Catharines. 
Canada

Lietuvos kariuomenės atsi
kūrimo 42 metų sukakties mi
nėjimas įvyks šių metų lap
kričio mėn. 26 dieną, 6 valan
dą vakare, Slovakų svetainė
je, Welland Avenue ir Page 
Street kampas, St. Cat. ha
lines.. Meninę programos dalį 
išpildys “Varpo” choras ir kt. 
Kviečiami vietos ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai ir lietuvai
tės dalyvauti šiame istorinia
me parengime ir pasiklausyti 
gražios programos. Progra
mai užsibaigus bus draugiš
kas pobūvis su užkandžiais ir 
gėrimais. Šokiams gros geras 
orkestras, tai mylintieji šok
ti galės gerai pasimankštyti.

Koresp.

Paradyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija: Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; KaiD lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis Ir tt.; Grand Canyon tarpeklis: įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kava: 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 aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u gražiais paveikslai*. 
UžaiaakiuaieniK knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti

z “KELEIVIS”
636 East Broadway

I I 
Į j 
I 
1 
I i 
i i

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street. Chicago 8, Illinois
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JAPONIJOS PARLAMENTE LIBERA 
LAI DEMOKRATAI TURĖS DIDELE 

DAUGUMA ATSTOVŲ
I
f 

c

1
*

t

Referendumas dėl Alžerijos įvyks 1961 metų 
sausio mėnesį. - Pietinio Berlyno meras Willy 
Brandt kandidatuoja kanclerio pareigoms.

_________ ..... •
♦Japonijoje įvykusiuose rinkimuose lapkričio 20 

diena daugiausia balsui gavo liberalų demokratų parti
ja ir ji pasilieka valdžioje ir kontroliuos parlamenta. 
Laimėjusieji riitkimuo.se partijos vadai teigia, kad Ja
ponijos žmonės balsavimo .keliu užgyrū Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir Japonijos sudarytas saugumo sutar
tis ir glaudžius santvkius su vakarais. 'Tokiu budu mi- 
nisterio pirmininko Ikedos liberalų demokratų partija, 
gaudama daugiausia balsų, pasilieka valdžioje, nežiū
rint to, kad prieš ministerį pirmininką Ikedą kai ku
rių partijų žmonių buvo griežtas nusistatymas, ypač 
tuo metu, kada Jungtinių Amerikos Valstybių prezi- 

• (lentas Eisenlio\veiis ruošėsi vylyti j Japonijų ir dėl to 
prezidento kelionė buvo sutrukdyta.

Japonijos piliečiai išrinko 467 atstovus į 
niuosius rūmus. Neoficialus pranešimai sako, 
bėra ui demokratų partijos žmonių į parlameiųta 
ta 296
- 16,
— 5.
eis,
valų demokratų partijos atstovais ir padidins jų skai
čių.

L (

Rinkimų metu balsai pasiskirstė taip: Liberalai 
demokratai surinko 22,106,738 balsus, socialistai — 
10,468,245, demokratai socialistai — 3,319,026, komunis
tai — 1,098,687. Mažesnės partijos surinko po mažą 
skaičių balsų ir jos parlamente nesudarys jokio pavo
jaus liberalų demokratų partijai, kuri rinkimų metu 
pravedė daugiausia atstovų Į parlamentą.
Lyndon Johnson lankėsi Paryžiuje

žemes- 
kąd li- 
i.šrink- 

atstovai, socialistų — .145, demokratų socialistų
komunistų — 3 ir .nepriklausomi jokiai partijai 
Su kurios partijos šie 5 nepriklausomi atstovai 

negalima pasakyti, bet greičiausia jie eis• v • su libe-

1

I

I
f

Lapkričio 8 dieną išrinkta
sis Jungtinių Amerikos Val
stybių vice prezidentas Lyn- 
don Johnson, buvo nuvykęs 
į Paryžių dalyvauti Atlanto 
Sąjungos konferencijoj, kur 
pasakė turiningą kalbą. Jis 
kalbėdamas tarp kitko parei
škė, kad įvykusieji JAV rin
kimai nepakeitė priemonių sa
vitarpinei stiprybei vakarinėj 
Europoj. Jam nuėjus į Šiau
rės Atlanto Gynybos organi
zacijos valstybių konferenci
jos salę jis buvo sutiktas di
delėmis ovacijomis už pasa
kytą gerą nepartinę kalbą. 
Eidamas per salę į jam pas
kirtą vietą, pasisveikino su 
atstovais ir Prancūzijos mi- 
nisteriu pirmininku Debre.

Išrinktasis JAV vice prezi
dentas Johnson, kalbėdamas 
metinės konferencijos atida
rymo metu pareiškė, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
abi didžiosios partijos stoja 
už galingesnį laisvės garanta
vimą pasaulyje. Jis pasiaiški
no, jog šioje NATO 15 val
stybių atstovų 
kalba ne kaipo 
ce prezidentas, 
natorius.

galės pasirinkti 
būti nepri-

konferencijoj 
išrinktasis vi- 
bet kaipo se-

bus 1961Referendumas 
mėty sausio mėnesį

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Prancūzijos prezidentas 
Charlcs de Gaulle praeitą sa
vaitę pvanešė, kad referendu
mas dėl Alžerijos bus vykdo
mas 1961 metų sausio mėnesį. 
Bus balsuojama Prancūzijoje 
ir Alžerijoje. Tam reikalui 
Alžerijoj sutvarkyti paskintas 
naujas delegatas, kuris suor
ganizuos administraciją Alže-

rijoje, tačiau tenaitiniai gy
ventojai prancūzai tokiu de 
Gaulle elgesiu nepatenkinti ir 
ruošiasi kenkti Prancūzijos 
prezidento programai. Teigia
ma, kad Alžerijos partizanai 
pasiryžę veikti prieš tokį de 
Gaulle planą dar prieš refe- 
randumo vykdymą.

Kadangi balsai bus skaito
mi regionais, tai pagal minis
terio pirmininko Debre parei
škimą, Alžerija gali būti pa
dalinta, Alžerijos gyventojai 
balsuodami
vieną iš dviejų 
klausomais ir patiems valdy
tis, ar turėti santykius su 
Prancūzija. Tokiai politikai 
nepritaria Alžerijos sukilėlių
vadai, nes kai kurios vietos 
gali pasilikti prancūziškos. 
Naujas delegatas Alžerijai, 
kaip pranešama, vyks į jam 
paskirtą vietą šią savaitę ir 
pradės jam pavestą darbą. 
Balsavimuose, kaip praneša 
Prancūzijos ministerių kabi
netas, dalyvaus apie 45 mili
jonai prancūzų ir 10 milijonų 
alžeriečių. Tokiam dideliam 
skaičiui prancūzų dalyvaujant 
balsavimuose, jie gali nubal
suoti Alžeriją palikti po Pran
cūzijos globa.

Brandi kandidatuoja 
Adenauerio vieton

Pietinio Berlyno dalies me
ras Willy Brandt pranešė, kad 
jis sutinka būti kandidatu 
nuo Pietinės Vokietijos So
cialdemokratų partijos kanc
lerio Adenauerio vieton. Pri
imdamas nominaciją jis pasa
kė smarkią istorinę kalbą, 
kią vokiečiai seniai buvo

ko- 
gir-

Ii

dėję. Jis ruošiasi vesti smar
kią kampaniją, kokią vedė 
Amerikoje išrinktasis prezi
dentas John F. Kennedy ir 
išrinktas. Brandt savo kalbo
je pareiškė, kad jo atsako- 
mingos mero pareigos nesu
trukdys jam vesti kampaniją 
už išrinkimą kancleriu. Rin
kimai bus 1961 metų rudenį, 
tai yra už 10 mėnesių, prie 
kurių jau dabar pradėta ruoš
tis vesti akitaciją už prašali- 
nimą iš kanclerio pareigų 
Adenauerį, sulaukusį apie 84 
metus amžiaus.

Išrinktojo prezidento 
šeima padidėjo

Padėkos Dienoje, lapkričio 
24 dieną gandras aplankė 
namus išrinktojo prezidento 
John F. Kennedy ir paliko 6 
svarų ir 2 uncijų sūnelį, ku
riam vardas duonas John 
Fitzgerald, Jr. Motina ir nau
jagimis jaučiasi gerai. Išrink
tasis prezidentas patenkintas 
sulaukęs sūnelio. Iki šiol jie 
augino vieną dukrelę, kuri 

. yra trijų metų amžiaus.
Pasklidus žiniai apie išrink

tojo prezidento Kennedy gi
musį sūnelį, jis gavo daug 

/eikinimų iš Amerikoje gy
venančių žymių žmonių ir iš 
viso pasaulio: nuo prezidento 
Eisenhowerio, Anglijos kara
lienės Elzbietos antrosios su 
vyru ir kitų kraštų valdovų 
ir žymių asmenų.
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SLA Vajaus Komisijos Pranešimas VERTINGA KALĖDINE DOVANA
SLA Vajaus Komisija sveikina visus Susivienijimo narius 

ir darbuotojus Kalėdų šventėmis ir tąja proga skelbia ir pa
kartoja visas apdraudų sąlygas ir lengvatas suteikti didžiausios 
vertės nepamirštamas kalėdines dovanas savo giminėm ir 
draugam.

Deimantinės sukakties metu Susivienijimas paskyrė 
$75,000.00 iš savo atsargos kapitalo padengimui specialiai ir 
ypatingai papigintų duoklių visų rūšių Non-Medical gyvybės 
apdraudų, terminuotų apdraudų vaikams, jaunuoliams ir su
augusiems. Ne visi tam reikalui paskirti pinigai buvo išnau
doti praėjusiais Deimantiniais vajais, todėl dabar yra galimybė 
pakartoti tas lengvas apdraudų sąlygas šioms Kalėdų šven
tėms.

Kalėdinių dovanų apdraudas bus galima gauti per ištisus 
du mėnesius—Gruodžio, 1960, ir Sausio, 1961 m.

Kalėdų ir Naujųjų Metų dovanoms gauti Susivienijimas 
priims naujus narius ir teiks apdraudas jau esantiems nariams 
žymiai palengvintomis sąlygomis. Visų skyrių Non-Medičal 
gyvybės apdrauda bus duodama su dešimts nuošimčių (10%) 
nuolaida nuo duoklių, paskelbtų Non-Medical apdraudų mokes
čių lentelėse; Visos terminuotos—vaikų ir jaunuolių—gyvybes 
apdraudos taip pat duodamos specialiai sumažintų duoklių pa
grindu, lygiai taip, kaip buvo duodama laike Deimantinio va
jaus, būtent: už 25 centus mėnesinių duoklių (mokant už me
tus $3.00) už kiekvieną tūkstantį dolerių apdraudos. Termi
nuota apdrauda dešimties metų suaugusiems taip pat duoda
ma pagal anksčiau paskelbtą, žymiai sumažintų duoklių len- 
tel?' .

Laike gruodžio ir sausio mėnesių jokių įstojamųjų mo
kesčių neimama.

Daugiau paaiškinimų apie kalėdines dovanas-apdraudas 
bus nuolatos spausdinama “Tėvynėje.”

Kviečiame SLA kuopas ir organizatorius plačiai panau
doti teikiamas lengvatas prirašant naujus narius švenčių lai
kotarpyje.

SLA VAJAUS KOMISIJA.

Dviejų Susivienijimų Veikėjų Pasitarimas

Iš kairės j dešinę: Kun. R. Zarinš, SLA pre®. P. Dargis, 
Ch. Stankevitz,- dr. M. J. Vinikas, Erika švuksts, E. Keisters 
ir M. L. Vasil.
Žemutinė j eilėj: Dr. M. J. Vinikas, J. Bachunas ir P. Dagys.

H..." Ulb

Naudingi pasikalbėjimai su broliškos latviu 
tautos atstovais

I

SLA 51-mas Deimantinės 
Sukakties Seimas, visais dele
gatų balsais prieš 3, nutarė 
į SLA priimti kitataučius ir 
pavedė Pildomajai Tarybai in
terpretuoti SLA konstituciją, 
kad butų galima į SLA prira
šyti lietuvių tautai draugingų 
tautų narius.

Darant tą nutarimą seimo 
delegatai turėjo dėmesyje pir
moje eilėje mums 
latvių tautos narius.

SLA prezidentas P. Dargis, 
pasitaręs su sekretorium dr. 
M. J. Viniku ir Tėvynes re
daktorium M. L. Vasil, ryžosi 
seimo pareikštą pageidavimą 
įgyvendinti, todėl lapkričio 11 
dieną SLA Centre sukvietė 
bendrą abiejų Susivienijimų 
— latvių ir lietuvių veikėjų 
pasitarimą.

Šiame pasitarime latvius

broliškos

atstovavo 
jai: kun.

žymiausi jų veikė- 
R. Zarinš, Erika 

Švuksts, Charlcs Stankevitz ir 
latvių laikraščio “Laika” re
daktorius E. Keisters.

dr. M. J. Vinikas, 
redaktorius M. L. 

Bačiunas ir kun. P.

Lietuvius atstovavo SLA 
prezidentas P. P. Dargis, sek
retorius 
Tėvynės 
Vasil, J. 
Dagys.

Prezidentas P. Dargis pa
prašė kun. P. Dagį atidaryti 
bendro pasitarimo posėdį. P. 
Dagys atidaręs posėdį pasa
kė trumpą sveikinimo kalbą, 
abiejomis latvių ir lietuvių 
kalbomis ir latvių atstovus 
supažindino pristaty damas 
juos lietuvių kalboje, o lietu
vius supažindino pristatyda/- 
mas juos latvių kalba.

Po atidarymo -ceremonijų, 
prez. P. Dargis, pasveikinęs

posėdžio dalyvius, savo kal
boje priminė abiejų broliškų 
tautų bendrą istorinį likimą 
ir pareiškė pageidavimą, kad 
abiejų tautų išeivija Ameriko
je rastų nuolatinį glaudų ben
dradarbiavimą, nes abiejų 
tautų interesai, rūpesčiai ir 
kovos už tautų laisvę yra tos 
pačios.

Dr. M. J. Vinikas, kaip pa
grindinis visų reikalų referen
tas, trumpais bruožais nupa
sakojo SLA įsikūrimo istori
ją, nušvietė jo tikslus, dabar
tinį SLA stovį ir priminė, kad 
SLA yra pastovi, didžiausia 
lietuvių broliška organizacija, 
turi didžiulę tautinių nuopel
nų istoriją, po kurios stogu 
telpa visi didieji lietuvių pat
riotai ir veikėjai, nežiūrint jų 
politinių ir religinių įsitikini
mų.

J. Bačiunas, geros valios 
lietuvybės ambasadorius, ku
ris tik ką grįžo po 6 savaičių 
kelionės iš Europos, pasi
džiaugė, kad gali dalyvauti 
šiame posėdyje ir savo kal
boje pareiškė, kad latvių ir 
lietuvių tautų suartėjimas, 
ypač išeivijoje, yra pirmas ir 
natūralūs abiejų broliškų 
tautų kelias ir palinkėjo abie
jų tautų atstovams surasti 
tikrą vienybės kelią.

Tėvynės redaktorius M. L. 
Vasil, pasidžiaugė, kad šia
me posėdyje dalyvauja latvių 
laikraščio redaktorius ir pa- 
reiškė pageidavimą, kad 
“Laiks” ir “Tėvynė” nuolatos 
pasikeistų ♦ informa c i j o m i s 
apie latvių ir lietuvių tautų 
kulturinius darbus ir organi
zacinę veiklą.

Po to pasisakė posėdyje dar 
lyvavusicji latvių atstovai. 
Pirmas kalbėjo C. Stankevitz, 
pareikšdamas, kad jau per 30 
metų, kiek jis atsimena, buvo 
jieškoma broliškų tautų glau
džios vienybės. Per visą laiką

SLA Vajaus Komisijos siūlymas sudaro naują galimumą 
artėjančią švenčių proga musą artimuosius apdovanot 

patvariomis ir naudingomis dovanomis
PALAIKYKIME GRAŽŲJĮ ŠVENČIŲ PAPROTĮ

Šiame Tėvynės numeryje skaitome Vajaus Komisijos ne
paprastą pranešimą, iš kurio matome, jog Susivienijimas ar
tėjančių švenčių proga duoda platų galimumą nariams pasi
naudoti stambiomis dovanomis apdraudų pavidale.

. Gal niekur kitur, kaip Amerikoje yra prigijęs ir plačiai 
paplitęs gražus paprotys sveikinti Kalėdose vienas kitą, kar
tu įteikiant dovanėles. Jos duodamos vaikams, tėvams, bro
liams ir seserims, draugams ir kitiems artimiesiems. Yra ma
lonu gauti dovaną, bet kartu jaučiama malonumas apdovano
ti kitą. Dovanos ugdo žmonėse gilius dėkingumo jausmus, 
pragiedrina musų nuotaikas ir visiems teikia šventėse nemaža 
džiaugsmo. Todėl tokį paprotį reikia palaikyti.

Tačiau šio gražaus papročio palaikymas nėra pigus. Do
vanoms pirkti turime išleisti nemažus pinigus. Žinoma, pada
rytas išlaidas tenka pateisinti, jei tik tos dovanos yra vertin
gos ir pačiam gavėjui duoda didesnę naudą. Bet didelė dalis 
dovanų po švenčių nustoja savo vertės ir beprasmiai dingsta.

Prie savo sveikinimų /jungiu $1,000.00 vertės dovaną

Parenkant savo artimiesiems dovanas pagalvokime apie 
duodamų dovanų vertingumą ir pastovumą. Viena iš pasto
viausių ir vertingiausių dovanų yra Susivienijimo apdrauda. 
Šių švenčių proga Vajaus Komisija sudarė kuo lengviausias ir 
geriausias sąlygas tokias dovanas duoti. Ar neprasminga ir 
gražu bus, jei tarp įvairių dovanėlių artimas asmuo sveikinimo 
kortelėje ras įrašyta:

“Prie savo sveikinimų, kaip švenčių dovaną, jungiu 
$1,000.00 (arba kelių tūkstančių) SLA aj>draudą”.

Lengvos sąlygos

Tokia prasme Vajaus Komisija siūlo ne tik savo patar
navimą, bet kartu sudaro palankiausias sąlygas tai dovanai 
įsigyti. Iš pranešimo matome, jog švenčių laikotarpį — gruo
džio ir sausio ^mėnesiais visom reguliariom apdraudom, su Non 
Medical aplikacijomis, duodama nuo duoklių 10% nuolaida.

Taip pat vėl pakartojama vaikams ir jaunuoliams dova
na —terminuota apdrauda tik su 25 centais mėnesinių duoklių 
už kiekvieną tūkstantį dolerių apdraudos. Galima apdovanoti 
ir suaugusius terminuota dešimties metų apdrauda nedidelė
mis duoklėmis, priklausančiomis nuo nario amžiaus ir apdrau
dos sumos.

Išrašant kalėdinę dovaną — apdraudą nemokama jokių 
įstojamųjų mokesčių.

Šios lengvatos visus turėtų paskatinti plačiai jomis pasi
naudoti ir aprūpinti savo artimuosius tikrai vertingomis ir pat
variomis dovanomis. Jos gali būti teikiamos ne vien dar ne
turintiems SLA apdraudos, bet ir esantiems nariams. Papil
doma ar pridėtinė apdrauda kiekvienam nariui dar daugiau 
padidis teikiamas naudas.

- Vajaus Komisija, padėdama aprūpinti artimuosius tikrai 
prasmingomis dovanomis, pačiu laiku atėjo mums į pagalbą. 
Padaryta dovana suteiksime didelę naudą gavėjui ir kartu pa- 
sitarnausim musų organizacijos labui bei lietuvybės palaiky
mui. Tokio pobūdžio dovanomis dar daugiau pagilinsime pa
čių švenčių reikšmę.

šių tautų išeiviai artimai ben
dradarbiavo, bet bendros arba 
pilnai suderintos veiklos kon
taktų iki šiol nenusisekė su
rasti. Jis, baigdamas savo kal
bą pareiškė pageidavimą atei
tyje jieškoti dar glaudesnio 
bendradarbiavimo.

Kun. R. Zariš apibudinęs 
latvių išeivijos veiklą, prisimi
nė, kad Lietuvą nuo Latvijos 
skyrė tiktai siauras griovis, 
bet broliškos tautos, istorijos 
bėgyje, šio grovio nesugebėjo 
paržengti. Jis pareiškė gilią 
viltį broliškų tautų ateitimi, 
nes nėra priežasčių kurios 
galėtų šias broliškas tautas 
skirti, o bendro jos turi labai 
daug, nes yra bendras abie
jų tautų likimas ir bendras 
abiejų tautų ateities kelias.

Ponia E. Švuksts, kuri at
stovavo Latvių Susivienijimą 
Amerikoje, latvių šalpos or
ganizaciją, nupasakojo apie 
tų organizacijų veiklą, tikslus 
ir pasiektus laimėjimus ir 
kartu pareiškė gilų įsitikini
mą, kad yra daug bendrų ir 
būtinų galimybių .abiems tau

toms išeivijoje veikti bendrai.
Laikraščio “Laiks” redak- 

rius E. Reisters pasidžiaugė, 
kad turi progą susipažinti su 
Tėvynės redaktorium ir paža
dėjo savo laikraštyje teikti 
nuolatinęe informacijas apie 
lietuvius ir puoselėti dirvą 
glaudžiam abiejų tautų ben
dradarbiavimui, siekiant abie
jų tautų išeivijoj tikros vie
nybės.

Aptarus lietuvių ir latvių 
tautų išeivijos kultūrinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
praktiškas galimybes, savi
tarpinės pagalbos reikalingu
mo, apdraudų naudingumo 
klausimus, buvo prieita visų 
vieningos išvados, kad tokie 
pasitarimai yra naudingi ir 
reikalingi. Todėl buvo vien
balsiai nutarta tokius pasita
rimus laikyti periodiniai, kas 
keli menesiai ir sekantį tokį 
pasitarimą pavedė vėl sukvie
sti musų Susivienijimui.

Labai draugiškoje, galima 
sakyti tikrai broliškoje nuo-v 
taikoje šis pasitarimas btrvb 
užbaigtas 8 valandą vakaro.

I
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Mleidimą. Redakcija straipsnius Ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
klnra.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

MUSŲ REIKALAI

Atžymėkit Susivinijimo 
kuopų sukaktis

Susivienijimo kuopų kores
pondentai, rašydami apie kuo
pų veiklą ir susirinkimus, da
žnai pažymi, kad tais ir tais 
metais kuopai sukanka tiek 
ir tiek metų nuo jos įsisteigi- 
mo. Labai gerai, kad kores
pondentai primena sukaktis, 
bet butų labai gerai ir girti
na, kad tos sukaktys butų 
atžymėtos vienokiu ar kitokiu 
budu. Tos kuopos, kurios gy
vuoja didesnėse kolonijose ir 
aplinkybės leidžia, privalėtų 
suruošti pobuvį-banketą su
kakčių paminėjimui. Į tokius 
banketus turėtų būti pakvies
tos ir kitos vietinės organiza
cijos ir veikėjai, kurie pasižy
mi lietuviškoje veikloje ir re
mia lietuviškus darbus.

Reikia nepamiršti, kad žmo
gaus gyvenime 50 metų am
žiaus ar 75 metai yra nema
žas skaičius, tačiau kuopų, iš
gyvavusių tiek pat metų su
kaktys yra daug reikšminges
nės ir jos gali būti dažniau 
paminėtos, negu žmogaus 
amžius. Kuopos gali savo su
kaktis paminėti 10 metų, 15 
metų, 20 metų, 30 metų, 35 
metų, 40 metų, o ypatingai 
50 metų ir tt. Todėl kuopos, 
kurioms tik sąlygos leidžia, 
nepraleiskite tylomis kuopų 

k sukakčių.
e—#--®

Pagerbkit ilgamečius 
kuopų veikėjus

Kuopos ruošdamos pobu- 
vius-ibanketus sukaktis atžy
mėti, kartu turėtų pagerbti ir 
tuos SLA veikėjus bei tarna
vusius kuopos valdybose vie
nose ar kitose pareigose, nes 
tik jų pastangomis ir ryžtin
gu darbu kuopos išgyvavo il
gus metus ir susilaukė sukak
čių. Jeigu ne tie ilgamečiai 
ir nenuilstanti veikėjai, tai 
kuopos nebūtų išgyvavusios 
ilgus metus ir sulaukusios su
kakčių, tad kuopos minėda- 
mos sukaktis, nepamirškite tų 
žmonių, kurie visą gyvenimą 
dirbo uždydami kuopas na
riais ir daugindami visos or
ganizacijos šeimos narių skai
čių.

Kuopos prašomos išrinkti 
metinius korespondentus

Susivienijimo kuopos gruo
džio ir sausio mėnesiais riks 
ar perriks kuopų valdybas 
1961 metams. Renkant valdy
bai, kuopos privalo išrinkti 
metinius korespondentus ir 
juos įpareigoti aprašyti orga
ne kuopų veiklą, susirinkimų 
eigą ir, jei kuopos ruošia ko
kius parengimus, juos išgar
sinti, o jiems praėjus parašy
ti apie parengimų pasekmes. 
Kai kurios kuopos tokius ko
respondentus turi ir jų veik-

S.L.A. Kuopų Veikla
♦

krautuves apsipirkti, tai ir į 
Hardinig Hotelį gali užsukti 
ir apsimokėti, nes reikia tik 
per kelią pereiti. Laukiame.

ŠIA 278 Kp. Fui. Sekr.

Cicero, lllinois

ŠIA 301 Kuopos Priešine- 
tinis Susirinkimas

Kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, gruodžio 
7 dieną; Liuosybės Svetainėje. 
Šios kuopos nariai ir narės, 
jūsų šventa pareiga ateiti 
nors į paskutinį šių metų su
sirinkimą, kuriame turėsime 
apsvarstyti ne tik kuopos bė
gančius reikalus, ibet ir musų 
didžiosios broliškos organiza
cijos svarbesnius reikalus, o 
taipgi išrinkti ar perrinkti 
kuopos valdybą 1961 metams.

Daugelis sako, kad geriau 
turėti komercinę apdraudą, 
tai nereikia nei susirinkimus 
nei parengimus lankyti. To
kiu išsireiškimu norima pasa
kyti, kad gyvastį apsidraudei 
ir lauk kol giltinė nugalabins. 
SLA fraternalė organizacija 
ne vien tik gyvastį apdrau
džia, pašalpą išmoka, ji rūpi
nasi ir lietuviškais visuomeni
niais reikalais ir, reikalui 
esant, pagelbsti už tas pačias 
duokles.

Reikia apgailėti, kad ir da
bartiniai ateiviai, kuriem SLA 
daug pagelbėjo tremtyje bū
nant, daug prisidėjo prie jų 
atitraukimo į šį kraštą. Tiesa, 
iš karto jie gausiai rašėsi prie 
Susivienijimo, tačiau paskuti
niu laiku jie jau traukiasi iš 
šios garbingos broliškos orga
nizacijos, tarytum jie nėra dė
kingi
pastangas dėl jų būvio page
rinimo.

Senieji ateiviai didžiavosi 
savo lietuviška organizacija, 
rėmė ją dėl to, kad ji rūpinasi 
lietuvybe, Lietuvos reikalais 
ir jaunimo auklėjimu lietuviš
koje dvasioje. Dabar tie se
nieji veikėjai jau pradeda pa
vargti, sako geriau televiziją 
stebėt arba pakortuot, negu į 
susirinkimus eiti.

Bukime dvasioje ir dabar 
jauni, bukime aktyvus savo 
organizacijos reikaluose ir 
lankykime SLA kuopų susi
rinkimus.

James Tarutis,
SLA 301 kuopos pirm.

SLA Organizacijai už

St. Catharines, 
Canada

Susivienijimo 278-tos 
Kuopos Žinios

na- 
man 

mokėjimo 
nariai,

iš anksto pranešus te- 
Dabar, kada kuopa 

į virš pusšimtį narių, 
beveik neįmanoma to- 

Tad labai

Maloniai prašau visus 
rius atkreipti dėmesį ir 
padėti mokesčių 
reikale. Ligi šiol tie
kurie negalėjo atvykti į 
susirinkimą, iš jų mokesčiai 
buvo renkami važinėjant po 
namus 
Iflfonu. 
išaugo 
darosi
liąu taip daryti, 
prašau tų, kurie turite maši
nas, atvežti mokesčius į na
mus arba pagal susitarimą. 
Antra, kiekvieno mėnesio pir
mą šeštadienį bus renkami 
mokesčiai Harding Hotel par 
talpose, kampas James ir 
King gatvių, ten kur vyksta 
kuopos susirinkimai nuo 10 
valandos ryto iki 12 valandai 
dieną. Tie, kurie mašinų ne
turi, bus ir toliau lankomi, 
žinoma visiems bus iš anksto 
pranešta telefonu.

Kiek yra žinoma, šeštadie
niais daugiausia važiuoja į

la organe dažnai aprašoma, 
bet yra ir tokių kuopų, apie 
kurių veiklą niekas nežino; 
nors kai kurios jų nemažai 
veikia.

Todėl renkant kuopų val
dybas, visos kuopos išrinkite 
ir korespondentus, kad jūsų 
veikla butų organe aprašoma.

sirinkime, nes bus renkama 
kuopos valdyba 1961 metams. 
Yra ir kitų reikalų aptarimui, 
todėl visų narių būtina parei
ga būti susirinkime ir aptar
ti susijusius kuopos reikalus. ,

Kuopos Narys.

j SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS"

Sveikatos Skyrius
b-

Taip pat pranešame, kad 
šiais metais kuopa ruošia 
naujųjų metų sutikimą, į ku
rį kviečia visus narius ir ne- 
narius dalyvauti. Naujųjų me
tų sutikimas įvyks Unijos sa
lėj 3 Chesnut Street, St. 
Catharines, Ont., 2-am aukš
te. Šiuo reikalu kreiptis pra
šau iš anksto pas kuopos sek
retorių J. Girevičių, Telefo
nas MJJ 4-2025, arba pas 
kiekvieną valdybos narį. Kai
na $5.00 porai ir $3.00 vie
nam asmeniui.

Taip pat kuopa ruošia 1961 
metų sausio 21 dieną Klaipė
dos atvadavimą ir kuopos į- 
sisteigimo minėjimą, kuris į- 
vyks Slovakų salėj, kampas 
Page ir Welland Avenue. Tai
gi užsimojimas didelis, o koks 
bus pasisekimas priklausis 
nuo jūsų. Laukiame.

Valdyba.

Norime priminti, kas dar 
norite prisirašyti prie SLA 
278 kuopos, prašau nedel
siant pasistengti sužinoti ko
kias naudas duoda Susivieni
jimas! Jus galite apie tai pa
siteirauti pas kiekvieną orga
nizatorių, kurių' musų kuopa 
turi net 4, ar pas kiekvieną 
valdybos ir SLA narį, nes visi 
žino kokią naudą turi SLA 
278 kuopos nariai. Ypatingai 
yra naudinga vaikučiams, nes 
jų apdraudos mokesčiai maži, 
o užaugę jie atsiims daugiau, 
negu įmokėjo, o tuo pat kar
tu tėveliams ar tiems, kurie 
už juos mokėjo kol jie užau
go, bus labai dėkingi. Tad įsi
tikinimui pabandykite.

P. Polgriinas, 
Organizatorius.

Los Angeles, Calif

ŠIA 75 Kuopos Veikla

kuopa. Tai buvo 
lietuvių organi- 
mieste. Deiman- 
mini visas Susi-

Gruodžio mėn. 11 d., sek
madienį, 3 valandą po piet, 
šv. Kazimiero parapijos salė
je įvyks kuopos susirinkimas. 
Bus renkama valdyba 1961 
metams.

Šiemet suėjo 55 metai, 
kaip Los Angeles mieste į- 
steigta SLA 
pati pirmoji 
zacija šiame 
tinį jubiliejų
vienijimas. Losangeliečiai ren
giasi šias sukaktuves po Nau
jų Mėtų tinkamai paminėti. 
Gruodžio 11 dienos susirinki
me bus aptartas sukaktuvių 
paminėjimas. Nariai kviečia
mi į susirinkimą atvykti. Su
sirinkimui pasibaigus įbus vai
šės veltui.
Lietus sutrugdė susirinkimą

Lapkričio mėn. 12 d. susi
rinkimas neįvyko, Los Ange^ 
les mieste tada smarkiai lijo. 
Nuo kalnų į pakalnes subėgęs 
vanduo kai kur kelius už
tvindė Teatvažiavo tik keli 
nariai. Tie patys atvežė ne
linksmų žinių. Narė Ona Rač- 
kienė buvusi susirgusi, grįžusi 
iš ligoninės. Anelė Karužienė 
serganti. Juozas Bielskis irgi 
atsiuntė pranešimą, jog susir
gęs.

Kuopa savo sergantiems 
nariams linki greit pasveikti.

Finansų sekretorius.

Toronto, Canada

SLA 236 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų gruodžio mėn. 11 
dieną, 2 valandą po pietų Lie
tuvių Namuose.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su-

i

Baltimore, Md.

Pranešimas Kuopos Nariams

Pranešama SLA 64 kuopos 
narių žiniai, kad š. m. gruo
džio mėn. 11 dieną, prieš pie
tus įvyks lietuvių namuose 
paskutinis minėtos kuopos vi
suotinas susirinkimas, kuria
me bus renkama naujiems 
metams nauja kuopos valdy
ba ir kiti viršininkai.
' Nariai prašomi visi daly

vauti ir užsimokėti savo duok
les, jeigu kas dar neužsimo
kėjo. Kuopos Pirminiu kas.

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 11 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje.

Kuopos valdyba kviečia S. 
L. A. 7 kuopos visus narius 
dalyvauti sekamam priešmeti- 
niam susirinkime, nes bus 
perrenkama kuopos valdyba 
1961 metams ir aptariami ki
ti reikalai.

Š. Norkus,
ftLA 7 kuopos sekr.

X
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Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
S VYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. S 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

! Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

t

prie operacijų, prie kaklo sužei-Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)

SMEGENŲ APOPLEKCIJA 
ARBA STROKAS.

Sirokas atsitinka dėl kraujo išsilie
jimo smegenyse, dėl smegenų kraujo in
do užsikimšimo — trombozės arba em- 
bolijos.

1 )ažn i ausi a priežast is krau jagyslės 
sprogimo ir kraujo išsiliejimo smegeny
se bumt arterijų skleroze, surišta su 
aukštu kraujo spaudimu. Tai atsitinka 
senesniam amžiuje prie susijaudinimo, 
sunkesnio darbo, vėmimo, kosėjimo, 
stengimosi vidurius išvalyti.

Smegenų {trombozės priežastis daž
niausia taip pat arterijų sklerozė,
čiau švino apsinuodijimas, kraujo gyslų 
arterijų susirgimas širdies ydos, šiltinė 
ir kitos ligos smegenų tromboze yra se
nesnio amžiaus liga. ,

Smegenų embolija gali įvykti bet 
kuriam amžiuje, pas jaunus dažniausia 
priežastis širdies įdegimas — endokar
ditus. Pas senesnius ir senus kraujagys
lės užsikimšimas riebalais prie širdies 
embolija įvyksta lūžūs kaului, embolija

Re-

I

t

oru. - 
d imu.

Sirokas dažniau paliečia vyrus ne
gu moteris. Sirokas gali baigtis mir
tim, gali pasveikti, po stroko pagijus 
gali likti gan daug pakitimų organizme, 
pakitimų pastovių — pavargimas, silp
numas, galvos sopėjimas, regėjimas, kal
bos sukrikimas, gali netekti pajutimo 
nekurtose kūno dalyse, gali būti paraly
žuotos kojos, rankos ir t/.. ,

Dažniausiai sjtrokas žmogų ištinka 
staigiai, išskiriant nekurtuos trombozės 
atsitikimus. Kartais prieš priepuolį bū
na galvos sopėjimas, kvaitulys, piktini
mas ir vėmimas. Pačio stroko reiški
niai : ligonis staigiai netenka samanės 
arba krinta ant žemės dėl kojos parai i- 
žavimo. Kartais ligonis pabunda nakčia 
su paralyžiaus reiškiniais. Be sąmonės 
stovis gali tęstis keletą valandų, o kar
tais ir keletą dienų. Mirtis gali įvykti 
neatgavus sąmonės. Priepuolio metu 
dažniausiai būna paliestas ir kvėpavi
mas, tuomet, kvėpavimas tai gilus, tai 
paviršutiniškas.

(Bus daugiau)

Panaudokime Aplikacijas Vaikų ir Jaunuolių Apdraudimui,
Kaip Neužmirštamą Dovaną Kalėdų Švenčių Proga

čia dedame dvi aplikacijas: vieną vaikų apdraudai iki 16 metų amžiaus, kitą, greta,—junuolių ap- 
draudai iki 25 metų amžiaus. Nbn-Medical aplikacija visom kitom apdraudom bus spausdinama ateinan
čiame “Tėvynes” numeryje. Be to, visos aplikacijos yra gaunamos kuopose pas sekretorius, kurių adresai 
neseniai buvo nurodyti “Tėvynėje,” ir pas organizatorius, kurių adresai bus įdėti artimuose “Tėvynės” 
numeriuose. Pagal spausdinamas aplikacijas gali būti apdraudžiami vaikai ir jaunuoliai iki $2,000.00, 
mokant 25 centus mėnesinių duoklių ($3.00 metiniu pagrindu) už kiekvieną $1,000.00 apdraudos. Jaunuo
liai, bet ne vaikai, be minėto mokesčio dar moka mažas narystes duokles.

Jau dabar iškirpkite šias aplikacijas ir užpildę pasiųskite sykiu su mokesčiais savo vietos kuopai arba 
Centro raštinei šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
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West 30th Street New York 1, N. Y.

« JUVENILE APPLICATION
FOR JUVENILE TERM LIFE INSURANCE TO AGE 16

i

VVRITE PLAINLY OR PRINT IN INK ONLY Date

Name of Child -----------------------------------------------------------------------------------------
Address -------------------------------- ------ - -------------- City . ..................... ...............

Born  ............. ........ ................— Age nearest Birthday______Monthly Premium $_

Insurance $------------------ Name of Applicant and. Beneficiary _______ ________

Relationship -------------------------------------  Address -------------------------------- City ___________________ — Statė ---
* Premium is $3.00 per year or 30 cents per month for each thousand dollars ($1,000.00) of life insurance.

Sex: Malė ----------- Fcmale

--------------  Statė ________ 

------- Annual Premium $— o

EVIDENCE OF INSURABILITY

I, the undersigned, declare herewith that the Child named in this application is in every respect normai and is 

at present in good health except (glve detalia) ---------------------------------------------------- ------ ------------------------------------------
and that this Child is now attendin^* the following school________________________________________________________

Therefore, I certify herewith, that this statement constitutes evidence of Insurability of this Child under the By-Lawa 

of the Lithuąnian Alliance of America, and I am enclosing herein $__________  for________ months dues.
«

Signature of Appllcant

This applicant was enrolled by (name)
(Address) _____________________________

Signature of Witness, Sponsor or Organizer
Į

I

OERTIFICATION BY THE LODGE
I do hereby certify that the above named Child has been accepted as a member of the Juvenile Branch of the

Lodge No. ________ _

«
r Lodge Secretary’s Signature

Date 19
-

I

INSTRUOTIONS

a. Have the application filled out with pen and ink, then take it to the nearest meeting of your Lodge —-----or
mail it directly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 807 W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. The applicant mUst be fully informed of the contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of America and the terms and conditions of the Class of insurance applied for by him.

Space below this line for Hoine Offioe ūse only

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

307* West 30th Street

. Nėw York 1, N. Y.

Gert. No.............
Cert. Class ....
Amount $--------
Monthly dues $ 
Annual dues $_

Šeriai No. 910
/
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Lodge No. -----------
Date Rec’d ______

Date accepted .

Am’t of dues rec’d $-
Approved by____
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Gruodžio 2, 1960 TĖVYNĖ
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
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PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(Tęsinys)

SLA Sveikatos Komisijos Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

SLA Sveikatos Komisija buvo įsteigta 50-to SLA 
Seimo, posėdžiavusio Chicagoje, 1958 metų, liepos mė
nesio 21-24 dienomis, sudėtyje iš trijų medicinos gy
dytojų: Motiejus Nasvytis, M.D., iš Ohicagos—pirmi
ninkas; Dominikas Pilka, M.D., iš Bostono, ir Vincas 
Tercijonas, M.D., iš Brooklyn, N. Y.—nariais.

Sveikatos Komisijai buvo pavesta vesti savaitinį 
Sveikatos Skyrių “Tėvynėje,” rašant straipsnius svei
katos klausimais. Sveikatos Komisijos nariai galėjo 
kviesti ir kitus gydytojus juos pavaduoti. Kas ir buvo 
padaryta kviečiant į talką prof. V. Tumėnienę, M.D.

Po SLA. paskutiniojo, 50-tojo, Seimo, nuo 1958 
metų rugsėjo mėnesio pradžios iki 1959 metų gruodžio 
mėnesio 31 dienos Sveikatos Skyriuje straipsnius rašė 
Dr. M. Nasvytis i(4 mėnesių bėgyje). Sunegalavus 
Sveikatos Komisijos nariui Dr. D. Pilkai, jį pavadavo 
nuo 1959 metų sausio mėnesio 1 d. iki balandžio 30 d. 
(per 4 mėnesius) prof. Dr. V. Tumėnienė, rašydama 
straipsnius Sveikatos Skyriuje apie vaikų sveikatin
gumą. Daktarui Vincui Tercijonui prašant, nuo 1959 
metų gegužės mėnesio 1 d. iki rugpiučio 1 d. (per 4 
mėnesius) prof. V. Tumėnienė pavadavo taipgi ir jį, 
rašydama straipsnius į Sveikatos Skyrių. Nuo rug*- 
sėjo 1 d. 1959 metų, iki gruodžio 31 d., 1959 metų 
(per 4 mėnesius) Sveikatos Skyriaus straipsnius rašė 
Daktaras Motiejus Nasvytis, kuriam padėjo Dr. A. 
Montvidas iš Chicagos, patalpinęs Sveikatos Skyriuje 
kelius straipsnius.

1960 metais nuo sausio mėnesio iki gegužės mė
nesio 6 d., Sveikatos Skyriuje straipsnius (viso per 4 
mėnesius) ir vėl rašė komisijos pirmininkas Dr. M. 
Nasvytis (Dr. Pilka negalėjo dirbti dėl ligos).

Nuo gegužės mėnesio 13 d., 1960 metų, iki liepos 
11 d., 1960 metų, straipsnius Sveikatos Skyriuje rašo 
Dr. Vincas Tercijonas.

SLA Sveikatos Komisijos Pirmininkas 
MOTIEJUS NASVYTIS, M.D.

37. Prez. P. Dargis kviečia Įstatų Komisiją: dr. 
A. Montvidas, J. Varkala ir dr. K. Draugelis išduoti 
Įstatų Komisijos raportą. Dėl. J. Stanislovaitis įne
šė, dėl. Matulis parėmė Įstatų Komisijos raportą pri
imti, kaip jis išspausdintas Seimo darbų knygoje. 
Seimas įnešimą ir Įstatų komisijos raportą vienbalsiai 
priėmė.

SLA Įstatų Komisijos Raportas

51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvan ia

Mieli broliai ir sesės:
Netoli visos kuopos savo siūlymus Seimui svars

tyti ir spręsti pasiuntė į SLA Centro raštinę, iš kur 
Dr. M. J. Vinikas siuntinėjo vieną po kito Įstatų Ko' 
misijos pirmininkui Dr. A. Montvidui. Tie siutinėjimai 
tęsėsi iki birželio pradžios. Rodos, tik trys kuopos 
siūlymus prisiuntė laiku—90 dienų prieš Seimą kaip 
Konstitucija reikalauja. Trys kuopos siūlymus pri
siuntė tik tuomet, kada visi kiti buvo suredaguoti ir 
pasiųsti spausdinti “Tėvynėj.”

Kadangi siūlymai plaukė diena p<> dienos, komisi
jai neišpuolė rinktis kas kelintą dieną juos analyzuoti, 
todėl buvo pavesta komisijos pirmininkui juos reda
guoti, klasifikuoti*ir pasiųsti į Centrą, kad jie tilptų 
“Tėvynėj” 30 dienų prieš Seimą kaip Konstitucija rei
kalauja. Jis tai ir padarė. \

Birželio pradžioj visi trjte komisijos nariai susi
rinkome, kiekvieną siūlymą plačiai apsvarstėme ir 
vienbalsiai pridėjome savo rekomendacijas kaip jos 
yra išspausdintos Seimo Darbų Knygoje.

Kadangi tarp “Tėvynėj” tilpusių kuopų siūlymų 
vienos ir tos pačios kuopos siūlymų ir neva siūlymų 
rašeiva išniekino ir organą “Tėvynę,” ir jos redakto
rių, ir Pildomąją Tarybą, ir Įstatų Komisiją, tad visą 
šitą piktą jo pasimojimą nutarėme išbraukti. Visos 
kitos kuopos parodė širdingą norą musų organizaciją 
tobulinti, gerinti ir broliškai sugyventi. Musų reko
mendacijos Seimui nėra privalomos. Diskusijų eigoj 
mes patys galime pakeisti savo nuomonę apie vieną 
ar kitą siūlymą.

Butų gerai, kad ateity kuopos ir nariai Seimui 
siūlymus prisiųstų anksčiau, kad kiekvieną siūlymą 
parašytų atskirame lape ir kad neitą į aiškipimus, 
kritikas ir kitką, o duotų tik aiškų siūlymą, nes Seimo 

dalyvių reikalas yra svarstyti, argumentuoti ir spręsti 
kiekvieną siūlymą.

DR. A. MONTVIDAS, Pirmininkas. 
JUOZAS VARKALA,

, DR. K. DRANGELTS.
38. Prez. P. Dargis kviečia sekretorių dr. M. J. 

Viniką pateikti Pildomosios Tarybos įnešimus SLA 
51 seimui. Sekretorius dr. M. J. Vinikas paskaito 
ir paaiškina Pildomosios Tarybos įnešimus ir SLA 
Konstitucijos .Interpretavimus, kurių yra viso 15 įne
šimų. Kadangi įnešimai liečia atliktus darbus, todėl 
dr. M. J. Vinikas prašo juos ratifikuoti.

Perz. P. Dargiui atsiklausus, dėl. S. Gegužiui į- 
nešus, dėl. K. Mačiukui parėmus seimas nutarė visus 
Pildomosios Tarybos įnešimus ir SLA Konstitucijos 
intrepretavimus svarstyti kartu. Dėl Pildomosios Ta
rybos įnešimų pasisakė šie delegatai: dėl. J. Verba- 
lis, K. Joga, O. Biežienė, M. Banelienė, J. Tumavičie- 
nė, L. Šmulkštys. Į visus paklausimus ir pastabas 
plačius paaiškinimus davė prez. P. Dargis ir sekreto
rius dr. M. J. Vinikas.

Prez. P. Dargis trečią SLA 51 Seimo sesiją už
darė 1 valandą po pietų ir pranešė, kad ketvirtoji sei
mo sesija įvyks 2 valandą po pietų šioje pačioje vie
toje.

KETVIRTOJI SESIJA
Prezidentas P. Dargis SLA 51-mo Seimo ktevir- 

tą sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 12 d. 2 valandą 
po pietų Pick-Roosevelt viešbuty Balroom salėje, Pitts
burgh, Pa.

39. Prez. P. Dargis kviečia sekretorių dr. M. J. 
Viniką atlikti seimo delegatų Vhrdošaukį. Atlikus 
vardošaukį paaiškėjo, kad šioje sesijoje dalyvauja 
viso 116 delegatų.

40. Toliau tęsiamas SLA Pildomosios Tarybos į- 
nešimų ir SLA Konstitucijos interpretavimų svarsty
mas. Prez. P. Dargis pakviečia Įstatų Komisiją pa
reikšti savo nuomonę dėl Pildomosios Tarybos įneši
mų. Įstatų komisijos pirmininkas dr. A. Montvidas 
paaiškino seimui, kad šie įnešimai liečia jau atliktus 
darbus ir SLA Konstitucijos interpretavimą, todėl jie 
turi būti seimo užgirti ir ratifikuoti. Dr. A. Mont
vidas penkioliktąjį SLA Pildomosios Tarybos įnešimą 
siūlo suredaguoti taip: “15. Draugybos narių vaikams 
duoti visas SLA apdraudas”.

Dėl. A. Trečiokas, dalyvavęs kaipo kontrolės ko
misijos narys Pildomosios Tarybos suvažiavime kuo

met šiuos klausimus svarstė, siūlo šiuos įnešimus pri
imti' ir ratifikuoti.

Dėl. K. Namaksi įnešė, dėl. A. Praškevičius pa
rėmė, kad butų uždarytos šiuo klausimu diskusijos.

Balsų dauguma seimas A. Praškevičiaus įnešimą 
priėmė ir uždarė kalbėtojų sąrašą.

Įstatų komisijos pirmininko dr. A. Montvido įne
šimą parėmė dėl. S. Gegužis. Prez. P. Dargis stato 
Pildomosios Tarybos įnešimus balsavimui. Seimas, vi
sais balsais prieš tris, Pildomosios Tarybos įnešimus 
su Įstatų Komisijos pataisa 15-tame punkte, kuri tu
ri skambėti: ‘Draugybos narių vaikams duoti visas 
SLA apdraudas” priėmė.

SLA Pildomosios Tarybos Įnešimai 
51-mam Seimui

Siūloma Ratifikuoti SLA Pildomosios Tarybos 
Konstitucijos* Interpretavimus ir Atliktus Darbus

SLA Pildomoji Taryba, turėdama aiškų tikslą ir 
norą SLA ugdyti ir stiprinti, panaudojo visas galimas 
priemones šiam uždaviniui įgyvendinti ir todėl buvo 
priversta išvystyti naujus darbo planus.

Kadangi daugelis valstijų, norėdamos pasiekti di
desnio vienodumo apdraudos įstatymų srityje, pasku
tiniu laiku pakeitė ir dar vis keičia savo apdraudos 
įstatymus, todėl tuos įstatymų pakeitimus teko nuo
latos sekti ir žiūrėti, kaip juos naudingiau pritaikinti 
musų organizacijai.

Kad suderinti SLA Konstituciją su pakeistais įsta
tymais ir kad pasinaudoti pakeistų įstatymų lengva
tomis, Pildomoji Taryba, pasirėmusi Konstitucijos tei
sėmis, interpretavo SLA Konstituciją ta prasme, kad 
tuos naujus planus suderinti su pakeistais valstijų 
įstatymais ir tokiu budu naudotis naujomis įstatymų 
lengvatomis.

Tuos Konstitucijos interpretavimus ir atliktus 
darbus patiekiame SLA 51-mam Seimui ratifikuoti:

1. Jei kuris nors SLA Konstitucijos nuostatas nesi
derina su kurios nors valstijos pakeistais apdraudos 
įstatymais, tai tuo atveju nariams ir SLA privalomas 
valstijos įstatymas.

2. Teisės ir obligacijos apdrausto nario, pagal 
SLA Certifikatą, yra apsaugotos teisėmis ir įstatymais 
tos valstijos, kurioje Certifikatas išduotas.

(Bus daugiau)

S.L.A.KUOPŲ VEIKLA Lowell, Mass.
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APPLICATION FOR MEMBERSH1P
and for Term Life Insurance Age 16 to 25 Years

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY

Applicant’* name in full—not inltials -

Present residence address

Date of birth: Month

Place of birth

Civil status: Single

Height: ________  i
Occupation _______

Business address

ft.

Į

Day

City
Year —

Date

. Zone Statė

_ Age nearest blrthday

Sex: Malė or female____ ._________________

Married Wldowed Divorced Separated __ ______
in. Weight------------- lbs. Change of weight vvithin past year: Gain „ lbs. Lobs __ lbs.
----------------------- Name o f employer ___________________________ ________________

Amount of Term Life Insurance desired $____
Do you want Accidental Death Insurance? Yes

Name of benefieiary

Address

Monthly premium $.

__ No
— Annual premium $.

— If yes, what amount $______

— Relatlonshlp

*

City ----------------------------------- ---------------- Zone ............ Stato ______

♦Premium is 53.00 per year or 80 cente per month for ©ach thousand dollars ($1,000.00) of Term Life Insurance 
plūs 17 cente per month or $2.04 per year Ehcpense Fund dues. Accidental Death Insurance dues are $2.00 per year 
or 20 cente per month for each $1,000.00 In additlon to Term Life Insurance dues.

CERTIFICATION AND DEGLA RATION OF LNSURABILITY

I, the undersigned, declare herewith that I am at present in good health except (give dėtais of past ilinesses) ___

I understand and agree that all the foregoing statements and answers made by me shall constitute a part of the 
contract of Insurance when issued and I hereby declare that all such statements and answers are, to the best of my 
knovvledge and belief, full, accurate and true, and aro offered to the Lithuanian Alliance of Amorica as a certifica- 
tion of insurability and a conslderation for the contract for which this appllcation is made, and I am enclosing herewith 
$__________  as my initiatlon dues for _______ months -______ years. /

f

Signature of Appllcant Signature of Witness, Sponsor or Organizer

Should “Tėvynė” be mailed? Yes —_ No ___ This applicant was enrolled by (name) -------------- ---------
(address) T

CERTIFICATION BY THE LODGE /

I do hereby certify that the above named appllcant has been accepted as a member of the Lodge No.

*

• • 
f

Date
Lodge Secretary’s Signature

INSTRUOTIONS

Space below thte line for Home Office ūse only Lodge No.

Date ree’dCert. No.. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICACert. dass
Amount $

/
Accidental am't $........
Am’t of dues ree’d $-----

tortai No. *21

307 WEST SOth STREET 
NEW YORK 1, N. Y.

a. Have the application filled with pen and ink, then mail it direetly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y., or take lt to the nearest meeting of your Lodge.

b. The applicant mušt be fully informed of the contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of Amerlca and the terma and oondltlons of the Class of Insurance applled for by hlm.

, 19_—

Date accepted - 
Monthly dues $. 
Annual dues . 
Approved by

Chicago, Illinois
(ROSELAND)

Pranešimas SLA 63 Kuo
pos Nariams

SLA 63 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruo
džio 7 dieną, priprastu laiku, 
Palmer Park svetainėje, 111 
Street ir Indiana Avenue.

r

Visi nariai dalyvaukite šie- 
me susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptari
mui. Taipgi turėsime perrink
ti kuopos valdybą sekamiems 
metams.

Nepamirškite ir metinio su
sirinkimo, kuris įvyks 1961 
metais sausio 4 dieną viršmi- 
nėtoj vietoj. Tame susirinki
me išklausysime valdybos ra
portus iš 1960 metų veiklos 
ir išgirsime revizijos komisi
jos pranešimą apie kuopos fi
nansinį stovį.

P. J. Kučinskas,
SLA 63 kuopos sekr.

duotu adresu: 2438 West 
45-th Street, viršutiniam auk
šte, nuo 10 valandos ryto iki 
3:30 valandą po pietų, arba 
pašaukit ir susitarkit. Telefo
nas: FR 6-5622.

Janeta Skiver,
Finansų sekretorė.

Amsterdam, N. Y.

SLA 272 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas 
šauk iamas gruodžio mėn. 4 
dieną 1:30 valandą po pietų, 
Amerikos Lietuvių Klubo sve
tainėje.

Visi 272 kuopos nariai yra 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes yra daug reikalų 
aptarimui ir išsprendimui. 
Bus renkama kuopos valdyba 
1961 metams, tai visų narių 
pareiga būtinai dalyvauti su
sirinkime. Tik neužmirškite.

J. Šunskis,
SLA 272 kuopos sekr.

SLA 173 KUOPOS 
narių susirinkimas bus šešta
dienį, šių metų gruodžio 3 
dieną, 5 valandą vakare, Klu
bo svetainėje, 447 Centrai St.

Nepamirškite, kad susirin
kimas yra metinis, tai bus 
renkama kuopos valdyba 1961 
metams. Visi ir visos kviečia
mi dalyvauti.

L. Paulauskas,
Nutarimų sekretorius.

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS
narių susirinkimas bus š. m. 
gruodžio meni 4 dieną, 2:30 
valandą po pietų, Marąuette 
Hali svetainėje, 6908 South 
Western Avenue.

Bus renkama kuopos val
dyba 1961 metams ir svarsto
mi kiti reikalai.

Kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti

Kuopos valdyba.

Chicago, Illinois
, — — .....f...

Pranešimas SLA 238 Kuo
pos Nariams

SLA 238 kuopos narių 
priešmetinis susirinkimas bus 
laikomas gruodžio mėn. 6 die
ną, 7:30 valandą vakare, Win- 
geliausko svetainėje, 4500 So. 
Talman Avenue. s

Visų narių pareiga atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes tai 
yra priešmetinis susirinkimas 
ir bus renkama kuopos val
dyba 1961 metams. Yra ir ki
tų svarbių reikalų aptarimui.

Kurie esate užsilikę su mo
kėjimu duoklių, malonėkite | 
užsimokėti, kad nebūtumėt | 
suspenduoti, o patikus kokiai i 
nelaimei nereikėtų turėti ne
smagumo. Kurie patys negar 
lite atsilankyti į susirinkimą, 
užsimokėkite pas finansų sek
retorę Janetą Skiver, čia pa-

k

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
Licensed by Inturist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 
informacijas.

MUSŲ SKYRIAI:
NEW YORK 3, N. Y„ 39 Second Avė. Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 7, N. Y.. 600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
NEWARK 3, N. J., 428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
LAKEWOOD, N. J., 126 — 4th St., Tel. FO 3-8569
PATERSON 1, N. J. 99 Main St. Tel. MU 4-4619 
PASSAIC, N. J., 211 Monroe St. Tel. PR 3-0979
VINELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek OrthodoX Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. LO 2-1446 
WATERBURY, CONN., 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WORCESTER, MASS., 174 Millbury St. Tel. SW 8-2868 
SPRINGFIELD, MASS., 220 Worthington St., Tel. RE. 2-7163 
CLEVELAND 13, OHIO. 2683 West 14th St. Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6966 
CHICAGO 29, ILL., 2439 W, 69th St., Tel. WA. 5-2737 
HAMTRAMCK, MICH., 9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666 
DETROIT, MICH., 6440 Michigan Avė. Tel. TA. 5-8050 
GRAND RAPIDS, MICH., 414 Scribner Avė. N. W.

Tel. GL. 8-2256 
SAN FRANCISOO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FI 6-1571

m. .. bM r.. ■ n ..r ..........
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New York. N. Y.

Susivienijimo 126 Kuopos 
Susirinkimas

Brooklyn, N. Y'

ŠIA 152 KUOPOS
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas šių metų gruodžio

simatymo susirinkime.
Vladas šaulys,

SLA 142 kuopos fin. sekr.

Susivienijimo 126 kuopos 
susirinkimas įvyks pirmąjį 
penktadieni po mėnesio pir
mosios dienos, būtent, gruo
džio 2 d, SLA Centro patal
pose, 307 West 30-th Street, 
Nevv Yorke. Pradžia 8 valan
dą vakare.

Nariai kviečiami nesivėluo- 
ti. kad butų laiko užsimokėti 
mokesčius ir apkalbėti atei
nantiems metams veikimą or
ganizacijos gerovei.

P. Bukšnaltis,
Protokolų sekretorius.

Linkėjimai iš Didmiesčio 
Chicagos

Susivienijimo iždo globėjas 
adv. Steponas Briedis, nuvy
kęs į didmiestį Chicagą daly
vauti Balfo seime, redakto
riui prisiuntė nuoširdžius lin
kėjimus.

mėnesio 13 dieną, 8 valandą 
vakare, Billy Wolton patalpo
se, 168 Marcy Avenue, Brook
lyne.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me metiniame susirinkime, 
nes bus rinkimas kuopos val
dybos 1961 metams ir apta
riami kiti kuopos reikalai. 
Taipgi tie nariai, kurių mo
kesčiai užsivilkę, prašomi at
vykti į susirinkimą ir užsi
mokėti, kad nenustotumėt tei
sių organizacijoj, o vėliau, 
vienokiai ar kitokiai nelaimei 
patikus, nereikėtų turėti ne
smagumo.

Frank Lavins kas,
SLA 152 kuopos sekr.

Collinsville, Illinois

Scranton, Pa.

V. Bacevičiaus Radio 
Koncertas

Vytautas Bacevičius vėl 
skambins ant Keyboard Ma&- 
terš New Yorko Miesto Ra-

SLA 30 KUOPOS
narių metinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, gruodžio 7 
dieną, 1960 metais, 7:30 va
landą vakare, K. of P. Hali, 
Church Avenue.

clio Stoty—WNYC (Municipal 
Broadcasting System) sek
madienį, gruodžio 11 dieną, 
8:30—8:55 vai. vakare.

Tai bus jo 44-tas koncertas 
toj stoty. Programoj: Chopi- 
no Etude, op. 25. No. 12; Ra
velio “OiscauK tristes” ir “Al- 
borada dėl gracioso” (iš Sui- 
tos “Miroirs”) ir Bacevičiaus 
du kuriniai: Capriccio, op. 28 
tik ką išleistas New Yorke 
(M.ercury Music Corp.) ir 
Poemc Cosmiąue, op. 65.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
Pirmininkas Išvyko į Pielu 

Ameriką

Chicago, Illinois

Ruošiasi Prie Dvidešimt
mečio Kuli cerio

vietoje pralaisti 
valandas.

Choro Draugas.

Lapkričio 24, ketvirtadienį, 
V. Sidzikauskas išskrido į Sao 
Paulo. Kaip LLK pirmininkas 
jis dalyvaus Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongrese, Buenos 
Airėse ir aplankys kaikurias 
kitas didžiąs as Pietų Ameri
kos lietuvių kolonijas Argen
tinoje, Brazilijoje ir Urugva
juje.

Kaip Lietuvos Delegacijos 
Pirmininkas Pavergtųjų Tau
tų Seime ir kaip to Seimo pir
mininkas. Sidzikauskas darys 
žygių susitikti su atitinkamų 
Pietų Amerikos vyriausybių 
atstovais ir išsiaiškins sovie
tinio kolonizmo klausimą, ku
ris ryšium su kolonizmo klau 
simu JT darbotvarkė :c sovie
tų pavergtoms tautoms labai 
aktualus, nes anaiptol ne vi
sur ir ne tiek randa suprati
mo, kiek turėtų rasti.

Kelionėje išbus apie dvi 
vaitos.

sa-

Vietiniams ir apylii kės lie
tuviams gerai žinomas Alice 
Stephens dainininkių ansam
bli ruošiasi prie koncerto, 
kuris įvyks gruodžio mėnesio 
4 dieną Morrison viešbutyje 
Tcrrace Casino salėje. Kon
certas ruošiamas dvidešimt
mečio sukakčiai atžymėti. 
Pirmiausia bus vakarienė, po 
vakarienei koncertas, o po to 
šokiai grojant geram orkes
trui. Koncerte dalyvaus pla
čiai žinomas dainininkas Ar
noldas Voketaitis ir pats 
Alice Stephens dainininkių 
choras.

Vietiniai ir apylinkėse gy
venanti lietuviai ir lietuvaitės 
kviečiami dalyvauti šiame 
Alice Stephens dainininkių 
dvidešimtmečio atžymėji m u i 
r e ngiamam bankete- koncerte 
ir gražioje 
kelias

Prašome visus kuopos na
rius ir nares atsilankyti į šį 
susirinkimą.

Kitas susirinkimas bus ko
vo mėnesį, 1961 metais.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

SI.A 159 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, šių metų 
gruodžio mėn. 10 dieną, mies
to svetainėje, 7 valandą va
kare.

Visi kuopos nariai kviečia
mi atsilankyti į šį susirinki
mą, nes turėsime išrinkti kuo
pos valdybą 1961 metams ir 
aptarti kitus svarbius reika
lus.

S. Gudeliauskienė, 
SLA 159 kuopos sekr.

Haverhill, Mass.

SLA 102 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
7 dieną, 7 valandą vakare,' 
Lietuvių Klubo patalpose, 324 
River Street.

Yra daug įvairių reikalų ir 
pranešimų visiems kuopos na
riams, todėl bukite susirinki
me, o viską išgirsite! Taipgi 
bus renkajna kuopos nauja 
valdybą 1961 metams.

SLA 102 Kuopos Sekr.

Hartford, Conn.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

SLA 115 kuopos mėnesinis 
ir kartu priešmetinis susirin
kimas bus laikomas šių metų 
gruodžio mėn. 11 dieną, Len
kų Veteranų patalpose, 287 
E. Market Street, pradedant 
1:30 valandą po pietų.

Šis susirinkimas yra svar
bus, nes jame bus renkama 
115 kuopos valdyba 1961 me
tams ir aptariami kiti reka- 
lai, todėl visi nariai ir vros 
narės atsilankykite į susirin
kimą.

SLA 124 KUOPOS
narių mėtinis susirinkimas į- 
vyks šių metų gruodžio mėn. 
11 dieną, 1 valandą po pietų, 
priprastoje Lietuvių Klubo 
svetainėje, 227 Lawrcnce St., 
Hartford, Conn.

Brangus nariai ir narės, jus 
gerai žinot, kad metinis susi
rinkimas yra labai svarbus, 
tai prašau visus būtinai atsi
lankyti į sekamą susirinkimą 
ir aptarti kuopos reikalus.

J. Dickens,
Finansų sekretorius.

Po susirinkimo nar ai bus 
pavaišinti su užkandžiais ir 
gėrimais.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos sekr.

Grand Rapids, Mich.

SLA 42 Kuopos Narių Žiniai

Pirmadienį, gruodžio mėn. 
5 dieną, 7:30 valandą vakare, 
Jurginės svetainėje šaukia
mas SLA 42 kuopos narių 
priešmetinis susirinkimas, iš
rinkti naują kuopos valdybą 
ir aptarti kitus svarbius 
kalus.

rci-

Ma'oniai prašau narius 
susirinkimą atsilankyti ir 
vo patarimais padėti pagyvin
ti

i šį
sa-

kuopos veiklą.
SLA 42 Kuopos

Finansų sekretorius.

New Haven, Conn.

SLA 142 KUOPOS 
šių metų paskutinis susirinki
mas įvyks gruodžio mėn. 4 
dieną, 3-čią valandą po pie
tų, 243 Fromt St., Nevv Ha
ven, Conn.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite atsilankyti minėtą 
sekmadienį į 142 kuopos su
sirinkimą, nes, kaip paprastai, 
bus renkama 1961 metams 
kuopos valdyba ir svarstoma 
visi kiti svarbus reikalai. Po 
susirinkimo musų šeimininkės 
ir šeimininkai pasistengs vi
sus pavaišinti, gražiai lietu
viškoj nuotaikoj praleisime • 
sekmadienio popietį ir
me savo užduotį. Tad iki pa- Į

atliksi-

Lietuvos Generalinio Konsulo 
Nevv Yorke paješkomi asmenys:

Vievesys Mataušas. Antano bu- 
nua.

Zaremba Algirdas, Antano sūnūs, 
gimęs 1925 m.

žičkus Jonas, iš Darataičių km., 
Šiluvos vals., Raseinių apskr., ir jo 
sūnūs Vaslovas, gyveno Čikagoje.

Ambraška Vaclovas, gyvenęs Ka
zokų km., Surviliškio vals., Kėdai
nių apskr.

Bendorius Silvestras, Jono ir 
Agotos sūnūs, gimęs Burokų km., 
Suvalkų apskr.

činskis Kazimieras, iš Gudelių 
km., Varnių vals., Telšių apskr.

Daukšiene-Pranckevičiutė, vyras 
Daukša Vaclovas.

Dėdclytč-Auscvičienė Ona. iš To-

torkiemio km., Kaupiškio vals., Vil
kaviškio apskr.

Gorauskas-Grokala Algirdas.
Goštautas Algirdas, Antano sū

nūs, gimę.s Joniškyje.’
Kemeža Andrius, žmona Pranė, 

ir sūnūs Mindaugas, 1945 metais 
buvę Drezdene, Vokietijoje.

Kisiunaitė Elena, Justino duk
tė.

isiunas Stasys, gimęs 1919 me
tais.

Leonavičius Viktoras, gimęs Šė
toje 1919 m.

Ličkus Jonas, iš Darataičių km., 
Šiluvos vals., Raseinių apskr., ir 
jonus Vaclovas, gyveno Čikagoje.

Lopšaitė-Martišienė Ona, iš Upy
nos m., Skaudvilės vals.

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

61 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Išmokėtos pomirtinės
lapkričio 26 Dieną, 1960 Metu

TADAS MIKUTAS, 11 kp., Waterbury, Conn., gimęs 
lapkričio 8, 1889 m., Naukaimio kaime Šimkaičių 
vaisė., Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė kovo 6, 1928 m., mirė lapkričio 3, 1960 m. Velio
nio pomirtinė išmokėta Juliai Kebus -------------- $600.00

ANTANINA KVEDARAVIČIENE, 12 kp., Nanticokc, 
Pa., gimus vasario 15, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 8, 1912 m., mirė lapkričio 9, 1960 
m. Velionės vaikams: Bolek Kvederavic, John Kve- 
deravich ir Anna Zanowich, pomirtinės išmokėta $300.00

VINCAS VABALAS, 27 kp., Auburn, III., gimęs rugsė
jo 19, 1880 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rug
sėjo 7, 1924 m., mirė lapkričio 6, 1960 m. Velionio 
sunui, Tony VVabalui, pomirtinės išmokėta___  $129.00

EVA GOGIElNK, 50 kp., Binghampton, 'N. Y., gimus 
gruodžio 25, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 3, 1945 m., mirė spalio 25, 1960 m. 
Velionės sunui, Pranui Gogui, pomirtinės išmokė
ta ______________________________-_________  $500.00

MIKAS JUNEVIČIUS, 124 kp., Hartford, Conn., gimęs 
gruodžio 4, |891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 1, 1929 m., mirė spalio 23, 1960 m. Velionio 
žmonai, Sophie Junevičius, pomirtines išmokėta $1,000.00

GUS ORWELL, 157 kp., Youngstown, Ohio, gimęs ba
landžio 9, 1876 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė

_Gruodžio 2, 1960
JUOZO IR ONOS CINKŲ SALDAINIŲ 

KRAUTUVĖ
Kalėdų ir Naujų Metų Šventėms siūlo:

AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse, 
graži dovanėlė kiekvienam. Lietuviškų Saldainių RŪTA. Šoko
ladinių Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.

EGLUTEI — meniškų papuošalų importuotų iš Europos įvai
riausių elektrikinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas 
kitokių žaislų.
ODINIAI ALBUMAI su tautiniai ornamentais ir lietuviškais 
meniškais paveikslais Vytis, Vilnius, tulpės ir kt.

ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DĖŽUTĖS, grojančios ir su 
šokėjomis.

RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKER.
ATVIRUTES su lietuviškais ir angliškais įrašais, piešiniai 
tautiniais ir religiniais motyvais, lietuviškais vaizdais ir žinomų 
poetų eilėraščiais.

Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunčiant pinigus. Atvi
ručių kaina nuo 10 iki 25 centų. /
PLOKŠTELES PATEFONUI — naujausių lietuviškų dainų, 
šokių ir musų kompozitorių kurinių.
DAUGYBE KITŲ AUKŠTOS VERTES PREKIŲ, tinkančių 
moterims, vyrams ir vaikams.

KRAUTUVE ATIDARA KASDIEN

VISIEMS PIRKĖJAMS IR MUSŲ LANKYTOJAMS LINKI
ME GERIAUSIŲ KALED'ų ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!
495 Grand Street, JUOZAS IR ONA CINKAI,
Brooklyn 11, N. Y. SŪNŪS IR MARTI
Tel. EV. 4-9293

Biznieriai, pagarsinkite savo biznius Susivienijimo organo 
Tėvynės Kalėdiniam numery.

| HITLERIS IR MUSSOLINI I

A “Laisvosios Lietuvos" 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, ^gausiai iliustruoti pasakojimai x

3 apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo v 
B eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

X 2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės R
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- į 

g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 5 
S sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. o

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos X

į numerius veltui. Rašyti:

1
H
/

*

balandžio 18, 1915 m., mirė spalio 13, 1960 m. Velio
nio dukterims: Rose Helman ir Mary Patterson, 
pomirtinės išmokėta _l----------------------------------- $600.

PRANAS GAIDE, 175 kp., Arlington, Mass., gimęs va
sario 22, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
kovo 4, 1932 m., mirė spalio 26, 1960 m. Velionio
žmonai, Emilijai Gaide, pomirtinės išmokėta-----$300.00

VACLOVAS RATUŠINSKAS, 352 kp, Detroit, Mich, 
gimęs spalio 1, 1887 m, Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė birželio 3, 1928 m, mirė rugsėjo 1, 1960 m. 
Velionio žmonai, Agnieškai Ratušinskicnci, pomir
tinės išmokėta _____________________________ $150.00

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. g

r

SHALINS išmokėtos ligoje pašalpos i

XX”XX XXXX '.....XXXX XX

£

9—4.s

ž
308 W.

5 St.

632 W. Girard Avenue 
PHILAIJElJF’HiA. 23, Pa.

Tel. VVAlnut 5-8878
East Hennepin Avė.

. $3,579.00
$151,755.16

Viso __________________________
Nuo pradžios šių melų bendrai viso

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME

900 Liteiary Ruad 
CLEVEIDAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1461 

Campau 
12, MICH.

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

FUNERAL HOME

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBL1C

reikia jį išsiųsti tuojau, neatidėliojant. . 
greitu musu tirtuos patarnavimu

F.
E.
K. ŽUKAUSKIENĖ, 329 kp., La Porte, Ind. Sirgo 11 s. ir 3 d

E.
J. LUKOŠEVIČIUS, 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 

BARISAS, 251 kp., Chicago, III. Sirgo 12 s.
PETROŠIENĖ, 326 kp., Brlstol, Conn. Sirgo 11 s. ir 6 d.

MASS.
ANdrevv 8-5040

3216 Sunset 
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

Viso '............................1................................1............ $778.75
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ---------- $27,475.65

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ IR KITAS RESPUBIJKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 West 14th Street, Ncw York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki 
šeštadienio. Sekmadieniais 9—4.

14.1 Second Avė., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio iki 

šeštadienio. Sekmadieniais

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

Fourth Street
BOSTON 27.
Tel.

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

FUlmore Avenue
Y.

XX

Palinksminkite savo artimuosius Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Kad siuntinys artimuosius pasiektų šventėms

PaeinauOok patikimu, kruopščiu ir

Kas nori skaityti su jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-19 puslapių savaitraštį

HK

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtų bondradar- 

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

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

NAUJAI ATVYKI^ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.

7722 George St., Ville tasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

84-02 Jamaica Avc.
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven 21, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS 1R

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

J. LISAUSKAS, 7 kp„ Plttston, I’a. Sirgo 9 sav. ir .3 d. ...............  $60.75
V. KOLIČIUS, 40 kp., Pittsburgh, Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. ..................  119.00
O. JANUŠONIENĖ, 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 9 s. ir 1 d.____50.00
J. W. THOMPSON, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 7 s. ir 5 d.___ 56.25
U. SHULTZ, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 12 s. .....................   36.00
A. VALUKIENĖ, 141 kp., So. Fork. Pa. Sirgo 12 s. .........  54.00
P. BLA2ONIS, 173 kp., Lowell, Mass. Sirgo 12 s........................... .......... 64.00

ŽILINSKIENĖ, 186 kp., Alliance, Ohio. Sirgo 6 s. ..........  96.00
3 s. ir 6 d. _____  25.50

108.00
_ 56.00
_ 53.25

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

882
BUFFALO 6, N.
Tel. MOhawk 2674

1855 West 47th
CHICAGO 9, ILL;

Tel. TL. 6-2674
Musų didžiule firma, turėdama
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 ac’te Informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaiFinus.

11339 Jos. 
DETROIT 
Tel. TOwnsend 9-3980

Blvd. 217
MINNEAPOLIS 14, MINN.
Tel. FEderal 2-4908 

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja • pristatymą. Klek

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių ImperiU: Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kain lietuvis vyną daro: Amerikos Mykumos; Mirties Klonis; 
8uakmenėjęs miškas; Yellovzstone 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; Nuostabaus požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u grąžtais paveikslais. 
Užsisuki tusiems knygą tuoj pat pasiunMame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS**

686 East Broadway So.

Kaina tik 76 centai, 
šiuo adresu

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Į
Į 
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SUSIVIENIJIMO LICTUVTU 
AMERIKOJE ORGANAS
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SAVO KALĖDŲ SVEIKINIME PARAŠYK
“PRIE SAVO SVEIKINIMO PRIDEDU $2,000 VERTĖS

e

VENECUELOJE SUKELTOS KOMUNI
STŲ RIAUŠĖS NUMALŠINTOS

Išrinktasis prezidentas John F. Kennedy orga 
nizuoja kabinetą. - Sovietų apsaugos ministe 
ris Malinovsky dingo, jo pareigas eina marša 
las Andrei Grechko

Atvykę ka- 
, tu-

riaušiniukus suvaldvti ir padaryti tvarka, 
reiviai negalėdami kitaip riaušininkus numalšinti 
rė.jo j juos šaudyti, to pasėkoje apie penki žmonės ne
teko gvvvbiu ir daug sužeistu. Riaušių metu atsirado 
nemažai plėšiku ir namų padegėjų, kuriuos kareiviai, 
.negalėdami kitaip suvaldyti, pagal įsakymų į juos šau
dė ir sulaikė tuos, kurie neklausė įsakymų ir kėlė 
ramuma gyventojų tarpe.

Tokiai padėčiai esant, prezidentas T>etancour.t 
Lynui suspenduotos politinės teisės, taipgi radijo 
lt ims uždrausta skelbti politines žinias, bet visuotinė 
spaudos cenzūra, pagal vidaus reikalų ministerio Lilis 
Dubuo pareiškimų, nenumatoma vykinti. .Riaušininkų 
numalšinimui ir minios išsklaidymui, policija panaudo
jo ašarines dujas. Mokslo įstaiga-iuiiversitef.as 
šaudytas, keli studentai sužeisti ir padaryta 
nuostolių mokslo įstaigai.

Prezidentas pareiškė, kad jis imsis stiprių 
nių tvarkai palaikyti ir netoleruos vidurinio karo, kurį 
nori sukelti komunistai ir kitos politinės kairiosios gru
pės, kurios nori panaikinti demokratine kvarkų ir 
steigti diktatūrų, esančia komunistiniuose kraštuose.

— v •

iie-

įsa- 
sto-

ugi ap- 
nemažai

prienio-

l-
v •

Išrinktasis prezidentas organizuoja kabinetą
Išriniktasis prezidentas šen. 

John F. Kennedy, kuris pra
dės eiti prezidento pareigas 
nuo sausio 20 dienos, jau pra
dėjo organizuoti kabinetą-vy- 
riausybę. Praeitą savaitę jis 
paskyrė Valstybės Sekreto 
riaus pagelbininku Afrikos 
reikalams Mennen Williams, 
šešis terminus buvusį Michi
gan valstijos gubernatorių, 
artimą lietuvių draugą. Jo 
gubernatoriaus pareigos baig-

Pradingo Sovietą £ 
apsaugos ministeris

Iš Londono pranešama, kad 
ten iš Maskvos per radija 
gauta žinia, kad maršalas 
Andrei Grechko eina apsau
gos ministerio pareigas, ta
čiau radijo nepranešė kur yra 
apsaugos ministeris maršalas 
Rodion Malinovsky. Radijo 
pranešėjas sako, kad jis kai- f

DEŠIMT METŲ BE 
DR. K. GRINIAUS

DR. KAZYS GRINIUS, 
Buvę Lietuvos Prezidentas

Šiemet lapkričio 27 dieną 
Chicagoje Lietuvių Auditorije 
buvo suruošta akademija pa
minėti 10 metų mirties su
kaktį buv. varpininko, didelio 
valstybės vyro, būtent: minis
terio pirmininko, Seimo nario 
ir trečiojo Lietuvos Respub
likos prezidento DR. KAZIO 
GRINIAUS._______

Į minėjimą atsilankė keli 
šimtai žmonių priešakyje su 
JAV Lietuvos atstovu p. J. 
Kajecku iš Washingtono, Lie
tuvos konsulu Chicagoje dr. 
Daužvardžiu ir buv. VLIKo 
p-ku prel. Krupavičium. Minė
jimas susidėjo iš akademinės 
dalies ir meninės. Akademinė
je dalyje kalbėjo pp. Rajec
kas ir Daužvardis. Pagrindinę 
kalbą apie Dr. Grinių pasakė 
dr. Pajaujis, specialiai atvy
kęs iš Washingtono. Meninėje 
dalyje porą dalikėlių paskam
bino pianu jaunasis ir daug 
žadantis muz. Vasaitis.

Dalyvių skaičius rodo, kad 
Dr. K. Griniaus atminimas 
yra gyvas ir jo nuveiktais 
darbais bei paliktu testamen
tu lietuvių visuomenė suinte
resuota.

Minėjimą suruošė Valstie
čių Liaudininkų S-ga, o jį pra
vedė p. Kučys.

POV. DIRKIS.

SPECIALUS SLA KALĖDINIŲ DOVANŲ

SUMAŽINTŲ MOKESČIŲ LENTELĖS
NON-MEDICAL SKYRIŲ VI, V2, V3 IR VX

Už $1,000.00 Apdraudos

Age—Amžius; M—Monthly, Mėnesiui; A—Aunu ai , Metams
VI V2 V3 VX

Age M A M A M A M> A
1 .83 9.35 1.55 18.02 4.53 52.23 9.74 108.27
2 .86 9.64 1.60 18.45 4.54 52.37 9.74 108.27
3 .88 9.93 1.64 18.93 4.55 52.50 9.74 108.27
4 .91 10.23 1.68 19.41 4.56 52.66 9.74 108.27
5 .94 10.55 1.73 19.94 4.58 52.81 9.74 108.27
6 .97 10.89 1.78 20.47 4.60 52.99 9.74 108.27
7 .99 11.25 1.82 21.03 4.61 53.18 9.74 108.27
8 1.03 11,64 1.87 21.63 4.64 53.40 9.75 108.28
9 1.06 12.03 1.93 22.26 4.65 53.65 9.75 108.32

18 1.10 12.39 1.98 22.77 4.66 53.76 9.75 108.38
11 1.13 12.76 2.03 23.31 4.67 53.89 9.76 108.4712 1.16 13.15 2.06 23.87 4.70 54.05 9.77 108.57
13 1.20 13.44 2.12 24.45 4.71 54.20 9.78 108.6314 1.24 13.96 2.16 25.03 4.71 54.33 9.78 108.72
15 1.27 14.39 2.22 25.63 4.72 54.50 9.79 108.80
16 1.49 16.38 2.57 28.53 4.65 51.62 9.81 108.89
17 1.51 16.80 2.62 29.08 4.66 51.71 9.81 108.96
18 1.56 17.24 2.67 29.65 4.67 51.81 9.82 109.08
19 1.60 17.70 2.73 30.23 4.68 51.93 9.83 109.17
20 1.64 18.18 2.78 30.83 4.69 52.04 9.84 109.29
21 1.68 18.68 '. 2.83 31.44 4.70 52.14 9.85 109.3922 1.74 19.21 2.89 32.07 4.71 52.28 9.86 109.51
23 1.78 19.75 2.95 32.72 4.72 52.42 9.87 109.64
29 2.12 23.55 3.33 36.98 4.82 53.50 9.95 110.54
25 1.89 20.90 3.07 34.06 4.75 52.73 9.90 109.90
26 1.95 21.53 3.13 34.77 4.77 52.91 9.91 110.05
27 2.00 22.17 3.20 35.48 4.78 53.09 9.92 1J 0.20
28 2.06 22.85 3.26 36.22 4.80 53.29 9.94 110.36
29 2.12 23.55 3.33 36.98 4.82 53.50 9.95 110.54
30 2.19

O 0*7
24.29 3.40

0 j n
37.76 4.84 53.73 9.97 110.72

oi 25166 3.48 38.56 ............ 4:8T" 53:98’ 9.99 110.92
32 2.33 25.87 3.55 39.39 4.89 54.25 10.00 111.12
33 2.41 26.72 3.63 40.24 4.91 54.54 10.03 111.34
34 2.49 27.60 3.70 41.11 4.94 54.85 10.05 111.57
35 2.57 28.54 3.79 42.03 4.97 55.18 10.07 111.82
36 2.66 29.51 3.87 42.96 5.00 55.55 10.09 112.09
37 2.75 30.54 3.96 43.93 5.04 55.95 10.12 112.38
33 2.85 31.61 4.05 44.93 5.08 56.37 10.15 112.68
39 2.95 32.75 4.14 45.96 5.12 56.83 10.18 113.01
40 3.06 33.94 4.24 47.04 5.16 57.33 10.21 113.36
41 3.17 35.19 4.34 48.15 5.21 57.87 10.24 113.73
42 3.29 36.50 4.44 49.31 5.27 58.49 10.28 114.14
43 3.41 37.88 4.55 50.52 5.32 59.10 10.32 114.57
44 3.54 39.34 4.66 51.77 5.39 59.80 10.36 115.04
45 3.69 40.88 4.78 53.09 5.45 60.55 10.40 115.55
46 3.83 42.49 4.91 54.46 5.53 61.37 10.45 116.09
47 3.98 44.20 5.04 55.89 5.61 62.25 10.51 116.68
48 4.15 46.00 5.17 57.40 5.69 63.22 10.56 117.32
49 4.31 47.91 5.31 58.98 5.79 64.27 10.63 118.00
50 4.50 49.92 5.46 60.65 5.89 65.41 10.69 118,75
51 4.69 52.04 5.62 62.39 6.15 68.00 10.76 119.55
52 4.90 54.29 5.79 64.25 6.27 69.38 10.84 120.43
53 5.10 56.66 5.96 66.21 6.40 72.54 11.02 122.40
54 5.34 59.18 6.15 68.30 6.56 72.54 11.02 122.40
55 5.58 61.85 6.35 70.50 6.71 74.33 11.11 123.53
56 5.83 64.68 6.57 72.85 6.89 76.28 11.23 124.75
57 6.09 67.68 6.79 75.36 7.08 78.41- 11.36 126.07
58 6.38 70.86 7.03 78.05 7.29 80.73 11.47 127.51
59 6.69 74.24 7.28 80.91 7.51 83.25 11.62 129.08
60 7.01 77.84 7.57 83.97 7.77 86.00 11.77 130.80

Atskaitykite 10% nuo šiose lentelėse nurodytų mokesčių
Gruodžio ir Sausio mėli, tiktai.

sis 1961 metais sausio mėne
sio pirmą dieną.

Connecticut valstijos gu
bernatorius Abraham A. Ri- 
binoff, paskirtas sveikatos ir 
švietimo reikalams. Ribicoff 
gubernatoriavimo te r m in a s 
baigsis už dviejų metų, bet 
jis pasitraukia iš gubernato
riaus pareigų, palikdamas jas 
baigti savo pagalb i n i n k u i 
John N. Dempsey.

Finansiniams re i k a 1 a m s 
(Budgeto) tvarkytoju paskir
tas David E. Bell, Harvardo 
Universiteto profesorius, bu
vęs prezidento Trumano ad
ministracijos pagalbininku fi
nansiniuose reikaluose.

Minima ir daugiau numa
tytų asmenų paskirti į kabi
netą, bet kadangi jie dar ne
paskirti, tai jų vardus nepa- 
duodame. Spauda gerai atsi
liepia apie išrinktojo prezi
dento parinktus asmenis į ka
binetą.

bėjęs su maršalu Abdel Amer, 
Suvienytų Arabų Respublika, 
Sovietų kariuomenės vadais 
ir sužinojęs, kad Grechko eina 
Sovietų Sąjungos apsaugos 
ministerio pareigas. Paskuti
niu kartu Malinovsky viešai 
buvo pasirodęs lapkričio mė
nesio 7 dieną, kada jis sakė 
kalbą dideliam parade raudo
nojoj aikštei Maskvoje, mi
nint 43 metų sukaktį bolševi
kiškos revoliucijos.

Malinovsky buvo artimas 
ministerio pirmininko Nikitos 
Chruščevo bičiulis ir saugo
tojas, jis praeitais metais ly
dėjo Chruščevą į Paryžių su-1 
kviestą viršūnių konferenciją, 
kurią Chruščevas savo naha- 
liškumu išardė. Dabar tas 
artimas Chruščevo draugas 
pradingo iš apsaugos ministe
rio pareigų ir, kaip praneša
ma, nėra žinių kur jis yra.

Mokyklų Rumus Stato 
Patys Studentai

Kaip sovietinis režimas iš
naudoja Lietuvos jaunimo 
darbo jėgą, matosi iš tokio 
pavyzdžio. Vilniuje pastatyti 
ir perduoti naudojimui nau
jieji Valstybinio pedagoginio 
instituto rūmai. Tai esąs pats 
didžiausias iš visų pokario 
metais statytų Vilniuje pasta
tų. Pasirodo, kad nuo pat sta
tybos pradžios tūkstančiai to 
instituto studentų turėjo dirb
ti prie statybų kaip paprasti 
pagelbiniai darbininkai.

Žaliakalnyje, Kaune, Vydū
no alėjoje, baigtas statyti 
bendrabutis Politechnikos in
stituto studentams. Su esa
mais ir dar numatytais ben
drabučiais institutas turės 
6 bendrabučius. Ir šių bendra
bučių statyboje dalyvavo ir 
dalyvauja patys studentai. E.

PAAIŠKINIMAS APIE APDRAUDOS SKYRIUS 
PRIE MOKESČIŲ LENTELĖS

SKYRIUS VI yra VISO GYVENIMO APDRAUDA. šiam 
skyriui narys duokles moka per visą savo amžių ir visą laiką 
lieka apdraustu. Ši apdrauda pasižymi mažomis duoklėmis.

PASTABA: Į šį skyrių su Non-Medical aplikacija, t. y., be 
gydytojo sveikatos patikrinimo, nariai priimami tik laike šių 
švenčių, t. y., iki vasario 1 d., 1961. Tuo daroma dovana ir se
niems SLA nariams, norintiems padidinti savo apdraudą pa
lengvintu budu.

SKYRIUS V2—taip pat yra VISO GYVENIMO APDRAU
DA. Tačiau narys už šią apdraudą duokles moka tik per 20 
metų. Po to narys duoklių nemoka, bet pasilieka ir toliau 
apdraustu pilnai sumai visam amžiui.

SKYRIUS V3—TAUPOMOJI APDRAUDA DVIDEŠIM
ČIAI METŲ. Narys duokles moka tik per 20 metų. Praėjus 
tam laikui pats narys atsiima visą apdraudos sumą, vadinasi, 
šio skyriaus nariai mokėdami duokles taupo sau kartu turė
dami naudingą savo gyvybės apdraudimą.

SKYRIUS VX—TAUPOMOJI APDRAUDA DEŠIMČIAI 
MIETŲ. Šio skyriaus narys po 10 metų duoklių mokėjimo pats 
atsiima visą apdraudos sumą, kaip kokį indėlį iš banko. Bū
damas per tą laiką apdraustu turi apsaugą galimos nelaimės 
atveju.

Tokia didžiulė dovana Jums kainuos tiktai mažytę 
pinigų sumą—50 centų mėnesiui, o jaunuoliui suteiks 
ateities užtikrinimo pradžią ir toji pradžia galės būti 
pagalba:

(1) Jaunuoliams siekti aukštojo mokslo,
(2) Sudaryti jiems kapitalą biznio pradžiai,
(3) Mergaitėms duoti kraitį,
(4) Sudaryti atsargą savarankiam įsikūrimui.

Tam tikslui duokit jaunuoliams taupomas SLA apdraudas. 
Duokit didesnes apdraudas. Rūpinkitės, kad Jums artimi 
jaunuoliai palaipsniui įsigytų $5,000.00 ar $10,000.00 SLA 
taupomas apdraudas. Todėl tokiem jaunuoliam, kurie jau 
turi mažą apdraudą, duokit dar vieną stambesnės sumos ap
draudą. Pasinaudokit SLA Vajaus Komisijos suteikta puikia 
proga ir Susivienijimo atsargų dovana šios šalies lietuviams. 
Maloniausias švenčių sveikinimais bus, kai sutvarkysit savo 
išgales taip, kad šia puikia proga galėtumėt pasinaudoti.

Vaikams ir jaunuoliams galit duoti tokias apdraudas:
(1) Viso gyvenimo apdraudą, kuri susidariusių santaupų pa

vidalu ateityje bus reikalinga.
(2) Per 20 metų mokamų duoklių apdrauda, kai toliau duok
lės nemokamos ir pilna apdraudos suma užtikrinta.
(3) 20 metų taupomoji apdrauda. Apdraustasis laikui atėjus 

gauna pilną apdraudos sumą.
(4) 10 metų taupomoji apdrauda. Apdraustasis laikui atėjus 

gauna pilną apdraudos sumą.

Kodėl reikalinga ir svarbi SLA apdrauda jaunuoliams

(a) Niekas nežino, ar galės pagelbėti artimam jaunuoliui, 
kai jis bus pasirengęs aukštąjį mokslą studijuoti. Tad šian
dien pasirūpinkit, kad jo studijos butų užtikrintos. Tam tikslui 
lengvai pagelbės taupoma SLA apdrauda.

(b) Daugelis jaunuolių trokšta nepriklausomo gyvenimo 
ir siekia savo biznį sukurti. Gaudamas užtikrintą SLA tau
pomąją apdraudą jaunuolis sudarys sau biznio pradžiai pagrin
dą ir sustiprins savo ateities sėkmingą gyvenimą.

(c) 1 Kiekviena šeima rūpinas jaunų mergaičių kraičiu. 
Lengvu budu galima užtikrinti mergaitei kraitį, duodant jai 
gerą su taupmenomis SLA apdraudą.

(d) Mes nežinome, kada ištiks nelaimė šeimą ir atskirą 
asmenį. SLA apdrauda, tai taupymas ateičiai ir garantija, 
kad bėdoje bus galima palengvinti savo būklę, nes SLA ap
drauda mokama nuo įsirašymo dienos ir yra neprarastina ap
drauda.

Kalėdų ir Naujų Mietų džiaugsmas bus didesnis—
jeigu Jus atliksit čia siūlomą patarnavimą savo artimiems, o 
ypatingai vaikams ir jaunuoliams, nes tai jų šventės ir jų 
ateičiai dabar turit palikti neišdildomą atminimą.—Bet neuž
mirškit ir savęs ... >

Žinokit, kad Susivienijimo apdraudos, kaipo fraternalės 
organizacijos apdraudos, garantuotos, jos negali būti paimtos 
už skolas ar kitokius piniginius reikalavimus. SLA taupomoji 
apdrauda, tai Jūsų pinigai ateičiai, kuriuos gausit, kaip gau
nate savo santaupas iš banko ir prie to dar kartu su savo 
šeima esat apsaugomas nelaimės atsitikimui. Todėl, paimkit 
ir sau daugiau apdraudos.

Brangus SLA Veikėjai ir Organizatoriai!
Šis gruodžio ir ateinantis sausio mėnuo yra palengvinių 

sąlygų apdraudos Švenčių Dovanoms SLA Deimantinio Jubi
liejaus proga. Dabar galit gauti visas apdraudas be įstojimo 
mokesčio, be daktaro sveikatos tikrinimo, pagal Non-Medical 
aplikacijas su 10% nuolaidomis.

Kada tik turit progą- kuopų susirinkimuos ir atskiriems 
asmenims aiškinkit SLA apdraudos su taupmenomis svarbą. 
Kiekvienas pats gali išpildyti trečiam puslapy dedamą aplikaci
ją, kurią kartu su mokesčiais siųskite į SLA Centrą, arba per
duokite savo kuopoms ar organizatoriams, kurių sąrašą rasit 
šiame “Tėvynės” numeryje ir kurie pasirengę Jums pagelbėti. 
Pasinaudokit nepakartojama proga turėti gerą taupymo ap
draudą, nes geresnės nėra. Jus atliksit gerą darbą, už ką 
Jums bus dėkingas kiekvienas apdraustasis.

Taupomieji skyriai yra ypatingai naudingi vaikams ir 
jaunesnio amžiaus nariams.

Šie visi išvardinti reguliarus skyriai yra taupomos apdrau
dos skyriai, jie turi neprarandamumo teisę pinigų atsiėmimo 
ar pakeitimo į apmokėtą apdraudą tokiai sumai, kokią parado 
apdraudos Paliudijime lentelė.

Kiekviena apdrauda įeina pilnon galion nuo nario priėmi
mo į SLA datos.

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

h: . ■

Geriausia Kalėdinė Dovana - Aplikacija 3 Puslapyje
Hhtelė, organizatorių sąrašas ir Jd^aaiškini mai yra šiame numeryje
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Susivienijimo kuopų skubus pra- 
neftimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
kfara.
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kite zono numeri.
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MUSŲ REIKALAI
Išsiuntinėti laiškai 
visoms SLA kuopoms

Artėjant žieminio sezono 
šventėms Kalėdoms ir Nau
jiems Metams, Vajaus Komi
sija tų švenčių proga, atnau
jino Susivienijimo Deimenti- 
nio Seimo metu buvusį vajų 
tomis pačiomis sąlygomis, 
kad švenčių proga nepriklau
santieji lietuviai ir lietuvaitės 
galėtų tapti nariais lengvomis 
sąlygomis. Vajus tęsis gruo
džio ir sausio mėnesiais, tuo 
tikslu Susivienijimo sekreto
rius dr. M. J. Vinikas, visų 
Susivienijimo kuopų finansų 
sekretoriams išsiuntinėjo laiš
kus prašydamas kuopas pasi
naudoti lengvatomis ir pasis
tengti prirašyti kodaugiausia 
lietuvių ir lietuvaičių prie Su
sivienijimo dviejų mėnesių lai
kotarpiu.

Išsiuntinėtas sekreto r i a m s 
laiškas privalo būti perskaity
tas kuopos susirinkime ir 
svarstytas.

Kartu pasiųsta 
įsirašymo aplikacijos

Kartu su laišku tame
voke pasiųsta po keturias įsi
rašymo aplikacijas: Vaikų 
terminuotai apdraudai aplika
cija iki 16 metų; Aplikacija 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus; 
Aplikacija nuo 20 iki 70 me
tų amžiaus, ir Aplikacija su
augusiems be daktaro sveika
tos patikrinimo.

Tokios pat aplikacijos telpa 
ir Tėvynėje, kurias iškirpę 
galite užpildyti. Jeigu pasiųs
tų aplikacijų pritruktų, ilgai 
nelaukdami praneškite cent
rui, o bus pasiųsta daugiau, 

e—★—ee
Dabar visi prašomi 
ryžtingai padirbėti

Jei Vajaus Komisija
naši organizacijos augimu na
riais ir daro palengvinimus 
naujų narių prirašymui žie
minių švenčių proga, tai ir 
visų narių pareiga ryžtingai 
padirbėti gruodžio ir sausio* 
mėnesiais, ir kodaugiausia lie
tuvių ir lietuvaičių įrašyti į 
savo brolišką organizaciją. 
Naujuosius 1961 metus turi
me pradėti su didesniu narių 
skaičium.

Organizatoriai 
stokite darban

Gruodžio ir sausio mėne
siais visų kuopų organizato
riai prašomi ryžtingai padir
bėti, o visi nariai prašomi pa
gelbėti organizatoriams. Jei
gu kurie nariai žinote tokius 
lietuvius, kurie nėra nariais 
ir nori prisirašyti, praneškite 
organizatoriams jų vardus ir 
adresus, kad organizatoriai 
galėtų juos aplankyti, paaiš
kinti svarbą apsidraudimo Su
sivienijime ir juos prirašyti. 
Todėl visi stokite darban ir 
nuoširdžiai dirbkite — pada^

ap-

pat

rupi-

SLA Reikalai ir .Veikla
SLA 208-tos Moterų 

Kuopos Veikla

Rinko Valdybą, Aukojo Baltui

Lapkričio mėnesį SLA 208 
pirmoji moterų kuopa papra
stai renka valdybą sekemiems 
metams. Taip buvo ir lapkri
čio 2 dienos susirinkime. Na
rės būdamos pilniausia paten
kintos taip vadinamos seno
sios valdybos darbuote šiuo 
laiku nenorėjo jokių pakaitų. 
Todėl vienbalsiai buvo per
rinkta sekamoji valdyba: pir
mininkė Pauline Drangelienė, 
vice pirm. Bernice Ambrose, 
fin. sekr. Anna Jagiella, sek
retorė Virginia Šimkus, iždin. 
Elzbieta Šatkauskienė, iždo 
globėjos Florence Kraus ir 
Bernice Brijunas, daktarė 
kvotėja dr. Lydia Zaleska. Li
gonių lankytojos Irene Bren- 
ner ir Helen' Pace ir maršal
ka Ona Konaites.

Narės reiškė dėkingumą už 
šios valdybos praeitų metų 
veiklą ir tikisi, kad jų ben
dradarbiavimas bus ir toliau 
malonus ir naudingas tiek 
kuopos veikloje kaip ir SLA 
organizacijai.

Rudeninės pramogos komi
sijos pirmininkė Elzbieta Šat
kauskienė išdavė raportą iš 
spalio 20 dienos parengimo. 
Vakaras buvo sėkmingas ir 
davė apie $250.00 pelno. Po
nia Šatkauskienė nuoširdžiai 
dėkojo narėms taip gausiai 
prisidėjusioms dovanomis ir 
darbu 
kimo, 
misija 
kurie 
parengimus.

Kaip įprasta, kuopa kiek
vieną metą aukoja Balfui, 
šiemet paskyrė $25.00, ku
riuos SLA iždininkė ir Balfo 
nacionalė sekretorė Nora Gu- 
gienė įteiks Balfo seimo pro
ga pabaigoje šio mėnesio Chi
cago je.

Susirinkimą sekė arbatėlė 
su vaišėms. Šeimininkės buvo 
M. Radziukynienė ir Bernice 
Ambrose. Narė.

prie šio vakaro pasise- 
Kuopa ir rengimo ko- 
yra dėkinga visiems 
nuolatos remia kuopos

SLA 134-ta Moterų 
Kuopa Chicago, III.

siūlomo

atsto- 
Senulis

SLA 134-tos moterų kuo
pos lapkričio mėnesį susirin
kime tarp kitko gyvai svar
styta SLA 6-tos apskrities 
Chicagoje namo įsigijimo rei
kalas ir narių vieningai pasi
sakyta NEREMTI 
projekao.

ALT konferencijos 
vės C. Austin ir P.
pateikė labai trumpus prane
šimus, kurie buvo priimti.

Balfo laiškas priimtas, sei
me dalyvauti įgaliota atstovė
K. Katkevičienė ir priduoti 
kuopos auką 15 dolerių.

Kvietimas dalyvauti Tautų 
Festivaly lapkričio 12-13 die
nomis teigiamai priimtas ir 
viena-kita musų jaunųjų na
rių: Joana Andriulis, Geno
vaitė Jazavitienė, Kristina 
Austin, Irena Norbut pasiža
dėjo pagelbėti-pasidarbuoti.

Plačiai buvo svarstoma dr. 
Vinco Kudirkos statymo pa
minklui reikalu lėšų sukėli
mas, kuris turės būt pilnai iš
spręstas sekančiam susirinki
me gruodžio mėnesį.

Kuopon priimta persikelian- 
ti iš 185 kuopos narė Zofija 
Kilius. Sergančios kuopos na
rės: U. Jasevičienė, A. Jod- 
džiunienė, P. Kavarskienė, 
narių yra lankomos ir ligo
nėms teikiama pagalba.

Kuopos fin. 
Austin gražių 
papuošus šias 
kubkienę, P.
Rudauskienę, K. Kat-nę, visos 
susidomėjo kokia čia proga 

sekretorė p. C. 
gėlių korsažais 
nares: K. Jar 
Senulienę, E.

rykite šį dviejų mėnesių vajų 
tikrai sėkmingu.

padarytas toks gražus gestas. 
Tačiau tik susirinkimą bai
gus sužinota, kad šį mėnesį 
minėtų narių yra gimtadie
niai. Čia įsijungė ir musų mie
loji kuopos iždo globėja p. 
Eugenija Šurkus irgi savo 
gimtadienio proga malonei vi
sas vaišindama. Pagalios vi
sai netikėtai atvykus šiems 
maloniems svečiams: p-lei E. 
Mikužiutei, V. Mankui, K. Če- 
pukui, visų nuotaika pasidarė 
dar linksmesnė. Tarp savęs ir 
su mielais svečiais turėjome 
progą nuoširdžiai pasikalbėti, 
pasitarti visais šių dienų or
ganizacijos ir kultūros darbų 
reikalais. Atžymėjančioms sa
vo gimtadienius sudainuota 
Ilgiausių Metų ir gražiais ju
morais išreikšta geriausių lin
kėjimų. i

Visi skirstėsi patenkinti iš
sinešdami malonius prisimini
mus. Narė.

Šių metų lapkričio 14 ir 15 
dienomis Pittsburghe įvyko 
Pennsylvanijos ribose esančių 
fraternalių organizacijų kon
gresas. Posėdžiai vyko Roose
velt Hotel. Atstovauti SLA 
buvo atvykęs dr. M. J. Vini
kas, kuris sykiu su preziden
tu Povilu Dargiu dalyvavo 
pasitarimuose ir iškilmingame 
bankete, kuris įvyko lapkričio 
14 dieną.

Reikia pažymėti, kad šiame 
seime be fraternalių organi
zacijų vadovybės, čia dalyva
vo ir ištisa eilė aktuarų, jų 
tarpe buvo ir SLA aktuaras 
Mr. Goodfarb.

Posėdžių metu buvo iškelta 
daugelis naujų problemų, są- 
rišy su naujais valstijų pat
varkymais. Buvo svarbu, ypa
tingai privačiuose pasikalbė
jimuose1 išgirsti kokius budus 
kitos fraternalės organizaci
jos naudoja naujų narių gavi
mui.

Kadangi dr. M. J. Vinikas 
antradienio vakare turėjo 
grįžti atgal New Yorkan, tai 
mums pittsburghiečiams buvo 
mažai progos su juo ilgiau 
pasitarti, tikimės, kad ateity
je mums pavyks dr. Viniką 
palaikyti Pittsburghe, taip, 
kad musų apylinkės SLA vei
kėjai turėtų daugiau progos 
su juo pasitarti ir tinkamai 
jį priimti.
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 3-čios Apskrities 
Suvažiavimas

Metinis SLA kuopų atsto
vų, sudarančių trečią apskritį, 
susirinkimas-suvažiavimas į- 
vyko lapkričio 20-tą dieną, 
Lietuvių Piliečių salėje, Pittsh 
burghe, 2-rą valandą po pie
tų.

Suvažiavimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. Buvo už- 
girtas praeito SLA Seimo 
Rengimo Komisijos raportas 
ir išreikšta širdinga padėka 
už jos '(Rengimo Komisijos) 
atliktą didelį ir gražų darbą.

Ateinantiems '(1961-miems) 
metams tapo išrinkta sekanti 
apskrities valdyba: S. F. Ba- 
kanas — pirmininkas; Juozas 
Virbickas
kas; Jurgis Žilinskas - 
tokolų sekretorius; Gertrūda 
Dargienė 
Bronė Pivaronienė — iždinin
kė; B. Aglinskienė ir A. Mi- 
čiulienė — iždo globėjos.

Suvažiavime, SLA reikalais, 
puikią kalbą pasakė SLA pre
zidentas Povilas P.- Dargis.
Paminėta Latvijos Nepriklau
somybės Paskelbimo Sukaktis

Lapkričio 20-tą dieną per 
Lietuvių Radio Programą įvy
ko 40-ties metų paminėjimas 
nuo paskelbimo Latvijos, kai
po laisvos 

valstybės. Programos vedėjas 
Povilas Dargis ne tik pasakė 
minėjimui pritaikintą kalbą, 
bet taip pat pateikė, klausan
čiai visuomenei latvių tauti
nes dainas ir jų (latvių) mu
ziką.

Atostogauja
Pittsburghicčiai, artinantis 

šaltesniam orui, vyksta į šil
tesnius kraštus. Vieni iš jų 
važiuoja į Floridą, kiti į Pie
tų Ameriką, na o dar kiti sa
vaitei ar kitai, švenčių proga, 
aplanko kaimyninių valstijų 
((statės) prietelius ir gimines.

Ką tik iš tokių atostogų 
grįžo žymi veikėja B. Pivaro
nienė, kuri buvo išvykusi į 
Clevelandą pas savo dukrelę.

Teko girdėti, kad nekurie 
musų veikėjai, vietoje šiltų 
kraštų, pasirinko Pannsylva- 
nijos kalnus medžioklei. Esu 
tikras, jei jie (medžiotojai) 
ką laimės, tai neužmirš ir mu
sų. “Tas Pats”.

Highland, Ind.

Paminėjo Vedybinio Gy
venimo Sukaktį

šių me-
Susivienijimo 273 kuopos 

narė, Birutė Sliekas, 
tų lapkričio mėnesio 24 die
ną paminėjo 17 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jie au
gina du sūnūs ir vieną duk
relę, kuri yra 3 metų. Sukak
tuvinės vaišės įvyko Padėkos 
dienoje, kuriose dalyvavo jos 
vyras Anicetas, giminės, daug 
draugų ir pažįstamų. Aš irgi 
buvau.

S. L. A. ORGANIZATORIAI

Reikalui Esant Kreipkitės j Juos Patarimų ar Pagalbos 
Nariams Prirašyti

A
AKRON, OHIO. W. Puishis, 1280 S. Michaels Avė., 354 kuopa.

Mrs. A. Kirtiklis, 1388 Andrus St., 198 kp. 
Mrs. K. Gaška, 1608 Manchester Road, 198 kp. 
F. Joga, 1221 Manchester Road, 198 kp.

ALBANY, N. Y.: Helen Grigas, 11 King Avė., 235 kp. 
ALIQUIPPA, PA.‘ J. Plečkaitis, 217 Highland Avė.
ASHLAND, PA.: T. Terleckas, 2023 Centre St., 259 kp. 
ANSONIA, CONN.: J. Radzevičius, 26 Hubbell Avė., 66 kp.

S. Bujanauskas, 125 Liberty St., 66 kp.

B
BROOKLYN, N. Y.: K. Vaitaitis, 67 VVbodbine St., 368 kp.

Mrs. D. Blazas, 2621 E. 27th St.
J. Audėnas, 252 Cteveland St., 126 kp.
J. Stilsonas, 5410—Sixth Avė., 126 kp. 
S. Bredes, 37 Sheridan Avė., 126 kp. 
Mrs. L. Sperauskas, 7 Kiely Place, 126 kp. 
P. Dagys, 1135 Blake Avė., 368 kp.

BRUNSWICK, OHIO: Jadvyga Budrys, 124 W. 130th St., 136 kp. 
BROCKTON, MASS.: Mrs. M. Yurgelun, 45 Merton St., 17 kp. 
BRIDGEVVATER, MASS.: O. Kušleikienė, 303 Broad St., 349 kp. 
BALTIMORE, MD.: A. Chesonis, 2800 Southern Avė., 64 kp.
BllJFFALO, N. Y.: ;Mrs. V. Aperones, 189 Prospect Avė., 304 kp.C
CAMBRIDGE, MASS.: J. Vinciunas, 233 Portland St., 371 kp. 
CHICAGO, ILL: Ona ir Dr. S. Biežis, 3148 W. 63rd St., 322 kp.

Miss E. Mikužis, 2026 N. Humboldt Blvd., 313 kp.
K. Mačiukas, 2549 W. 71st St., 260 kp.
L. Šmulkštys, 5611 S. Emerald Avė., 217 kp.
V. Petrauskas, 7207 S. California Avė., 217 kp. 
Anna Jagiella, 3052 W. 63rd St., 208 kp. 
J. Bildušas, 2839 W. 23rd St., 150 kp.
A. Vaitkevičius, 2534 W. 69th St., 150 kp. 
Christine Austine, 6717 Peoria St., 134 kp. 
Irena Narbut, 3721 WL. 64th Place, 134 kp.

K. Katkevičienė, 5422 S. Spaulding Avė., 134 kp.
J. Labzientis, 10826 S. Wabash Ave„ 63 kp. 
Dr. K. Drangelis, 24201 W. Manquette Road, 36 kp. 
A. Kaulčnas, 3414 S. Parnell Avė., 375 kp.
J. Plačas, 6718 S. Union Avė., 150 kp. 

CICERO, ILL.: K. P. Deveikis, 1330 S. 49th Avė., 301 kp. 
CLEVELAND, OHIO. V. Urbaitis, 634 E. 127th St., 303 kp.

K. Gaižutis, 444 Dundee Dr., 136 kp.
A. Dailidė, 6731 Etna Avė., 136 kp.
A. .Praškevičius, 13112 West Avė., 14 kp.
J. Brazauskas, 17909 Maplecliffe Road, 14 kp.
V. Braziulis, 1852 Knovvles Avė., 14 kp.
J. Virbalis, 1269 Carlyon Road, 14 kp. 
Mrs. M. Miščikas, 9804 Empire Avė., 14 kp.

D
DETROIT, MICH.: M. .L Balchunas, 10334 Aurora St., 352 kp.

B. Keblaitienė, 11631 Indiana Avė., 352 kp.
I. Kaunelis, 531 Grand Blvd., 352 kp. 
M. Boreišis, 14842 Robson, 352 kp. 
Z. Januškevičienė, 16534 Coyle Avė., 352 kp. 

DORCHESTER, MASS.: J. Gedmintas, 15 Mt. Ida Road, 308 kp.
W. V. Anesta, 8 Mayhew St., 859 kp.
A. Shaltanis, 5 Hesston Terr., 359 kp.

DU BOISį 1PA.: F. Tankevičius, 824 Weber Blvd., 153 kp.
DOIW’NSVIEW, ONT., CANADA Mrs. M. Jokubynas, 78 Haymarket Road, 

236 kp.

E
EAST CHICAGO, IND.: J. Pečiulis, 3726 Deodor St., 185 kp.

P. S. Rindokas, 4131 Dirummond St., 185 kp. 
EUZABETH, N. J.: I. Štokas, 237 Vine St., 3 kp.

S. Vaičiūnas, 730 Lidgewood Avė., 3 kp. 
EAfiTON, PA.: A. Kaziunaą 334 N. 12th St., 342 kp. 
ERIE, PA.:Ą. Matulevich, 320 Parade St., 216 kp.

F
FLUSHING, N. Y.: V. Sidzikauskas, 3011 Parsons Blvd., 126 kp.

G
1800 Clay St., 284 kp.
Seniūnas, 1343 ĮQwry Avė. N. W., 42

' GARY, IND.. Mary Klimaitis, 
GRAND RAPIDS, MICH.: K.
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Sveikatos Skyrius
šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos 2reik^l^}^yjd^ 

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytųjų: M^HEJAUSNA- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y

Širdies Sveikata ir Nesveikata

(Tęsinys)

SMEGENŲ APOPLEKCIJA 
ARBA STROKAS.

Sirokas, kaip sakiau, gali baigtis 
mirtim, gali būti vidutinio laipsnio, gali 
būti labai silpno laipsnio. Tai vis pri
guli kokio didumo kraujo indas yra pa
lieptas, rūšis užblokavimo, kaip ilgai pa
liestoji sniegenų dalis lieka be deguo
nies. Būna atsitikimų, ypač pas jaunus, 
kada kiti kraujo indai pavaduoja užsi
kimšusius.

Širdies atakų—strokų aukos daž
niau yra žmonės nervuoti, ambicingi, 
garbėtroškos, u’žsibrėžią nepakeli amus 
savo sveikintai tikslus, nekreipia dėme-

šio j perspėjančius sveikatos pavojų rei
škinius.

Kaip veikia jaudinimasis j širdį? 
Dėka jaudinimosi adrenalino liaukos pa
gamina adrenalino virš normas ir jį lei
džia į kraują. Dėka padidinto kiekio 
adrenalino susitraukia smulkios gyslos 
—arterijos, padidėja kraujo spaudimas. 
Žinoma, jei arterijos yra sveikos, toks 
susijaudinimas praeina be pasekmių. 
Bet visai kilta gali atsitikti su. arterijom 
paliestom sklerozės. Todėl žmonės se
nesnio amžiaus, žmonės su skleroze pri
valo nesijaudinti, nėsinervuoti, į viską 
šaltai žiūrėti,,nepersidirbti.

Tikrų specifinių vaistų gydyti siro
ką nėra. Gydytojo pareiga galimais vais
tais ateiti į pagalbą padėti organizmui 
nugalėti ištikusią nelaimę—ligą.

tBus daugiau)

Vaišės praėjo gražioje nuo
taikoje. Visi dalyviai išsiskir
stė į namus patekinti.

Paraše Buvęs.

1,200 lietuvių į Kazachsta
ną. — Praeitą vasarą iš Vil- 
nias išvyko 700 mechaniza
torių ir 500 danbo rezervų 
mokyklų auklėtinių. Jie “sa
vanoriškai” išvyko padėti 
kurti naują gyvenimą kazoch- 
staniečiams.

H
HARTFORD, CONN.: J. Pakalnis, 905 VVethersfield Avė., 124 kp. 
HOBOKEN, N. J.: J. Prapuolenis, 316 Clinton St., 3 kp.

I
INGLĘVVOOD, CALIF.: P. Žilinskas, 1328 Centinela Avė., 75 kp.

J
JAMAICA PLAIN, MASS.: J. M. TumaviČienė, 30 Robeson St., 328 kp. 
J»ANNETTE, PA.: E. Lazauskas, Box 21, Wayne Avė., 56 kp.

K
KENOSHA, WISi. J. Kasputis, 7605—22nd Avė., 212 kp.

L
LONG BEACH. IND.. J. P. Varkala, 2303 Foxdale Trail, 222 kp. 
LYĮNBROOK, N. Y.: J. Aymanas, 35 Franklin Avė., 38 kp. 
LINDEN, N. J.: M. Klimas, 221 Jefferson St., 3 kp.

M. Prakop, 334 De Witt St., 285 kp. 
John White, 926 Clinton St., 285 kp. 
J. Bartus, 131 Union Avė., 285 kp.

LEWITOWN, N. Y.. J. Petkevičius, 55 Sherwood Road, 368 kp. 
LEECHBURG, PA.: J. Stankus, R. D. 2, Box 625, 277 kp.
LOWELL, MASS.: L. Paulauskas, 579 Lawrenoe St., 173 kp. 

V. Kapeckas, 600 School St., 173 kp.
LOS ANGELES, CALIF.: V. Aleksandriunas, 2458 Silver Lake, 75 kp.

M. Aftukienė, 228 Mt. Washington Dr., 75 kp.M
MELROSE P ARK, ILL.: F. Petraitis, 107 N. 20th Avė., 125 kp. 
MIAMI, FLA.: F. Rodgers, 2031 S. W. 2nd St., 44 kp.

A. Kaulakis, 4763 S. W. 82nd St., 44 kp. 
MEXICO, ME.: A. Maliauskas, Box 116, 299 kp.
MAHANOY CITY, PA.: A. Ramanauskas, 536 E. Centre St., 211 kp. 

S. VV.izbaras, 519 W. Mahanoy Avė., 211 kp.
MILVVAUKEE, WIS.: F. Jurkus, 417 Marshall Avė., 133 kp.

N
NEW Y|ORK, N. Y.. Ona Vinikas, 307 W. 30th St., 126 kp.

Mrs. G. Anuska, 307 W. 30th St., 126 kp.
A. Sodaitis, 307 W. 30th St., 126 kp.
F. Stanko-Stankunas, 142 W. 44th St., 152 kp. 

NASHUA, N. H.: P. Davulis, 8 Ninth St., 331 kp. 
NEVVARK, N. J.: A. S. Trečiokas, 311 VValnut St., 245 kp.

K. Trečiokas, 311 VValnut St., 245 kp. 
NEW KENSINGTO.N, PA.: J. Sakalauskas, 461 Sloan Avė., 192 kp.

J. Ruckus, 252 Trailer Blvd., 192 kp. 
NEW PHILADELPHIA, PA.: S. Kubilius, 45 Valley St., 187 kp. 
NEW HAVEN, CONN.: M Kvaratiejus, 620 Ferry St., 142 kp.

O
OAKVILLE, CONN.: J. Trečiokas, 44 Bamford Avė., 11 kp. 
OMAHA, NEBR.: J. ŠermukSnis, 5721 S< 36th St., 87 kp.

P
PITTSTON, PA.: Nellie Bayoras, 160 Seneca St., 7 kp.

M. Banelienė, 135 Lambert St., 7 kp. 
Julia Maceina, 466 So. Main St., 203 kp. 

PITTSBURGH, PA.: V. Količienė, 23 Merritt Avė., 40 kp.
Mrs. M. Zdankus, 1223 W. North Avė., 40 kp. 
R. Spingytė, 701 Summerlee St., 40 kp.

. Mrs. G. Dairgis, 2040 Spring Hill Road, 363 kp.
Mrs. V. Stanny, 2116 Forbes St., 73 kp. 
Berta Pivaronas, 3651 Brlghton Road, 73 kp. 
Sally Aglinsky, 440 Minfon St., 86 kp.
Mrs. A. Mačiulis, 1811 Merriman St., 104 kp. 

PHILADELPHIA, PA.: J. Avižonis, 2963 E. Thompson St., 135 kp.
Z. Jankauskas, 2029 Brandywine St., 135 kp. 

___  K. Cheledin, 6814 N. Broad St., 135 kp. 
PLYjMOUTH, PA.: M. Kenger, 123 W. Poplar St., 246 kp.
PATERSON, N. |J.. Mrs. A. Valatka, 125 Seventh Avė.,R
RICHMOND HILL, N. Y.. F. Morkus, 89-26—120th St., 242 kp. 
REVERE, MASS.: Mrs. E. Kesler, 155 Fenno St., 53 kp.
RAGINE, WIS.: G. Kapočius, 1868 Linden Avė., 100 kp. 
ROCKFORD, ILL: P. šernas, 810 Haskell Avė., 77 kp.

S
SOUTH BOSTON, MASS.: J. Vaičaitis, 128 “O" St., 43 kp. 
SHENANDOAH, PA.: ,P. Ale*, 131 N. White St., 23 kp.

V. Visockis, 331 E. Lloyd St., 23 kp.
J. F. Stapisky, 220 N. West St. 

SiPRINGnELD, ILL: P. Kloga, 229 S. Paul St., 158 kp.
J. Stočkunas, 1500 E. Carpenter St., 275 kp. 

STAMFORD, CONN.: S. CIBULSKAS, 1 Valley Road, 168 kp. 
SOMMERVILLE, CONN.: W. Patsun, Main St., R. |F. D. 2, 264 kp. 
ST. CATHERINE, ONT., CANADA: J. šarapnickas, 56 Concord Avė.,

278 kp.
P. Polgrimas, 172 Boyle Road, 278 kp.

T
TORONTO, CANADA: O. Indrelienė, 76 Fairlawn Avė., 236 kp.

L. Rickevičienė, 4 Avon Avė., 236 kp.
S. Jokūbaitis, 33 Avon Avė., 236 kp.
A. Paulauskas, 152 Morningside Avė., 236 kp.
K. Lembertas, 76 Gothic Avė., 236 kp. 
A. Dūda, 42 Evelyn Avė., 236 kp.

Wl 
WATERBURY, CONN.. A. Grantas, 508 Wilson St., H kp. 
WILKES"BARRE, PA.: J. Kvedaras, 68 Thomas St., 33 kp.

Opa Miliauskas, 393 S. Empire St., 115 kp.
J. StanisiovaiŲs, 86 Amhurst Avė., 35 kp. 

WOODHAVEN, N. Y.: J. Šileikis, 86‘09—96th St., 38 kp.
F. Bručas, 86*16 Jamaica Avė., 38 kp.
P. Mačys, 88-31—76th St., 38 kp.

WORCESTER, MASS.: J*. Dvareckas, 48 Ame* St., 571 kp.
WJE»T LORNE, ONT„ CANADA: A. Kojelaitis, R. D. 2, 320 kp.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 moty liepos mėnesio 11*14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

t
/

10. Ratifikuoti naujai paruoštus, priimtus ir at> 
spausdintus Certifikatus:
ADULTS:

VI—Šeriai No. 911
V2—Šeriai No.
V3—Šeriai No. 917
VX—Šeriai No. 914.

S.L.A. Kuopų Veikla
Linden, N. J.

912

Cleveland, Ohio

(SLA Pildomosios Tarybos įnešimų tęsinys)

3. Visų rūšių vaikų apdrauda yra teikiama pagal 
įstatymus tos valstijos, kurioje išduodamas Certifi- 
katas.

4. Į ligoje pašalpos skyrių įstojimo amžius ribo
jamas prisilaikant įstatymų tos valstijos, kurioje as
muo gyvena.

5. Įstojimo amžius į apdraudos skyrius ribojamas 
įstatymais tos valstijos, kurioje aplikantas gyvena.

6. Atsižvelgus į tai, kad SLA yra įvedęs naujas 
pridėtines—Term ir Akcidentales—apdraudas ir kad 
jomis negali naudotis tie nariai, kurie jau yra įsi
giję reguliarių apdraudų maksimalę $10,000 sumą, to
dėl SLA Konstitucijos Skyrius VIII, paragrafas 2, 
interpretuojamas šitaip: Visos naujos pridėtinės ir 
specialės SLA apdraudos į maksimalės apdraudos su
mos ribojimą neįskaitomos.

ŠIA Kuopos Metinis 
Susirinkimas

JUVENILE:
915
916
913

VI—Šeriai No.
V2—Šeriai No.
V3-—Šeriai No.
VX—Šeriai No. 918.
Sočiai Members—Šeriai No. 919.
Juvenile Term to age 16—Šeriai No. 920 
Term age 16 to 25—Šeriai No. 921
Ten Year Term Life age 20 to 70 —Šeriai No. 922.
11. Ratifkuoti SLA Sekretoriaus Dr. M. J. Vibiko 

paruoštą ir Pildomosios Tarybos priimtą planą taupo
moms apdraudoms.

12. Naujai įstojantiems nariams į ligoje pašalpos 
skyrių, kurie turi 55 metus ar daugiau, įvesti duoklių 
padidinimą po 5% už kiekvieną pašalpos vienetą nuo 
kiekvienų pridėtinių metų.

13. Ratifikuoti paruoštą ir priimtą planą Drau- 
gybos nariams duoti ligoje pašalpą ir akcidentalę ap
draudą.

14.
klubams ir draugijoms tapti SLA reguliariais 
draugybos nariais, teikiant Draugybos Nariams 
aentalę ir ligoje pašalpos apdraudas.

15. Draugybos narių vaikams duoti visas 
apdraudas.

Susirgo Ona* Baltrukonienė, 
Susivienijimo Veteranė

Todėl kiekvieno nario ir na
rės pareiga šiame susirinkime 
dalyvauti ir išrinkti kuopai 
tinkamą valdybą sekantiems 
metams. Ir, žinoma, užsimo
kėti duokles.

Juozas Lėky s,
SLA 43 kuopos sekr.

Ponia Ona Baltrukonienė, 
SLA veteranė ir nuoširdi lie
tuviškų patriotinių darbų rė
mėja, šiomis dienomis rimtai 
susirgo ir paguldyta Fairvievv 
logininėn. Aš linkiu p. Baltru- 
konienei greitai pasveikti ir iš 
ligoninės grįžti į savo gražią
ją

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 285 kuopos narių me
tinis susirinkimas įvyks šių 
metų gruodžio mėn. 13 die
ną, priprastoj vietoj, 7 valan
dą vakare. Bus daug svar
bių reikalų aptarimui, tai vi
sų kuopos narių pareiga bū
ti susirinkime.

Taipgi bus renkama nau
ja valdyba 1961 metams. Ne
pamirškite užsimokėti duok
les už 1960 metus, tas su
mažins sekretoriui darbą.

Nors visą vasarą negalima 
buvo įvykdyti susirinkimų, 
bet sekretorius nė vieno susi
rinkimo neapleido, iš narių 
duokles iškolektavo ir pasiun
tė ir centro raštinę, todėl visi 
nariai yra gerame stovyje. 
Dabar sekretorius M. Prakop 
kviečia visus narius dalyvauti 
metiniame susirinkime. Kurie 
turite naujų narių prirašyti 
prie SLA, malonėkite atsives
ti į susirinkimą, nes tą vaka
rą bus sociaHis pobūvis.

M. Prakop,
SLA 285 kuopos sekr.

• v

Cleveltnd, Ohio

Svarbus Visuotinis Su
sirinkimas

SLA 136 kuopos nariai 
kviečiami į metinį visuotinį 
susirinkimą gruodžio 18 die
ną, 11:45 valandą ryte, Lie
tuvių salėje. Dalyvavimas bū
tinas.

Bus renkama kuopos val
dyba. Be to, yra visa eilė ki
tų svarbių klausimų, k. a.: 
darbų planai ateičiai, deiman
tinės SLA sukakties 
mas, pranešimai apie 
kuopos vakarą, nauji 
sumanymai ir kt.

Tikimės, kad pasirodys ir 
tie, kurie labai retai tesilan
ko, ir tie, kurie dar nėra įsi
jungę į musų broliavimąsi.

Vladas Braziulis.

rezidenciją. Draugas. I

Lavvrence, Mass.
SLA 41 KUOPOS 

narių susirinkimas įvyks šių 
metų gruodžio 
valandą po pietų, 
nėję, 41 Berkeley

Visi nariai ir 
vaukite šiame susirinkime ir 
užsimokėkite mėnesines mo- 
keltis, kad neliktumėt suspen
duoti. Nepamirškite, kad šis 
SLA 41 kuopos susirinkimas 
yra šaukiamas specialiai, nes 
tai šių metų paskutinis susi
rinkimas, yra daug svarbių 
reikalų užbaigti, 
sias reikalas 
miteto 1961 
man žinoma, tai šių metų ko
mitetas netarnaus toliau, nes 
jau pusė yra padavę rezigna
cijas.

Taigi bukite visi nariai su
sirinkime ir išrinkite komite
tą, kad paskui nereikėtų gai
lėtis ir rugoti dėl savo apsi
leidimo. Dar kartą primenu, 
kad visi būtumėt susirinkime 
ir atlikite savo pareigas. Kvie
čia SLA 41 kuopos valdyba, ir 
tuo pat kartu kuopos valdyba 
sveikina visus narius su Ka
lėdų ir Naujų metų šventėmis.

A. Yukno,
SLA 41 kuopos sekr.

18 dieną, 1 
LPK svetai-
Street. 
narės daly-

1

u

SLA

i

3 f

Child’s Name

of

WRITE PLAINLY OR PRINT IN INK ONLY

d. Present residence address

1

StatoCountyZoneApt No. CityNumber and Street

$.

$

$

o svarbiau- 
rinkimas ko

rnetams. Kiek

South Boston, Mass.

minėji- 
įvykusį 
įdomus

7. Nutarta amžiaus ribojimą ligoje pašalpai gauti, 
kur leidžia valstijų įstatymai, panaikinti.

d. Applicant’s residence address

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

(Bus daugiau)

JUVENILE APPLICATION
FOR NON-MEDICAL INSURANCE

9. Ratifikuoti dviejų specialių vajų, 1959 metų 
gruodžio mėnesio ir 1960 metų gegužės ir birželio mė
nesių, kurie buvo pavadinti “Deimantiniais Vajais, pri
taikintas lengvatas, prizus ir laimėjimus.

10. Height of child

___ ft. _______  in.

Ratifikuoti taisykles įvairiems lietuviškiems 
arba 
akci-

Lithuanian Alliance of America
Home Office: 1024 Miners Bank Building, Wilkes-Barre, Pa.
Administrative Office: 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

8. Ratifikuoti naujai įvestas “Term” apdraudas: 
vaikams nuo gimimo dienos iki 16 metų, jaunuoliams 
nuo 16 iki 25 metų amžiaus ir suaugusiems 10 metų 
pagrindu “Term” nuo 20 iki 70 metų amžiaus kartu 
su toms apdraudoms išdirbtomis mokesčių lentelėmis.

>

l

!

Amount

♦

Omaha, Nebraska

PANAUDOKITE ŠIĄ APLIKACIJA SUTEIKIMUI 
NEUŽMIRŠTAMOS DOVANOS KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

čia dedame vaikų Non-Medieal Aplikaciją visų rūšių taupomom apdraudom. Daugiau aplikacijų galima 
gauti kuopose pas sekretorius, kurių adresai neseniai buvo nurodyti “Tėvynėje,” ir pas organizatorius, ku
rių adresai dedami šioje “Tėvynės” laido:e, trečiame puslapyje. Mokesčių lentelę įvairiom taupomom ap
draudom taip pat rasite antrame šios laidos puslapyje.

Dabar iškirpkite šią aplikaciją ir užpildę pasiųskite sykiu su mokesčiais savo vietos kuopai arba SLA 
Centro Raštinei šiuo adresu: Dr. M. J. VINIKAS, 307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

Lodge No. __

Cert. No. ____

Cert. Class __

Amount

Monthly Dues

Annual Dues

Initiatlon Fee

Date Rec’d —

Date Accepted
Space above this line for office ūse only
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INSTRUCTIONS TO ORGANIZERS
a. Have the application filled out with pen and ink, then take it to the nearest meeting of your Lodge.
b. Financial Secretary of the Lodge, shall mali this application to the Secretary of the Lithuanian Alliance 

America within 7 days after the child has been formally accepted by the Lodge.
c. Applicant may take one or more classes of insurance, būt the aggregate sum of the non-medical insuranoes of

one child up to 21 years of age is not to exceed $2,000 or limits permitted by the laws of the Statė where this applica
tion is made.

d. The child, upon attaining 16 years of age, shall be reąuiired to transfer to adult membership and shall then 
become the owner of the benefit certifitate wlth the rlght to change his beneficiary.

e. The applicant mušt be fully informed of the contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian 
Alliance of America and the terms and conditions of the Class of ineuranoe applied for by him.

1. a. Print full name of child to be Insured b. Date of Birth c. Age

First name Middle name Lašt name Month Day Year 1

Number and Street Apt. No. City Zone County Statė

e. Place of birth of child f. Sex

City or Town County Statė Malė -------- ----------- Female -------

2. a. Print full name of applicant b. Date of birth c. Age

First name Middle name Lašt name Month Day Year

SLA 43 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas
--------- ,----

-SLA 43 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks šių metų 
gruodžio 14 dieną, Piliečių 
Draugijos patalpose, 368 W. 
Broadway, So. Boston, Mass., 
7:30 valandą vakaro.

Šiame susirinkime, apart 
kitų svarbių reikalų, bus ren
kama valdyba 1961 metams.

I.

SLA 87 KUOPOS 
narių metinis susirin k i m a s 
bus laikomas š. m. gruodžio 
mėn. 11 dieną, 2 valandą po 
pietų, šv. Antano parapijos 
salėje.

Susirinkime bus svarstoma 
ateinančių metų veiklos pro
grama ir renkama nauja kuo
pos valdyba. Prašome kiek
vieną narį įsipareigoti daly
vauti susirinkime.

Kuopos Valdyba.

8. Are applications for other insurance on the Child’s life now pending or contemplated? 

If “Yes” give amount and name of company or society:.

9. Has any application for insurance or for reinstatement on the child’s life been declined, postponed or modified in 

anyway? Yes-----------------No......... ...........
If “Yes” give date and name of company or society:

11. Weight of child

____________  lbs

12. Change of weight within past year

Gain________ lbs Loss _________ lbs

13. Is the child in good health to the 14. Is the child deformed? 
best of your knowledge and belief?

15. Is the child’s hearing or eyesight 
impaired?

16. What illnesses, diseases, injuries, disorders or operations has the child had since birth?
Name of illness or treatment Duration Date of Recovery Physician’s name and address

17. Family history 
of child 

Father

Mother

Full Brothers

Full Sisters

Name Age Health* Age at death Cause of death

--------------------------------------------------------------------------------------- i'.i

M-If not good, give cause

Dated at --------------------------------- ___________------

I understand and agree that all the foregolng statements and ansvvers made by me shall constitute a 
part of the contract of insurance when issued and I hereby declare that all such statements and answers 
are full, accurate and true, to the best of my knotvledge and belief, and are offered to the Lithuanian Alllance 
of America as a consideration for the contract for whlch this application is made.

e. Occupation f. Relationshlp of Applicant to Child g. Totai insurance in force 
on applicant's life

on the _.______day of......... ............. —- 19-__ Signature of Applicant

Organizer’s Signature

LODGE’S CERTIFICATE
I do hereby certify that at the meeting of the LAA Lodge No------------------held on ------------------------------------ 19_

the above application has been read and said child has been accepted as a member of the Juvenile Branch of the Lodge.

Address

3. Ultimate amount of insurance desired

on child’s life Class ____ $------ -------

4. Do you want additional 
insurance of double indem- 
nity in case of accldental 
death? Yes ____  No __—

5. Premiums payable

Annually $.................- Monthly ------------

6. Beneficiary

Print full name Relationshlp to child

7. Totai insurance in force on child’s life elsewhere:

Lodge Secretary’s Signature

Year of issue

Šeriai No. 578

Name of Company or Society

Space below this line for office ūse only
I

This Application is approved for death benefit of $—

This Application 1b rejected because of

Data
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Amerikos Lietuviu Veikla Taunis visur dirbo

Brooklyn, N. Y

Lietuvių Siuvėjų Susirinkimas

Siuvėjų 54-to Skyriaus 
susirinkimas šaukiamas 

gruodžio mėnesio 14 
5:30 valandą po pietų, 
patalpose 11-27 Arion 
Brooklyne.
54-to skyriaus siuvėjai 

būtinai dalyvauti 
susirinkime,

A. C. W. of A. Unijos Lie
tuvių 
narių 
š. m. 
dieną, 
unijos 
Place,

Vį^i
kviečiami 
šiame susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui.

Delegatas.

South Boston, Mass.

ALT Sandaros 7 Kuopos 
Susirinkimas

Gruodžio 18 dieną A. L. T. 
Sandaros 7 kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas, kuriame bus 
renkama valdyba 1961 me
tams, įvyks nuosavoje svetai
nėje, 124 F Street So. Bos
ton, Mass., 2-rą valandą po 
pietų.

Sandaros 1-mos apskrities 
metinis suvažiavimas taip pat 
įvyks 7-tos kuopos patalpose 
gruodžio 11 dieną, 12 valan
dą. Po sesijų, vakare, yra 
ruošiamas delegatų priėmimui 
banketas. Visi nariai esate 
kviečiami dalyvauti kaip su
sirinkome taip ir bankete.

Kuopos Valdyba.

Toronto, Canada

SLA 236 KUOPOS 
sekantis narių susirinkimas 
įvyksta gruodžio mėn. 11 die
ną Lietuvių Namuose, Jame 
bus renkama kuopos valdyba 
ir revizijos komisija. Nariai 
šiame susirinkime prašomi kuo 
skaitlingiausia dalyvauti.

M. K.

Chicago, Illinois

Gražus Buvo Sandaros 
Metinis Koncertas

te viliojo sustoti prie jų ir aty- 
džiai pasižiūrėti j juos ir pa
galvoti kiek tai išminties ir 
darbo sudėta į juos.

Čia musų jaunos kartos 
Worcesteryje gimę ir augę, 
amerikiečių tarpe aukštas vie
tas turį, tačiau pirmoje vieto
je jie yra lietuviai.

Koordinatorius Edvardas J. 
Struckus, Recreation Supervi- 
sor of the Parks and Recre
ation Department.

Vytautas Pigaga, Massachu- 
setts valstijos seimelio atsto
vas.

Albertas Jodžionis, Woręes- 
terio Muzikantų Unijos prezi
dentas.

Šie vyrai daug dirbo ir va
dovavo, už tad ir pasekmės 
buvo puikios.
Įvairi programa

Pirmiausia Lietuvių Karo 
Veteranų skaitlingas postas, 
palydint Būgnų ir Trimitų Or
kestrui, vadovaujant Annai 
Roland, atnešė vėliavas prie 
scenos.

Muzikui Albertui Jodžioniui 
vadovaujant dideliam orkes
trui, kartu su Drum Korpusu, 
sugrojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
W!orcesterio miesto manageris 
Francis J. McGrath, miesto 
tarybos narys George Wells, 
savo ir gubernatoriaus Fur- 
colo vardu. Šie vyrai geri kal
bėtojai.

Miesto vice majoras John 
Sheo miesto vardu, ir daug 
ir daug kitų tautybių atstovų 
— armėnų, airių sveikino lie
tuvius ir gyrė, kad jie suge
bėjo tokią skaitlingą publiką 
sutraukti.

Vietos skautai, vedami Da
nutės Marciukevičiutės, pašo
ko keletą šokių. Onos Ivaškie- 
nės grupė iš Bostono pašoko. 
Šv. Kazimiero parapijos 8-to 
skyriaus mergaitės, vadovau
jamos seselės M. Emma, pa- i 
šoko. Publika gėrėjosi šokiais 
ir užsilaikė labai ramiai.

1917 metais tuometinis S. 
L. A. Centro sekretorius Ani
cetas B. Strimaitis, paragino 
S. Gegužį iš Mahanoy City, 
Pa, suorganizuoti Schulkill 
apskrity Susivienijimo pirmą 
apskritį, ir p. Gegužis, tuome
tinis SLA prezidentas, tuo 
reikalu pasidarbavo, nes čia 
ir pirmiau gyvavo pirma ap
skritis, bet Damijonaičiui pre
zidentaujant ji suiro.

Pirmas suvažiavimas įvyko 
Shenandoah, Pa, taip vadina
moje lietuvių sostinėje. Tai 
buvo istorinis suvažiavimas, 
kuriame delegatais buvo stip
rus jauni vyrai, tartum spe
cialiai parinkti, kurie apskri
ties pirmininku išrinko p. J. 
D. Taunį, kuris tuo metu gy
veno Kulpmont, Pa, o finan
sų sekretorium buvo išrinktas 
velionis S. Bulota iš New Phi- 
ladelphia, Pa. Jiems vadovau
jant pirmoji apskritis išaugo 
iki 32 kuopų, suvažiavimai 
būdavo laikomi kas trys mė
nesiai ir jie būdavo skaitlingi, 
tartum kokie seimai.

Prieš paskutinę imigraciją 
p. Taunis kvietė prelegantus, 
rengė prakalbas kur tik ga
lėjo, kad pagalbėti broliams 
lietuviams atvykti iš anos pu
sės Atlanto į Ameriką ir ki
taip jiems pagalbėti. Vieną 
kartą prelegentu buvo dr. J. 
Pajaujis iš New Yorko. Dabar 
tiems atvykusiems naujiems 
imigrantams reikėtų atsi
žvelgti į savo geradėją J. D. 
Taunį ir jam pagalbėti, nes 
jis sulaukęs gilios senatvės ir 
ligos kankinamas gyvena ap
skrities prieglaudos namuose. 
Kalėdų pirmą dieną jam suei
na 83 metai amžiaus, tai bu
tų labai gerai ir linkėtina, 
kad tie žmonės, kuriems jis 
yra daug gero padaręs, gimta
dienio proga pasiųstų laiškelį 
ar kitaip jį pasveikintų ir į- 
teiktų jam nors kuklią dova
nėlę.

Jo adresas:
J. D. Taunis,
Northamberland,

County Home, 
Shamokin, Pa.
A. J. Kanišauskas.

na $3.00).
Capriccio, op. 28 (kaina 

$1.00).
Šių kurinių išimtinas pla

tintojas (exclusive distribu- 
tor) U. S. A. ir Kanadoje yra 
Theodore Presser Company, 
Philadelphijoj. Juos galima 
užsisakyti visose didelėse Mu
zikos Krautuvėse šioj šaly.

V. Bacevičiaus piano Sona
ta Nr. 1, op. 4, išleista Pary
žiuje (Edition Heugel, Au 
Menestrel) yra platinama A- 
merikoj tos pačios Theodore 
Presser kompanijos. Gi Bace
vičiaus piano kurinius išleis
tus Vienoj (Universal Edi

tion galima įsigyti per Asso- 
ciated Music Publishers New 
Yorke. Beje, du albumu Ba
cevičiaus piano kuriniu buvo 
išleidęs New Yorke jau se
niai Paragon Music Publi
shers.

Bacevičius turi dabar dvi 
Master Class Studijas: vieną 
New Yorke (sekm., pirm, ir 
antrad.), o kitą Bridgporte, 
Conn'. (Trečiad. iki šešt) šiuo 
adresu: 760 Washington Avė., 
Eįridgeport 4, Conn.

JUOZO IR ONOS CINKŲ SALDAINIŲ 
KRAUTUVE

meniškų papuošalų importuotų iš Europos įvai-

Kalėdų ir Naujų Metų Šventėms siūlo:
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse, 
graži dovanėlė kiekvienam. Lietuviškų Saldainių RŪTA. Šoko
ladinių Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.
EGLUTEI
riaušių elektrikinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas 
kitokių žaislų.
ODINIAI ALBUMAI su tautiniais ornamentais ir lietuviškais 
meniškais paveikslais Vytis, Vilnius, tulpės ir kt.
ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DĖŽUTĖS, grojančios ir su 
šokėjomis.
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKER.
ATVIRUTES su lietuviškais ir angliškais įrašais, piešiniai 
tautiniais ir religiniais motyvais, lietuviškais vaizdais ir žinomų 
poetų eilėraščiais.
Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunčiant pinigus. Atvi
ručių kaina ntuo 10 iki 25 centų.
PLOKŠTELES PATEFONUI
šokių ir musų kompozitorių kurinių.

DAUGYBE KITŲ AUKŠTOS VERTES PREKIŲ, tinkančių 
moterims, vyrams ir vaikams.

KRAUTUVE ATIDARA KASDIEN

naujausių lietuviškų dainų,

Taunis gelbsti dipukams
Pasibaigus antram pasauli

niam karui, 1945 metais Juo
zas Taunis gaudavo daug lai
škų iš anos pusės Atlanto 
vandenyno, kuriuose prašė 
pagalbos karo išlaškyti po vi
są pasaulį musų broliai ir se
sės. Juozas D. Taunis tuos 
laiškus siuntinėdavo į kitus 
miestus įvairiems binieriams, 
ragindamas juos pagalbėti ne
laimingiems žmonoms, bet iš 
85 laiškų tik vienas atsiliepė 
ir patenkino brolio Taunio 
prašymą. Taipgi per jo pasi
darbavimą daug lietuvių pa
siuntė garantijas, kad tie ne
laimingieji galėtų atvykti į 
šį kraštą. Aš taipgi gavau ke
lis laiškus iš Brooklyno raš
tinės, kad pagalbėčia dviem 
moterim atvažiuoti. Už mėne
sio laiko gavau laišką iš Phi- 
ladelphijos, Pa., nuo airių ku
nigo, kad tas moteris pasiun
tė į Chicagą, nes joms čia ne
bus patogu gyventi, nes vie
na susilaukė kūdikį.

Išleisti V. Bacevičiaus 
Kuriniai

“Mercury Music Corpora- 
tion” New Yorke tik ką išlei
do Vytauto Bacevičiaus se
kančius piano kurinius:

Sonata Nr. 2, op. 37 
na $3.00).

Sonata Nr. 3, op. 52

(kai-

(kai-

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1960 Metų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Gruodžio 3

VISIEMS PIRKĖJAMS IR MUSŲ LANKYTOJAMS LINKI
ME GERIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

JUOZAS IR ONA GINKAI, 
SŪNŪS IR MARTI

495 Grand .Street, 
Brooklyn 11, N. Y, 
Tel. EV. 4-9293

Biznieriai, pagarsinkite savo biznius Susivienijimo organo 
Tėvynės Kalėdiniam numery.

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolim įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifines 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 VV. 32nd St., Chicago 8, UI.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais Įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Lapkričio 20 dieną Lietuvių 
Auditorijoje įvyko savaitraš
čio Sandaros metinis koncer
tas, kuris visais atžvilgiais 
buvo sėkmingas. Meninėj pro
gramoj dalyvavo: Ona Skeve- 
riutė, Josephinc Mil e r i u t ė, 
Kristina Austin, Vita Valiko-

- J

konytė, Algirdas Brazis ir kt. 
Visi programos pildyto jai sa
vo užduotis atliko labai gerai 
ir iš žiūrovų susilaukė gausių 
plojimų ir reikalavimų dau
giau dainuoti. Programai va
dovavo vietiniams lietuviams 
gerai pažįstamas muzikas Jo
nas Byanskas.

Meniniai programos daliai 
užsibaigus, buvo suvaidintas 
scenos veikaliukas “Tėviškės 
Prisiminimai”, kurį suvaidino 
šokėjų grupė “Žilvitis”. Vei
kaliukas suvaidintas gerai ir 
žiurėvai buvo patenkinti.

Užsibaigus programai, pra
sidėjo šokiai ir draugiškas pa
sikalbėjimas bei pasilinksmi
nimas, 
nakčio.
namus

kuris tęsėsi iki vidur- 
Dalyviai išsiskirstė 

patenkinti.
Dalyvis.

i

Worcester, Mass.

Dainų programa

Švento Kazimiero parapijos 
mokyklos 6-to, 7-to ir 8-to 
skyrių vaikučiai, vedami sese
lės M. Conrad, gražiai padai
navo keletą dainelių.

Lietuvių Meno Mėgėjų Ra
telio choras, vedamas Jono 
Beinoriaus, puikiai sudainavo 
5-kias daineles.

Taip pat Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos Vyčių 116 
kuopos choras, vedamas Vin
co Burdulio. Abu chorai gra
žiai padainavo, ką liudijo ra
mus publikos užsilaikymas ir 
šiltas katučių plojimas.

Programa tęsėsi virš 4 va
landas, tačiau publika neno
riai skirstėsi į namus. Orkes
trui grojant “Noriu miego, 
saldaus miego ir kitus šokius, 
jaunimas pasiliko šokti.

Tiek daug buvo visokių 
rankdarbių surinkta, kad rei
kia stebėtis. Tą visą darbą at
liko pasišventusios moterys, 
kuriomis yra: Antanina Wac>- 
keli, Vaškelevičienė, Julė Len- 
draitienė, Marcelė Watkins, 
Marijona Didžiūnas, ir daug 
kitų. Vėliau daugiau parašy
siu. J. Krasinskas.

Tel. STagg 2-5043 
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBL1C i

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS BARTKUS, 60 kp., Grand Rapids, Mich., gi

męs kovo 2, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 1, 1918 m., mirė lapkričio 10, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Apolionijai Bartkus, pomirtinės išmo
kėta ______ ____ ,____________________________ $80.00

URŠULE BALTAKIENE, 63 kp., Chicago, III, gimus 
rugsėjo 14, 1892 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 3, 1925 m, mirė lapkričio 19, 1960 m. 
Veliones vyrui, Karoliui Baltakiui, pomirtinės išmo
kėta ______________ ______________________  $1,000.00

MARE PEŽIENE, 131 kp, Norwood, Mass, gimus gruo
džio 20, 1895 m, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1923 m. Mirė lapkričio 20, 1960 m. Ve
lionės dukterei, Albinai Pėža, pomirtinės išmokėta $150.00 

VINCENTA KAZLAUSKIENE, 245 kp, Newark, N. J, 
gimus liepos 15, 1893 m, Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 12, 1929 m, mirė spalio 13, 1960 m. 
Velionės pomirtinė išmokėta The Union County 
VVclfare Board, Elizabeth, N. J.____ _________ $600.00

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
‘‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI? “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.

7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

Lietuvių Diena Gražiai Praėjo Shamokin, Pa.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven 21, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

. $1,830.00
$153,585.16

Viso ________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____

Išmokėtos ligoje pašalpos
BARTKEVIČIUS, 17 kp., Brockton, Mass. Sirgo 12 sav. ........... $67.50
RAMANAUSKIENE, 11 kp., VVaterbury, Conn. Sirgo 6 s. 18.00
CIHESTER, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 5 s. ir 5 d. _______  70.00
MAININIEN®, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 5 s. ir 5 d._ 48.00
MICKEVIČIUS, 53 kp., Chclsea, Mass. Sirgo 12 s. ....................... 56.25

127 kp., Lynn, Mass. Sirgo 12 s. ______________________ 89.27

j.
s.
s.
v.
o.
J. TREBUI.
O. GAJAjUSKIENĖ, 156 kp., Youngstovvn, Ohio. Sirgo 10 s. ir 1 d. 57.00
E. MARCINKUS, 262 kp., Waukegan, III. Sirgo 11 s. ir 2 d. _____  56.75
M. STANKEVIČIENE, 311 kp., W. Frankfort, III. Sirgo 7 s. ................. 78.00
K. ADOMAITIS, 311 kp., W. Frankfort, III. Sirgo 6 s. ir 3 d. _____ 77.00

\ __________

Viso ......... _(............—.............................J—............... $617.77
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ........... $28,093.42

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

------- į-
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: ‘‘Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperiU: Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaio lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų . . .

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadtvay So. Boston 27, Mass.

Cl
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“Lithuanian Folks Festival”, 
suruoštas lapkričio 27 dieną, 
puikiausiai pavyko. Gražioji 
Worcesterio Memorial Audito
rium, kurioj telpa virš 4,000 
(keturi tūkstančiai) žmonių, 
buvo perpildyta. Net miesto 
valdininkai stebėjosi, kad lie
tuviai sutraukė tokią skaitlin
gą minią publikos. Smulkiai 
aprašyti negalima, pasitenkin
siu tik trumpoje formoje pa
minėjęs.

Pirmaeilių artistų piešėjų 
paveikslai traukte traukė su
stoti ir pasižiūrėti į juos. Mo
terų rankų darbo audiniai, 
mezginiai, išsiuvinėjimai vilie-

Pirmųjų Lietuvių Veikla

Čia dar yra užsilikusių pir
mųjų lietuvių, atvykusių į šį 
kraštą ir apsigyvenusių Penn- 
sylvanijos valstijoj, bet jie 
jau pasiekė žilos senatvės. 
Štai vienas lietuvis, apie kurį 
aš noriu parašyti, nes jis vi
są gyvenimą dirbo dėl žmonių 
gerovės. Tuo nenuilstančiu 
veikėju yra Juozas D. Taunis, 
kuris platino lietuviškus laik
raščius, pardavinėjo knygas, 
rašinėdavo į laikraščius traip- 
snius, savu laiku buvo geras 
fotogratistas ir užlaikė dova
nų pardavimo krautuvę. f

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine. 
Licensed by USSR 

BROOKLYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue Tel. LN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312 Market Street TeL„™ 2'2452 S" 2^

BOwlhig Green 9-6992
•Per muaų Arnu, a— elunUnU! paskyrimo 

o 9 vai. ryto iki 0 vaJ. vakaro kasdien, šeštadie
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

SKYRIAI:

mokami vietoje, musų Įstaigose. *Prie firmos jstai yja ^autuvės. 
tuojamaa 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu c ir sekmadieniais 9-4 vai.skyriai atidaryti nu

MUSŲ

'•p

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CAU 

DUnkirk 5-6550

643-47 Albany Avė. 
HARTFORD 6, CONN.

CHapel 7-5164
882 North 7th St 

PHILADELPHIA 28, Pa 
WAlnut 8-1747

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, II,L 

HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Campau Avė 
DETROIT 12, MICH.

TOwnsend 8-0208

109 Burnet Park Drive 
SYRACUSE, N. Y. 

GRanit 8-8485
46 Whithead Avė. 

SOUTH RIVER, N. J. 
CLifford 7-6820

126 Tilgham St. 
ALLENTOWN, PA.

HEmlock 5-0415

1IMM) Floet St. 
BALTIMORE, MD.

Dlckens 2-4240

397-A West Broaduay 
SO. BOSTON 27, MASS.

ANdrew 8-2718
1028 Kenilworth Avė.

CLEVELAND 18, OHIO
Tel. PRospect 1-0696

BAker 5-4210558

NAUJIENOS t »

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir ‘‘Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje •— 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite Čekį arba money Orderį 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street,. Chicago 8, Illinois

& —



I

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS I
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New York 1, N. Y., Gruodžio-Dccember 16, 1960
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Kalėdom Pasinaudok Aplikacija 3 Puslapyje

* 
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Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post 
Office at New York, N. Y, under the Act of Maroh 3, 1879

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
in Section 1108, Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

ir Kalėdų senelis greitai žings- 
Todėl nelaukite ir dar šiandien)

Šiais Metais Kalėdų Švenčių Papročiui—Sveikinti Savo 
Artimuosius (teikiant Dovaną—Yra Suteikta Nauja 

ir Graži Prasmė: Vieton Bet Kokių Menkaver
čių Daiktų Turime Galimumą Duoti Tikrai 

Naudingą Dovaną—SLA Apdraudą

51 METAI

Didžiausia Kalėdų Dovana Mažiausia Kaina
Kalėdoms Apdovanok Visą Šeimą

(Specialiai Palengvintomis Sąlygomis)

No. 51

L A I K S” EDITORIALAS APIE 
LIETUVIU IR LATVIU PASITARIMĄ

Prezidentas Eisenhoweris ir busimas preziden 
tas Kennedy tarėsi Baltuose Rūmuose. - Unijų 
vadai nori turėt savo žmogų darbo sekretorium

Latvių laikraštis “LAIKS”, kuris yra vienintelis visiems 
latvių imigrantams JAV, Nr. 93, lapkričio 19, 1960 patalpino 
čia paduotą editorialą apie lietuvių ir latvių pasitarimą, kuris 
įvyko lapkričio 11 dieną SLiA Centre, pavadinimu:: KAIP GE
RIAU ĮGYVENDINTI PABALTIEČIŲ BENDRADARBIA
VIMU”.

Bendradarbiavimas Pabaltiečių tarpe turėtų būti ne vien 
bendrų švenčių ar politinių kovų veikloje, bet taip pat praktiš
kame kultūriniame ir ekonominiame išeivijos bendradarbiavi
me. Tą pripažino lapkričio 11 dieną susirinkime, kur latvių ir 
lietuvių atstovai buvo sukvievsti seniausios lietuvių organiza
cijos vadovybės New Yorke. Kongrečių žingsnių šis susirin
kimas nenulėmė, bet vieningu susitarimu nutarė bendradarbia
vimą palaikyti ir eventualiai jį plėsti.

Glaudesnio bendradarbiavimo organizatoriai buvo lietu
viai, kurie vadovauja seniausiai lietuvių organizacijai Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje, kuri jau gyvuoja 75 metus ir ku
ri pastatyta ant broliškų pamatų, gyvybės ir ligos pašalpos 
apdraudų formoje yra apjungusi apie 15,000 organizuotų na
rių.

Pasitarime lietuvius atstovavo: SLA prezidentas P. P. 
Dargis, sekretorius dr. M. J. Vinikas, kun. P. Dagys, Tėvynės 
redaktorius M. L. Vasil, taipgi dalyvavo svečias J. Bačiunas.

Latvius atstovavo: iE. Švuksta Amerikos Latvių Susivie
nijimą, K. Stanikevics New Yorko Latvių Susivienijimą ir Ta
rybą, kun. Zarinš ir Laiks redaktorius E. Reisters.

Šiame pasitarime gyvai ir turtingai buvo pasikeista nuo
monėmis apie artimesnį bendradarbiavimą, nors jokių konkre
čių planų tam bendradarbiavimui tuom tarpu dar nepriėmė. 
Buvo prieita vieningo supratimo, kad glaudžiausiai turi ben
dradarbiauti abu latvių ir lietuvių Susivienijimai ir kad tokie 
pasitarimai butų laikomi periodiškai.

Pasitarimuose atsispindėjo didesnės galimybės bendradar
biauti kultūros ir ekonominėje dirvoje ir buvo keltas sumany
mas, ar nebūtų įmanoma įsteigti Pabaltiečių banką, bendras 
apdraudas, radio stotį ar valandėlių Pabaltijos tautų.

SLA atstovai painformavo latvius apie savo organizaciją, 
kuri pasiekė savo stiprybės per apdraudas, nes SLA balansas 
siekia netoli 4 milijonų dolerių, turi 375 kuopas ir dideles su
mas yra skyręs įvairiems tautiniams ir kultūriniams darbams. 
SLA taip pat išleidžia savaitraštį TĖVYNĘ ir yra liberalė or
ganizacija, kuriai gali priklausyta įvairių politinių ir religinių 
įsitikinimų žmonės.

, SLA prezdentas P. Dargis pakartotinai pabrėžė reikalin
gumą didesnio bendradarbiavimo ir bendro planavimo ateičiai, 
nurodydamas, kad daugelio organizacijų amžius yra labai ri
botas. Bet jei norime rūpintis apie Pabaltiečių atstovavimą 
JAV, 30 ar 50 metų pirmyn, tada tai atstovybei realus pa
matai jau dabar reikia padėti, su stipriu ekonomišku ūkišku 
planu, kad eventualiai darbą butų galima tęsti ir tada, kada 
ateis į musų vietą busimos kartos, kurios bus išsklaidytos 
amerikiečių bendravime, bet jie palaikys senas musų tradici
jas, kultūros laimėjimus ir prisipažins, kad yra musų tautų 
nariai. Tą mes šiandien galime matyti pas airius, škotus, 
šveicarus ir kitus Europos kilmės amerikiečius. Todėl, kol dar 
gyvi ryšiai su gimtąją žeme, reikia rūpintis, kad savo verty
bes išlaikytume ateičiai.

Pasitarimas paliudijo abiejų pusių pageidavimą bendra^ 
darbiauti ir atvėrė galimas perspektyvas. Taip pat davė už
simojimą įžvelgti, kaip sąmoningai viską remia plačioji visuo
menė organizuotą ekonominį darbą, kuris gali prasidėti nuo 
beveik nieko. Ar ištikro galėtų išdygti pabaltiečių bankas, 
•bendra apdraudos įstaiga, tą paro4ys ateitis.

Prezidentas Tarėsi Su Busimu Prezidentu
Praeitą savaitę prezidentas 

Eisenhoweris buvo pakvietęs 
išrinktąjį prezidentą John F. 
Kennedy į Baltuosius Rumus 
pasitarimui. Prie Baltųjų Rū
mų išrinktasis prezidentas bu
vo sutiktas su didelėmis iškil
mėmis. Prezidentas sutiko se
natorių Kennedy ant Baltųjų 
Rūmų laiptų ir nuoširdžiai pa-

/

—... ........................... ...................-....................-r- ..... -..........     i--------------------------------
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Juozas J. Bačiunas, Geros Valios Lietuvybės Ambasadorius

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoj tautine šokių grupe su pp. Bachunais. Iš kairės į 
dešinę: p. Blachunienė, Sverinaitė, Dūda, Sakalauskaite, Ošarkaitė, Valaitytė, Povielis, 
Vykintaitė, Plukaitė, Juozaitis, Kelerytė, Kusnenaitytė, p. Bacliunas.
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Kaip žinome SLA Vajaus Komisija apdraudos dovanai 
parūpinti suteikė nepaprastai lengvas ir geras sąlygas. Per 
šiuos du gruodžio ir sausio mėnesius apdraudas savo artimie
siems galime išrašyti su dešimt nuošimčių nuolaidos nuo 
duoklių, kurių lentelė buvo paskelbta praėjusiame “Tėvynės” 
numeryje. Taip pat didelis patogumas, kad apdraudas iki 
$2,000.00 galime išrašyti be aplikanto sveikatos patikrinimo 
su NonuMedical aplikacija.

Toji aplikacija yra spausdinama šiame “Tėvynės” nume
ryje. Pagal ją galima gauti pačias vertingiausias Susivieniji
mo apdraudas šių skyrių:

Viso amžiaus apdrauda—viso gyvenimo mokesčiai arba 
Skyrius VI;

Viso amžiaus apdrauda—mokesčiai mokami per 20 metų 
arba Skyrius V2;

Taupomoji 20 metų apdrauda—mokesčiai mokami per 20 
metų arba Skyrius V3;

Taupomoji 10 metų apdrauda—mokesčiai mokami per 10 
metų arba Skyrius VX.

Šios visos apdraudos yra pagrįstos taupymu ir po tam 
tikro laiko narys už savo apdraudą gali gauti sutaupų sumą. 
Taip pat pribrendus taupomajai apdraudai pats narys atsiima 
pinigais pilną apdraudos sumą, kaip kokias savo sutaupąs iš 

>' banko. Todėl minėtų skyrių apdraudomis labai tinka apdova- 
| noti artimuosius švenčių proga.

Taip pat gera švenčių dovana yra

TERMINUOTA APDRAUDA

sveikino,- kartu nusifotografa
vo, taipgi buvo suorganizuoti 
ir prirengti sutikimui išrink
tojo prezidento kareiviai, jū
reiviai ir lakūnai, kurie pas
veikino atvykusį Kennedy. 
Baltuose Bumuose išrinktasis 
prezidentas išbuvo arti ketu
rias valandas ir tarės su prezi
dentu apie perėmimą adminis-

nistracijos 1961 metais sausio 
20 dieną. Jis kalbėjosi ne tik 
su preziden/tu Eisenhoweriu, 
bet ir su valstybės sekreto
rium Herteriu, gynybos sek
retorium ir iždo sekretorium. 
Jie, kaip pranešama, kalbėjo
si ne tik administracijos perė
mimo klausimu, ibet ir tarp- 
tutiniai klausimai buvo ap
tarti.

Išleistame bendrabe komu
nikate sakoma, kad preziden
tas Eisenhoweris su busimu 
prezidentu apkalbėjo pasauli
nes problemas ir busimos ad
ministracijos uždavinius. Tei
giama, kad išrinktasis prezi
dentas paklausė Eisenhowe- 
rio, ar jis sutiktų priimti ko
kias nors pareigas jo vyriau
sybėje ir gavo nuoširdų atsa
kymą, kad jis sutiktų pasi
darbuoti savo kraštui. Iš to
kio pasikalbėjimo atrodo, kad. 
išrinktasis prezidentas gali 
pakviesti Eisenhowerį į savo 
vyriausybę, bet nepasako ko
kioms pareigoms.

Unijos nori turėt savo
žrfiogų darbo sekretorium

Didžiųjų unijų vadai savo 
pasitarime nutarė kreiptis į 
išrinktąjį prezidentą John F. 
Kennedy ir prašyti jį jų žmo
gų paskirti darbo sekreto
riaus pareigoms. Sakoma, kad 
jie primins busimam preziden
tui ir demokratų partijos kon
greso nariams, kad jie nepa
mirštų prieš rinkimus kam
panijos metu duotų prižadų, 
nes tik unijų organizuotų dar
bininkų pagalba demokratai 
laimėjo rinkimus. Jie sumini 
visą eilę asmenų numatytų 
darbo sekretoriaus* vietai ir 
juos pasiūlys išrinktam prezi
dentui.

Unijos ruošiasi priminti ir 
kitus darbininkams pagerini
mus, kaip tai: Kad kongresas 
pravestų įstatymą darbinin
kams mokėti ne mažiau $1.25 
per valandą; kad butų prail
gintas mokėjimas ne darbo 
metu; kad butų praplėsta me
dikais pagalba sergantiems 
seneliams. Šie ir kiti unijų 
vadų pageidavimai buvo pri
žadėti rinkiminės kampanijos 
metu, todėl jie ruošiasi pri
minti išrinktam prezidentui, 
kad tie pažadai butų išpildy
ti.

Veik visi laisvojo pasaulio 
lietuviai gerai pažįsta Juozą 
J. Bačiuną, kaip geros valios 
lietuvybės ambasadorių. Vien 
paskutinių kelių metų laiko
tarpyje p. J. Bačiunas yra ap
lankęs Australijos, Pietų A- 
merikos ir keliolika kartu Eu
ropos lietuvius, visur palikda
mas lietuvybės sustiprintas 
nuotaikas ir paguosdamas 
juos sunkiame tremties gyve
nime.

Lapkričio 9 dieną laivu Ro- 
terdam p. J. Bačiunas ir jo 
ponia sugrįžo po 6 savaičių 
kelionės iš Europos. Jis atsi
lankė į SLA Centrą ir čia pa
sidalino įspūdžiais apie savo 
kelionę ir nupasakojo apie lie
tuvių išeivių Europoje var
gus, rūpesčius ir reikalus, pa
rodydamas ypatingą susirūpi
nimą Vasario 16 Gimnazijos 
likimu.

J. Bačiunas, būdamas Eu
ropoje, pasimatė su B. K. Ba
lučiu, Lietuvos atstovu Ang
lijai, J. Glemža, Vykdomosios 
Tarybos pirm., E. Simonai
čiu, Maž. Lietuvos Tarybos 
pirm., Vasario 16 Gimnazijos 
vadovybe, mokytojais ir dau- 
gegel kitais veikėjais.

Savo pasikalbėjimo temoje 
jis palietė Europos valstybių 
gyvenimą, tik grynai lietuviš
kus reikalus, parodydamas di
delio susirūpinimo lietuvių 
imigrantų likimu, naujų imi
grantų reikalu ir pasiūlyda
mas ką Amerikos lietuviai tu
ri daryti. J. Bačiuno many
mu, Amerikos lietuviams šiuo 
laiku tenka susirūpinti naujai 
atvykstančiais iš Lietuvos 
žmonėmis, kurių yra keletą 
ir Vasario 16 Gimnazijos iš
laikymu, nles ji yra viso pa
saulio laisvų lietuvių garbes 
reikalas.

Jis paaiškino, kad daug mo
kinių įstojo į gimnaziją ne
mokėdami lietuvių kalbos ir 
baigė ją, kaip geri lietuviai ir 
susipratę patriotai. Vasario 
16 Gimnazija, lyg koks lais
vės švyturys spindi visam lie
tuvių pasauliui ir kiekvieno 
lietuvio pareiga yra šį švie
sos švyturį išlaikyti.

Atvykęs J. Bačiunas į SLA 
Centrą pasimatė su preziden
tu P. Dargiu, sekretorium clr. 
M. J. Viniku, Tėvynės redak
torium M. L. Vasil ir kitą 
dieną dalyvavo S. L. A. vado-f '

vybės pasitarimuose su latvių 
organizacijų vadovais, kur 
pareiškė daug gilių minčių ir 
nuoširdžius sveikinimus. Tai
gi ir čia atliko geros valios 
ambasadoriaus darbą.

Juozo Rajecko, Lie
tuvos Atstovo,

Kalba Pasakyta Dr. K. Gri
niaus Mirties Dešimt m e č i o 
Paminėjimo Proga, Chicagoje, 

1960 m. Lapkričio 27 Dieną

Šiandien’ minime musų val
stybės vyro, Dr. K. Griniaus, 
mirties dešimtmetį.

Atsilankymu į šį minėjimą 
noriu pabrėžti, kad tiek aš 
asmeniškai, tiek visi L. D. T. 
nariai turi gilų pagarbos jau
smą Dr. K. Griniui, kuris be
veik porą metų buvo Lietu
vos Ministeriu Pirmininku ir 
vėliau Respublikos Preziden
tu. Dr. K. Grinius ėjo aukš
čiausias pareigas sunkiausiu 
Lietuvos kūrimosi laikotarpiu. 
Jis buvo išvaręs didelę ir pla
čią vagą musų tautos kovoje 
dėl Lietuvos Laisvės ir Nepri
klausomybės, dar prieš Lietu
vos prisikėlimą.

Kada 1940 m. Lietuva buvo 
Sovietų, 1941 m. Vokiečių 
okupuota, Dr. K. Grinius ne
palūžo, bet garbingai įsijungė 
į Lietuvių Tautos kovą už jos 
švenčiausias teises.

Antrą kart Sovietams oku
pavus 1944 m. Lietuvą, jis, 
kiek ir kur galėjo, stengėsi 
Lietuvai ir lietuviams padėti 
ir ragino visus į bendrą, vie
ningą darbą kovoje už Lietu
vos Laisvę ir Nepriklausomy
bę. Savu laiku jis yra pasa
kęs, kad žmonės praeina, bet 
tautos nemiršta, kaip žmonės.

Savo atsilankymu į šį mi
nėjimą noriu prisijungti prie 
šio minėjimo dalyvių, pareikš
ti pagarbą, garbingam ir iš
tikimam Lietuvos sunui.

Dr. K. Grinius ilgo ir turi- 
( ningo Lietuvai darbo bei pa

sišventimo pavyzdys teprime
na mums musų visų misijos 
Lietuvai laikinumą, bet Lie
tuvių Tautos nemirtingumą 
per amžius.

Tad, dirbkim ir kovokim 
vienybėje ryžtingai ir nenu
ilstančiai, kad Lietuvai patik
rinti geriausias sąlygas grei
tesniam prisikėlimui Nepri
klausoma valstybe.

k

Vaikai nuo gimimo dienos iki 16 metų ir jaunuoliai nuo 
16 iki 25 metų amžiaus gali gauti po $2,000.00 apdraudos mo
kėdami tik po 25 centus (skaitant metams $3.00) mėnesiui 
duoklių už kiekvieną $1,000.00 apdraudos.

Taip pat žymiai mažesnėmis duoklėmis terminuota de
šimties metų apdrauda gali 
metų iki 70 metų.

Šventės sparčiai artėja 
niuoja į kiekvienus namus, 
į savo sveikinimą, kuiį skiriate artimiesiems, įrašykite, jog 
apdovanojate $2,000.00 taupymo apdrauda. Kartu pildykite 
ir siųskite aplikaciją.

Siūlant švenčių dovanas ir prirašant narius neišleiskime 
iš dėmesio SLA praėjusio Seimo labai svarbaus ir reikšmingo 
nutarimo, kuris leidžia mums teikti draugingų lietuviams tau
tų asmenims Susivienijimo apdraudas.

Taigi, musų darbo plotmė darosi didesnė. Nauji galimu
mai leidžia mums daugiau padirbėti ir kaitų siekti didesnių 
vaisių. Artėjančios šventės duoda musų darbui vieną iš gra
žių progų, kurią pilnai panaudokime Susivienijimo gerovei ir 
pačių narių naudai.
——Ifl JT ■ ■1 ■ ■

' Tik Laisva, Nepriklausoma 
ir Demokratinė Lietuva yra 
tautos gerbūvio ir laimės lai
das. Anot Vaižganto, “Laisvė 
tai siela, kuri gaivina mano 
Tėvynę”. Nėra laisvės — nė
ra nei Tėvynės, nėra Tėvynės 
— nebus nei laisvės. Mylėda
mas Lietuvą, myliu Laisvę, 
kurią tegali man laiduoti ne
priklausoma šalis, mano Tė- 
vyvynė”. Dr. K. Grinius dėl 
tokios Tėvynės gyveno ir dii> 
bo. Jo pavyzdžiu pasėkimas— 
geriausias ir kilniausias jo at
minties pagerbimas.

Paslaptingas Dulkių 
Lietus

Šių metų pavasarį 
mėn.) ir rudenį (rugsėjo m.) 
smėlio ir dulkių tiršti debesys 
užgulė Bulkariją, Rumuniją, 
Vengriją, Jugoslaviją, pasiek
dami net Triestą ir šiaurės

Afriką. Vietomis tie dabesys 
buvo toki tiršti, kad dieną pa
sidarė tamsu kaip naktį. Vie
tomis jie pratruko dumblo lie
tumi. Ilgai tylėjusi, pagaliau 
prabilo ir sovietinė informa
cija apie dumblo lietų Ukrai
noje, Krime, Moldavijoje.

Atitinkamos mokslo įstai
gos tą gamtos reiškinį pradė
jo tyrinėti ir išaiškino, kad 
tai padaras Chruščevo plėšinių 
Kazakstane. Savo laiku Ka- 
zakstano stepes nuo smėlio 
audrų saugojo žolė. Stepes 
paverčiant arimais, nėra kas 
jas saugotų nuo smėlio aud
rų, nes prieš sėją ir darJių 
nuėmus ilgesnė sausra to
kioms audroms sudaro labai 
palankias sąlygas. Savo laiku 
Amerikos atitinkami specia
listai buvo perspėję Chrušče- 
vą apie tokį pavojų, bet, ži
nia, Kremlius tokį kapitalis
tų perpsėjimą laikė tik kapi
talistų propaganda. Kr.
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MUSŲ REIKALAI

i

T E V Y N S Gruodžio 16, 1960

SLA Reikalai ir Veikla j SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”
i

SLA 
seka- 
kuo-

Leidžiamas kalėdinis 
Tėvynės numeris

Sekamos savaitės Tėvynės 
numeris bus kalėdinis, todėl 
biznieriai, profesionalai ir na
riai, kalėdinių švenčių proga 
nori n tieji pasveikinti savo 
nuolatinius pirkėjus, pacien
tus, draugus ir pažįstamus 
per Susivienijšimo organą Tė
vynę, paskubinkite prisiųsti 
sveikinimus kiek galint ans- 
čiau, kad butų laiko juos sut
varkyti ir įdėti į kalėdinį nu
merį. Sveikinimai turi pasiek
ti redakciją ne vėliau gruo
džio 19 dienos ryte.

★

Susivienijimo kuopų 
valdybų rinkimai

Kiekvienais metais 
kuopos renka valdybas 
miems metams. Vienos
pos rinkimus vykdo gruodžio 
mėnesį, kitos sausio mėnesi, 
tas skirtumo nesudaro. Daž
niausia kuopos perrenka tas 
pačias valdybas dėl to, kad 
nesiranda norinčių tas parei
gas eiti, ypač sunku išrinkti 
finansų sekretorius. Tokius ir 
panašius nusiskundimus mes 
gauname iš įvairių vietovių 
gausesnių nariais kuopų, ku
riose finansų sekretoriams 
yra daugiau darbo. Mums at
rodo, kad tokie nusiskundimai 
neturi pagrindo, kiekvienas 
darbas yra lengvas, tik reikia 
noro ir atsidavimo vienam 
kitam darbui.

★—♦—★ 
Ne visose kuopose 
taip yra

Susivienijimo kaik u r i o s e 
kuopose renkant valdybas ei
na varžytinės vienoms ar ki
toms kuopos valdybos parei
goms. Kai kur pasitaiko, kad 
valdyboje esanti jaun e s n i o 
amžiaus žmonės yra energin
gi, lanko susirinkimus, atlieka 
savo pareigas ir nori toliau 
kuopai tarnauti, bet dėi vieno
kių ar kitokių priežasčių, daž
niausia dėl kitų narių neap
galvotų ir neteisingų kokių 
nors primetimų veikliesiems 
valdybos nariams, jie priver
sti pasitraukti iš valdybos.

★
Venkite nesusipratimų 
susirinkimuose

Susivienijimas yra broliška 
organizacija, todėl ir kuopų 
susirinkimuose privalo 
broliška nuotaika, visi 
tieji klausimai turi būti 
stomi rimtai, kiekvieno
pareikšta nuomonė toleruoja
ma. Jeigu nesutinkama su vie
no ar kito nario pareikšta 
nuomone, tai reikia atsakyti 
rimtai ir pareikšti savo nuo
monę be jokio užgauliojimo. 
Tik taip elgiantis Susivieniji
mo kuopų susirinkimuose bus 
įgyvendinta broliška dvasia ir 
neįvyks jokių nesusipratimų

ar

Protokolas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Septintos Apskrities Metinio Suvažiavimo, Įvy
kusio 1960 metais Spalio 23 Dieną, Lietuvių Pi
liečių Klubo Salėj, 91 N. Main St., Pittston, Pa.

Antanas 
Vincas 
kad sve- 
ženkleliai

pri- 
kp., 
k p., 

kp.
Sta-

Suvažiavimą atidarė apskri
ties pirmininkas Adomas Mi
liauskas, antrą valandą po 
pietų.

Po atidarymui posėdžio, 
pirmininkas, Adomas Miliaus
kas, paskyrė sekančias koini- 
jas:

Mandatų komisija: Marė D. 
Stanislovaitienė 35 kp., Jonas 
Kavaliauskas 50 kp., Juozas 
Kižis 7 kp.

Komisija ženkeliams 
sekti: Alice Griškonis 7 
Marė Grieštaraitienė 7 
Viktorija Lumbienė 115

Korespondentas Juozas 
nislovaitis 35 kp.

Maršalka Juozas Lakaus
kas 7 kp.
. Kol mandatai buvo tvarko
mi, pirmininkas Miliauskas 
pareiškė, kad musų suvažia
vimas nėra mažas, nes svečiu 
turime naujai išrinktą į Pil
domą. Tarybą vice^prez. Stasį 
Gegužinę, ir jis pakvietė ger
biamą Gegužį pakalbėti. Ger
biamas svečias labai gražiai 
pakalbėjo. Jis savo kalboje 
pareiškė, kad visi seni nariai 
dirba pasišventę, kaip jie pra
džioj dirbo dėl SLA, kad SLA 
yra kai tas laivas, tad mes 
laikykim jį tiesiai, kad jis 
plauktų tiesiai į žibančią mu
sų laimę, nes SLA ateitis yra 
šviesi. Baigdamas palinkėjo 
suvažiavimui padaryti nau
dingų nutarimų.

Kalba Justinas Buchinskas 
iš Binghamton, N. Y. Jis kal
ba apie jaunuolius, kaip juos 
įtraukti į savo eiles.

Sekretore pirmosios apskri
ties p. Jean Gegužis-žalonienė, 
pasveikina suvažiavimą.

Mandatų komisija praneša, 
kad suvažiavime dalyvauja 
nuo 7 kuopų 34 delegatai ir 
6 valdybos nariai, viso 40 de
legatų.

Delegatai dalyvauja ruo 
sekamų kuopų:

1
ras

7 
žis,

t

Sveikatos Skyrius
4

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. A. GRIGAITIS, Brooklyn, N. Y. į

Širdies Sveikata ir Nesveikata
/

randas. Gijimas užsitęsia 1-2 menesius.
di-Svarbiausias šias ligos reiškinys 

deli skausmai krūtinėj, ypač kairėj šir
dies srity, skausmai ilgi, intensyvus, kar
iais tęsiasi kelias valandas ir ilgiau.

Kartais būna' vėmimas, sunkus kvė
pavimas, pakyla (temperatūra. Jei nėra 
komplikacijų, temperatūra krenta iki 
normos. Praėjus skausmams ligonis jau
čiasi it sveikas, bet tikrumoj ligos palie
stoj širdies raumenų daly dar eina giji
mo procesą s-randė j imas. Kaip esu sa
kęs, 1-2 mėn. Kada ligonis bus tikrai 
sveikas tik gydytojas gali pasakyti. Pro
filaktikos tikslais gydyti arterijų skle
rozę, aukštą kraujo spaudimą, stenokar
diją. Tokiems ligoniams virš 50 metu 
amžiaus patartina vengti riebių saldžių 
valgių, valgyti 3 kart dienoj, nepersival
gyti, vakarieniauti 3 vai. prieš miegą, 
vengti fizinio įtempimo, proto pavargi- 

jno, jaudinimosi, rūkymo, alkocholio.
čBns daugiau)

atvažiavusių, tai 
Ambrazaitis įnešė,, 
Tamulaitis parėmė, 
čiams butų prisegti
ir kad jie turėtų tokią pat 
teisę, kaip delegatai. Įnešimas 
priimtas.

Pirmininkas Miliauskas pra
nešė, kad mus apskrities sek
retorius Juozas Maceina mi
rė, tai apskrities valdyba i jo 
vietą eiti sekretoriaus parei
gas išrinko organizatorę Nel
lie T. Bayoras.

Sekretorė Nellie Bayoras 
perskaitė protokalą praeito 
suvažiavimo, įvykusio 1960 
metais kovo 20 dieną. Vincas 
Tamulaitis įnešė, Viktoras 
Kamarauskas parėmė, proto
kolas priimtas kaip skaitytas.

Skaityti valdybos trijų po
sėdžių protokolai. Iš protoko
lų sužinota, kad pirmininkas 
Miliauskas ir visa valdyba 
rūpestingai dirbo ruošdama 
du vasarinius piknikus. Visų 
posėdžių protokolai priimti 
kaip skaityti.
Valdybos raportai:

Valdyba paeiliui išdavė ra
portus. Pirmininkas A. Mi
liauskas pranešė, kad jis atli
ko savo pareigas kaip geriau
sia galėjo. Pranešė, kad jis 
nupirko gėlių dėl musų ilga
mečio SLA vice prezidento ir 
apskrities sekretoriaus Juozo 
Maceinos karsto, kuris mirė 
birželio mėnesį. Įnešta ir pa
remta pirmininko raportą pri
imti su pagyrimu. Raportas 
priimtas su pagyrimu.

Nutarta iš apskrities iždo 
užmokėti už nupirktas gėles 
prie Juozo Maceinos karsto.

Vice pirmininkas A. Am
brazaitis pranešė, kad parašė 
korespondenciją į Tėvynę ir 
atliko savo kitas pareigas.

Sekretorė N. Bayoras pra
nešė, kad ji dalyvavo visuose 
posėdžiuose ir dirbo piknike, 
parūpino korespondencijas į 
anglų laikraščius ir televizi
jom apie piknikus. Įnešta, pa
remta raportą priimti. Rapor
tas priimtas.

Iždininkas Paul Urbonas 
raportavo apie finansinį sto
vį. Jis pranešė, kad pinigų iž
de yra $1,240.57, ir kad pri
sidėjo su darbu piknike. Įneš
ta ir paremta raportą priim
ti. Raportas priimtas.

Iždo globėjas Vincas Tamu
laitis raportavo, kad jis su
tinka su iždininko raportu ir 
kad knygos yra vedamos 
tvarkingai. Įnešta ir paremta 
raportą priimti. Raportas pri
imtas.

Organizatorius A. Mauru
tis raporto neturėjo, jis tik 
pranešė, kad pasitraukia iš tų 
pareigų.

Nellie T. Bayoras pranešė, 
kad ji vajaus metu prirašė 24 
į vaikų skyrių ir 6 į reguliarį 
skyrių. Įnešta ir paremta pri
imti raportą.

Sekretorė Nellie Bayoras 
raportuoja, kad visos kuopos 
atsilygino už pikniko bilietus. 
Pelno buvo sekamai:

Sana Souci parke—$112.32 
Rocky Glen parke 176.39

vajus 
naują 
mokė- 

narį.

Jaitis ir Jurgis Evanauskas.
Organizatoriai: Vik toras 

Kamarauskas ir Mary Sava
ge.

Pirmininkas Adomas Mi
liauskas klausia delegatų, ar 
jie nori rengti vasarinius pik
nikus ar no. Įnešta ir parem
ta, kad butų du piknikai, kaip 
visados. Palikta valdybai rū
pintis piknikų rengimu.

Pirmininkas pakvietė SLA 
vice prezidentą Stasį Gegužį 
pakalbėti apie naują vajų. Vi
ce prezidentas paaiškino, kad 
nėra nieko naujo.

Buvo nutarta, kai 
prasidės, kas prirašys 
narį, iš apskrities iždo 
ti $5.00 už prirašytą
Įneša Viktoras Kamarauskas, 
paremia P. Urbonas, kad pa
naikinti $5.00 mokėjimą. Pir
mininkas praneša, kad apskri
tis nėra daug išmokėjus, Vik
toras Kamarauskas atsiima 
savo įnešimą. A. Ambrazaitis 
įneša, J. Kižis paremia, kad 
mokėti po $5.00 už prirašymą 
naujų narių. Įnešimas priim
tas.

Sekantį suvažiavimą su- 
šaukti palikta apskrities val
dybai.

7-tos apskrities suvažiavi- 
i me, kuris įvyko 1960 metais 
Į kovo 20 dieną buvo nutarta, 

kad SLA seime dalyvaujan
tiems delegatams iš apskri
ties iždo mokėti po $10.00.

Sekanti delegatai dalyvavo 
seime Pittsburgh, Pa. ir jiems 
išmokėta po $10.00:

Viktoras Kamarauskas iš 1 
kuopos, Nellie T. Bayars iš 
7 kp., Marė Banelienė iš 7 kp., 
Vladas Palūpis iš 7 kp., Juo
zas Stanislovaitis iš 35 kp., 
Mary Stanislovaitienė iš 35 
kp., Antanas Lėpa iš 50 kp., 
Justin Buchinskas iš 50 kp., 
Mary Kupris iš 115 kp., Vin
cas Tamulaitis iš 115 kp.

Bilų išmokėjimas. Įnešta ir 
paremta visas priduotas bilas 
išmokėti.

Pirmininkas Miliauskas pra
šo, kad visi delegatai atsisto
jimu pagerbtų apskrities ir 
Pildomosios Tarybos mirusį 
narį Juozą Maceiną.

Pirmininkas padėkojo dele
gatams už rimtą reikalų svar
stymą ir pakvietė
kurios surengtoms delegatų 
pavaišinimui.

Suvažiavimas užbaigtas Lie
tuvos himnu, kurį sugiedojo 
Patricia Rinaldi, 11 metų, o 
muzikos dalį atliko Donna 
Marie Tuncavage, 7 metų, abi 

. 7 kuopos narės.
Suvažiavimą pirmininkas A. 

Miliauskas uždarė 5 valandą 
po pietų.

Pirmininkas
Adomas Miliauskas,

Sekretorė
Nellie T. Bayoras.

vaišėms,

(Tęsinys)
A7 7? 7)7 7?£ R A U MENŲ—MTO- 

CARDO INFARKTAS
Širdies indų skleroze yra dažniausia 

priežastis širdies raumenų infarkto. Dėl 
sklerozės kraujo indai rambėja, nustoja 
savo elastingumo, jų kraujo takas siau
rėja. Tokioj skl eroduoto j arterijoj ma
žutėlis sukrešėjusio kraujo gabalėlis ga
li užkimšti beit kurią širdies gyslą. Dėlto 
įvyksta toj srity širdies raumenų mari
nimo sutrikimas, — širdies raumens da
lis .nustoja gyvybės, miršta. Ši širdies 

• raumenų vietelė ir vadinama širdies rau
menų infarktu. Dažniausiai tai įvyksta 
nakties metu, gulimi lovoj, pas senesnio 
amžiaus žmones, sergančius skleroze, 
aukštu kraujo spaudimu, angina pekto- 
ris—stenokardija'. Žuvusių r a u m e n ų Į 
vietoj atsiranda jungiamųjų audinių {

•v

1
y

7, 
t

Worcester, Mass.

Iš SLA 57 Kuopos 
. Susirinkimo

4 
SLA 57 
Šis su- 

nuo pir-

mėn.

tai
sve-

kuo-

Juozas Glavickas ir Kleopas 
Zurlis, maršalas — Kazimie
ras Katinas, organizatoriai— 
Antanas Tomkus ir J. Dva
reckas, daktaras kvotėjas — 
dr. Arentas.

Atstovais į Lietuvai Remti 
Draugiją: Julia

Vincas 
kas.

<

».

Lendratienė,
Mitrikas ir J. Krasins- 

*• J. Krasinskas, ■ 
SLA 57 kuopos sekr.

4

Šių metų gruodžio 
dieną buvo laikomas 
kuopos susirinkimas, 
sirinkimas skyrėsi
mesniųjų, nes jis buvo skait- 
lingesnis ir gyviau buvo svar
stomi kuopos reikalai.

Po protoko skaitymo ir jo 
priėmimo, buvo skaityti lai
škai, tarp kurių vienas buvo 
nuo SLA Centro sekr. dr. M. 
J. Viniko, su paraginimu or
ganizatoriams ir Kalėdų šven
čių proga linkėjimai nariams 
ir valdybai. Laiškai priimti.

Pagerbtas atsistojimu mi
ręs narys Pijus Račyla. Dėl 
priežasties ligos susirinkime 
negalėjo dalyvauti iždo globė
jas Kleofas Zurlis.

Atstovai ’iš “Lithuanian 
Folks Festival” Lietuvių Die
nos suruoštos lapkričio 27 
dieną Worcester Memorial 
Auditorium raportus davė Ju
lia Lendraitienė ir Juozas 
Krasinskas. Raportai priimti 
su pagyrimu. Buvo labai sėk
mingas festivalis, dalyvavo 
virš 4,000 žmonių. Kad viską 
smulkmeniškai aprašyti, reik
tų daug laiko.

Atstovai iš Lietuvai Remti 
Draugijos Vincas Mitrikas ir 
Julia Lendraitienė pranešė, 
kad didesnio veikimo nebuvo, 
išskiriant centinį išpardavi
mą, kuris įvyko lapkričio 19 
dieną. Raportai priimti.

Darinktas atstovu į SLA 
2-ros apskrities suvažiavimą 
Antanas Tomkus, vietoje Vin
co Mitriko, kurio žmona sun
kiai susirgo ir gydosi šv. Vin
cento ligoninėje. Linkime po
niai Magdalenai Mitrįkienei 
greitai pasveikti.

SLA 57 kuopos naudai nu
tarta suruošti centinį išparda
vimą sausio 28 dieną, 1961 
metais, 7-tą valandą vakare, 
Lietuvių Piliečių Klubo saliu- 
kėje, 45 Millbury Street. šiam 
suruošimui išrinkta komisija 
iš sekančių asmenų: Julia 
Lendratienė, Ona Rakauskie
nė, Rožė Jušinskieriė, Helen 
Lendraitis, Malvina Dvarec- 
kienė, Paulina Eriksonienė, 
Jadvyga Pocius, Antanas 
Tomkus ir Jonas Skerniškis.

Valdyba sekantiems 1961 
metams išrinkta ta pati: pir
mininkas Vincas Mitrikas, vi
ce pirm. — 
sekretorius
finansų sekr. — Helen Len
draitis, iždininkas — Jonas 
Dvareckas, iždo globėjais —

!

Toronto, Canada

K MUSŲ VEIKLOS
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abejonė ar gerai pavyks, nes 
apylinkės lietuvių kolonijose 
buvo rengiama panašios pra
mogos, tai buvo manyta, gal 
svečiai iš kitur neatvyks, ta
čiau apart vietinių dar matė
si: M. Vokietaičiai, J. Pike
liai, M. Kvaratiejus ir Krugcr 
liai iš New Haven. Kiek vė
liau po vakarienei atvyko Ta
rnas Matas su savo žmona Al
dona iš Waterburio. Matėsi 
ir iš Bridgeporto (bet jų var
dų nesužinojau, kitų gal ne
pastebėjau, atsiprašau), 
susidarė geras skaičius 
čių.

Baigiant vakarieniauti,
pos pirm. S. Bujanauskas pa
kviečia lietuvių šv. Antano 
parapijos naują kleboną kun'. 
J. Vilčiauską, pakalbėti (Be
je, čia buvę kunigai B. Gau
ranskas ir A. Zinevičius iškel
ti į Novv Britain), kuris parei
škė, kad jam yra malonu da
lyvauti vakarienėj. Po jo bu
vo pakviestas SLA 142 kuo
pos pirm. J. Pikelis ir žymus 
veikėjas M. Vokietaitis iš 
New Haven. Kiek vėliau atsi
lankė vietos majoras J. Do- 
gel. Jis. buvo pakviestas ir ta
rė keletą žodžių. Po kalbu bu
vo šokiai.

Dar noriu pastebėti, kad 
panašią pragomą rengiant 
sunku surasti norinčius apsi
imti į rengimo komisiją, bet 
vis priprašoma tie patys ne
nuilstanti veikėjai, tai yra 
Stasys Bujanauskas, Juozas 
Radzevičius ir ^Antanas Kas
peravičius. Taipgi be gerų ga- 
spadiniu nebūtų galima su
rengti, tai beveik su maža iš- 
imčia vis apsiima tos pačios, 
sekamos: Marė Trapkauskie- 
nė, Ona Čaplinskienė, Ona Lo- 
dienė, Kastancija Kasperavi
čienė ir Rožė Marčiulynas. 
Darbininkai parengime dirbo: 
J. Vaitkus, P. Lodą, S. Trap
kauskas, V. Vailionis, S. Man- 
kulis. Pagalbėjo: E. Figūras, 
A. Andrulaitis ir A. Jankaus
kas. Varde kuopos visiems 
labai ačiū.

I

kuris įvyko

Š. m. lapkričio 13 dieną 
Lietuvių Namuose įvyko mė
nesinis SLA 236 kuopos narių 
susirinkimas, kurį kaip pa
prastai sklandžiai pravedė il
gametis kuopos pirmininkas 
J. Strazdas.

Sekr. J. Budrys davė smul
kesnį pranešimą apie praėju
sį parengimą,
spalio 22 dieną Prisikėlimo 
parapijos salėje, šis pasilinks
minimo vakaras buvo tradi
cinis, kurį kasmet musų kuo
pa rengia drauge su vietos 
Sporto Klubo Vytis. Nors šis 
pasilinksminimas ir nesutrau
kė didelio publiko skaičiaus, 
tačiau praėjo linksmoje nuo
taikoje ir davė kad ir nedide
lio pelno.

Musų kuopa šiuo metu turi 
nemažą narių skaičių iš vie
tos jaunimo tarpo, tačiau su
sirinkime apgailestauta, kad 
jaunimo maža tesidomi SLA 
organizacijos tikslais bei sie
kiais ir retai tesilanko kuo
pos susirinkimuose. Kad pa
skatinus jaunuosius narius 
daugiau domėtis SLA reika
lais, nutarta artimiausiu lai
ku suruošti jaunimui skirtą 
pobūvį.

Nors kuopos finansinė pa
dėtis šiuo metu nėra stipriau
sia, tačiau susirinkime nutar
ta paskirti Toronto šeštadie
ninei Maironio vardo mokyk
lai 75 dol. vienkartinę para
mą. Taip pat 10 dol. auka pa
skirta ir lietuviškas idėjas 
puoselėjančiam Lithuanus žur
nalui, kuris, kaip žinoma, yra 
leidžiamas anglų kalba.

♦

kp., Edvvardsville: Vikto- 
Kamarauskas;
kp., Pittston: Juozas Ki- 
Agota Tunkevičienč, Ma

rė Banelicnė, Marie Kižis, Ma
ry Savage, Alice Griškonis, 
Joseph Lakauskas, Elena Sta- 
siulevičienė, Salomėja Mocie* 
juiienė, Kazys Spūdis, Nellie 
Bryoras;

35 kp., Wilkes Barre: Juo
zas Vosilius, Juozas Stanislo- 
vaitis, Mary Stanislovaitienė, 
Juozas Agurkis, Domicėlė 
Ruzgienė;

50 kp., Bighamton, N. Y.: 
Jonas Kavaliauskas, Kazys 
St s nulis, Petras Morkevičius, 
.Justinas Buchinskas;

85 kp., Edvvardsville: Juo
zas Parulis, Jurgis Skučas;

115 kp., Wilkes Barre: Ma
rijona Urbonienė, Ona Miliau
skienė, Jieva Naujalienė, Vik
tė Lumbienė, Povilas Jozakas, 
Antanas Pukelevičius;

203 kp., Sebastopol: Anta
nas Pečiulionis, Motiejus Juo
zaitis, Julia Maceina.

Apskrities valdyba: pirminin
kas Adomas Miliauskas, vice 
pirmininkas Antanas Ambra
zaitis, sekretorė Nellie T. Ba
yoras, iždininkas Povilas Ur- 
banas, iždo globėjas Vincas 
Tamulaitis.

Buvo daug svečių iš Ma
hanoy City, su Gegužių šeima

Ansonia, Conn.
SLA 66 Kuopos Susirinkimas 

ir Buvusi Vakariene

i

i.

valdyba seka- 
išrinkta iš šių

protoko- 
kaipo >bu- 
apskrities 

raportą,

Juozas Pumeris, 
— J. Krasinskas,

būti 
iškel- 
svar- 
nario

Adomas Mi-

• 7 ; f i / X ' ' « X W A

ir ginčų susirinkimų metu, 
tada bus lengviau išrinkti 
kuopų valdybas. Taip darant, 
esantieji kuopų valdybose na
riai su mielu noru sutiks to
liau kuopoms tarnauti ir nuo
širdžiai dirbti kuopų ir visos 
organizacijos naudai. Venkite 
bereikalingų ir organizacijai 
kenksmingų ginčų kuopų susi
rinkimuose, nes jie nesutinka 
su fratemalizmo dvasia.

Viso ___________  $288.71
Raportas priimtas kaip 

skaitytas.
Valdybos rinkimas

Apskr ities 
miems metams 
asmenų: -

Pirmininkas 
liauskas,

Vice pirmininkas Antanas 
Ambrazaitis,

Sekretorė Nellie T. Bayo
ras,

Iždininkas Paul Urbonas, 
Iždo globėjai: Vincas Tamu-

Lapkričio 13 dieną lietuvių 
parapijos salėje buvo SLA 66 
kuopos susirinkimas. Pirmi
ninkas S. Bujanauskas, atida
rydamas susirinkimą priminė, 
kad turime paskubėti, nes čia 
bus kiti prisirengimai prie 
banketo.

Protokolų sekr. A. Kaspe
ravičiui perskaičius 
lą, A. Čaplinskienė, 
vusi delegatė 4-tos 
suvažiavime, išdavė
o kitas , buvęs delegatas S. 
Trapkauskas papildė ir ap
skrities tarimų raportai pri
imti.

Buvusios šios kuopos vaka
rienės rengėjai raportavo, kad 
vakarienė gerai pavyko, davė 
kuopai pelno $210.06. Rapor
tas priimtas su pagyrimu.

Rengiant minimą parengi
mą, įvykusį spalio 30 dieną, 
lietuvių parapijos salėje., kilo

Grįžtant prie susirinkimo 
eigos, tai šis susirinkimas bu
vo paskutinis šiais metais, bu
vo renkama kuopos valdyba 
1961 metams. Išrinkti visi tie 
patys: pirm. S. Bujanauskas, 
vice pirm. S. Trapkauskas, fi
nansų sekretorius ir org. J. 
Radzevičius, protokolų sekr. 
A. Kasperavičius, iždin. ir ko
respondentas J. Marčiulionis, 
iždo globėjai: O. Čaplinskienė, 
A. Baranauskas; maršalka A. 
Jankauskas.

Korespondentas.
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Toronto, Canada visiems labai patiko.
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[DOMUS filmait

Page 2Applicant’s Name

and Cert. No.

28. What insurance do you carry on your life elsewhere?

PlanName of Company or SocietyYear of Issue

Physician’s Name and AddressDuration Date of Recovery

1. Applicant’s full name 3. Age

Month years

Number and Street Apt No. Zone Statė
5. Place of birth

City or Town Statė County

9. Weight

in. lbs.
*If not "good”, give causes11. Occupation 12. Employer 13. Kind of Business 14. Business Address

15. Amount of insurance desired

3

Signature of Applicantday of

RelationshipPrint full name

Wltness

Fofm 924

referuoti 
rekomen-

... No _

No -

3—
3—
3—

.-.U.--.-.— 

Address

offered to the Lithuanian Alliance of America as a certi- 
for which this application is made.

DR. M. J. VINIKAS
307 WEST 30th STREET 

NEW YORK 1, N. Y.

25. Has any member 6f your family or household ever 

had tuberculosls or been insane?

Ix)dge No. ------

Cort. No. ----------

Cert. Class ........

Amount Life $-__. 

Am't Accidental $

We, the underslgned, members of LAA Lodge
know the applicant to be of good health and moral character and of exemplary habits: that after readlng over the 
applicant’s answers we believe them to be true, to the best of our knowledge and belief, and we flnd the applicant 
fit and worthy to be accepted into membership of this Lodge and of the Lithuanian Alliance of America.

Gedimi- 
su 550

komisijos narį Radzevičių, te
lefonas BE 9-6295.

____________________________________________________________________________________________ .______________________________ X.--------------------------------------------------------- —~

I undersand and agree that all the foregoing statemcnts and ansvvers made by me shall constitute a part of the 
contract of insurance when issued and I hereby declare that all such statements and answers are, to the best of 
my knowledge and belief, full, accurate and true, and are 
fication of insurability and a consideration for the contract

Dated at

on the

«
26. Have you ever applied for insurance or for reinstatement whlch was declined, postponed or modifled in 
any way? Yes------------  No------------

If "Yes” give date and name of company or society:

Signature of Sponsor or Organizer

This applicant was enrolled by (name) —

(Address) ------------ ----------- --------------------------------

Day Year

Space below this line for office ūse only

This Application is approved for death benefit of 3 —
This Application is rejected because of

Lithuanian Alliance of America
ADMINISTRATIVE OFFICE

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

8. Height

.......... ft.
10. Change of weight vvithin past year

Gain---------- lbs. Loss________ lbs.

30. Give details explaining all affirmative answers to questions 19 through 29 inclusive: 
Name of illness or treatment

20. Has change of residence or occupation ever been 
made or advised on account of your health?

Yes_______ No .................

County
7. Civil Status
Married--------  Single _____  Widowed

Divorced -------- Separated_____

Class 
___ f

18. Beneficiary

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY
2. Date of Birth

27. Are you now a member of the Lith. Alliance of Am.? If yes give Tx>dge No 
i

24. Have you ever used lntoxicating 1lquors to excess or 
taken treatment for aleoholism or drug habit?

Yes_______No________

................ „ 19---— I
NOMINATORS’ RECOMMENDATION

__ over our signatures and upon our honor statė that we
19. Have you ever been In a hospltal, cllnlc, sanltarium 

or Institution for treatment or observation?

Yes —_____ No------------

17. Premium payable

Monthly 3------------Annually $

16. Do you want accidenta' 
death insurance ? Yes____ «
No _____ If yes, wha>
amount 3___________ —

»

21. Is your health impaired or are you in any way 
deformed or crippled? Yes--------No -------- -

City
6. Sex 
Malė .. 
Female

DUOK ŠVENČIŲ DOVANA SU ŠIA APLIKACIJA

Amount
Have you ever had:

d. Disease or tumor of breast or pelvic organs? -

e. Miscarriagė or uterine hemorrhage? ---------------

f. Caesarean operation or stillbirth? ------------------

31. Have we your permission to consult with your medical advisors, to such extent as may be lawful, for further 
lnformatlon ? ____________ _ ____

% "" ' ' "" I 1 ' I 1 i ”1 J> .--m- - . . "■ t

23. Arė you ruptured? Yes-----
Do you wear a truss? Yes ..

ADULT

NON - MEDICAL APPLICATION
Space above this line for office ūse only Space above this line for office ūse only

First Name Middle Name Lašt Name

4. Present residence address

Gruodžio 16, 1960

Monthly Dues
Annual Dues
Inltiation Fee

Date Rec’d ..

Date Accepted _____

Approved by ................

n
I

29. Adult Female Only
a. Married? (If so, give date) _____
b. Children born? (Give No._______ )

Date o f lašt? _____________________
c. Are you pregnant? ________

If so, what month? ______________

PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio i 1*14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

41. Prez. P. Dargis pakviečia Adelę Alekną, 198- 
354 kuopų sekretorę iš Akron, Ohio ateiti prie prezi
diumo stalo. Prez. P. Dargis įvertindamas jos gra
žius nuopelnus savo kuopoms, nes ji sekretorės parei
gose išbuvo 22 metus ir visai SLA organizacijai, įtei
kia jai SLA užsitarnavusiems veikėjams pagerbti auk
sinį garbės ženklą, o SLA sekretorius dr. M. J. Vini
kas apdovanoja A. Aleknienę seimo delegatams skir
ta dovana.

42. Prez. P. Dargis pakviečia Įstatų Komisiją: dr. 
A. Montvidą, J. Varkalą ir dr. K. Draugelį 
kuopų įnešimus ir pateikti Įstatų Komisijos 
dacijas.

43. Įnešimas Nr. 1.
Organizacijos Vardo Taisymas 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra netaisyk
lingas pavadinimas, todėl yra reikalas padaryti pakei
timą: vadinti Lietuvių Susivienijimas Amerikoj.— 
Siūlo 136 kuopa.

Kuopos siūlymas išmintingas. Tačiau senasis pa
vadinimas liko įprastas nariams ir publikai per daugelį 
metų ir komisija rekomenduoja jį palikti.

—Įstatų Komisija... 
Įstatų Komisijos pirmininkas dr. A. Montvidas

Čia dedame aplikaciją visų rūšių apdraudom. Daugiau aplikacijų galima gauti pas SLA kuopų sek
retorius ir organizatorius, kurių adresai neseniai buvo nurodyti “Tėvynėje.”

Mokesčių lentelė įvairiom taupomosiom apdraudom tilpo praėjusiame “Tėvynės” numeryje.
Taupomosios ir kitos apdraudos geriausia ir nepamirštama dovana, kurią galime duoti kiekvienam 

švenčių proga. Todėl:

IŠKIRPKITE ŠIĄ APLIKACIJĄ IR UŽPILDĘ SIŲSKITE SYKIU SU MOKESČIAIS ŠIA VIETOS 
KUOPAI ARBA CENTRO RAŠTINEI ŠIUO ADRESU:

INSTRDCTIONS
a. Have the application filled out with pen and ink, and see that every question is answered fully. Take the 

application to the nearest meeting of your Lodge or mail it directly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 307 
W. 30th St., New York 1, N. Y.

b. Applicant may take one or more classes of insuran ce, būt the aggregate sum of non-medical insurance of one 
member is not to exceed $2,000 or limitą permitted by the Laws of the Statė where this application is made. Age limits 
of non-medical applicants are 16 to 60 years. For other amounts, up to $10,000.00, ūse regular application blanks.

c. The applicant mušt be fully informed of the contents of the Constitutlon and By-Laws of the Lithuanian Al
liance of America and the terms and conditions of the Class of insurance applied for by him.

d. For classes of medical insurance available and rates thereof consult your Lodge.

2. Family history Name Age Health* Age at death Cause of death

Children •
Father

Mother
—4

Brothers and
Sisters -——--------

22. Have you ever had: (Answer Yes or No)
a. Rheumattom, Diabete*, or Syphllls? --------—- -----
b. Goiter, cancer, tumor or ulcer?--------------------------
c. Tuberculosis, spitting or vomiting blood? --------—
d. Heart trouble, high blood pressure? ----------------- i.
e. Nervous or mental disease? .—---------- ---------—
f. Acute Indigestion, or stomach trouble? ----------------
g. Kldney or liver trouble? -----------------------------------
h. Hemorrhoids or diseases of the rectum? -------------
i. Disease of the throat? ------ —------------------------------
j. Disease of the eyes, ears or nose? .—...------------
k. Epilepsy, apoplexy, or paralysis? --------------------—
l. Thyrold disease?  --------------———-------- ....—
m. Any other UlneM or disease not mentloned above t. 

skaito kuopų įnešimą Nr. 1 ir Įstatų Komisijos reko
mendaciją. Dėl. K. Mačiukui parėmus Įstatų Komisi
jos rekomendaciją — palikti, kaip yra, seimas vien
balsiai priėmė.

44. Įnešimas Nr. 2.
SLA Sukakties Minėjimas

Paminėti 75 metų sukaktį, išleidžiant atitinkamą 
leidinį;—Siūlo 236 kp.

Kuopa nepasako, ar tai turi būti SLA istorija 
kas kita, todėl Seimas šio siūlymo negali svarstyti.

—Įstatų Komisija.

Dr. A. Montvidas Įstatų Komisijos vardu siūlo į- 
nešimą nesvarstyti. Pasiūlymą paremia dėl. S. Buja- 
nauska. Seimas Įstatų Komisijos rekomendaciją 
vienbalsiai priėmė.

45. Įnešimas Nr. 3.

Seimo Prezidiumas
Remiantis SLA1 Konstitucija, Seimas yra aukš

čiausia Susivienijimo institucija, todėl labai svarbu, 
kad Seimai butų tinkamai suorganizuoti, planingai 
pravedami ir darbingi. Tuo reikalu siūlome:

Seimo delegatai iš savo tarpo išsirenka Darbo 
Komitetą, kuris Seimą veda, o ne Pildomosios Tarybos 
nariai, kaip iki šiol būdavo praktikuojama.—-Siūlo 308 
kuopa.

308 kuopos siūlymas, kad delegatų išrinktas Dar
bo Komitetas Seimo vedimui tinkamiau suorganizuotų, 
planingiau ir darbingiau pravestų Seimus yra tik viltis 
ir svajonė. Kuopos siūlymas yra nepriimtinas.

—Įstątų Komisija.
Visose demokratinėse sistemose vykdomasis orga

nas yra atskirtas nuo įstatymų leidžiamojo organo. 
Demokratinėse' valstybėse parlamentas yra vyriausias 
įstatymų leidžiamasis organas, ir ne valstybės prezi
dentas diriguoja parlamentą, bet parlamentas diriguo
ja prezid entą. šitas yra. pagrindinis demokratinis 
dėsnis JAV ir kitose demokratinių valstybių konstitu
cijose. To dėsnio privalo laikytis ir musų Konstitu
cija. Musų Seimas yra vyriausias įstatų leidimo orga
nas, o Pildomoji Taryba, su Prezidentu priekyje, yra 
vykdomasis organas. Įstatų leidžiamasis organas ne
gali būti vadovaujamas vykdomojo organo, kadangi 
vykdomasis organas yra žemesnis valdymosi hierar
chijoje. Todėl ir musų Seimas turi rinktis atskirą 
Seimo pirmininką. Pagal demokratinius dėsnius Pil
domosios Tarybos Prezidentas negali pirmininkauti 
Seimui. Musų Konstitucijos 4-to skyriaus 5-to posky
rio (a) dalis, kurioje sakoma, kad Susivienijimo Prezi
dentas pirmininkauja visuose Seimuose, išbrauktina, 
kaip prieštaraujanti pagrindiniams demokratiniams 
valdymosi dėsniams.—Siūlo 236 kp.

Turime pabrėžti, kad parlamentas nediriguoja 
prezidento ir prezidentas nediriguoja parlamento. Be 
to, JAV prezidentas turi teisę ir galią vetuoti parla
mento nutarimus, o vice-prezidentas pirmininkauja se
nato posėdžiuose. Kiekvienoj valstybėj demokratija 
yra praktikuojama kitaip. Kai kurių JAV steitų le- 
gislaturų butuose pirmininkauja gubernatorius. Vi
suose miestų tarybų (legislaturų) posėdžiuose pirmi
ninkauja miestų meijerai. Be to, SLA nėra valstybė, 
o bendrovė surišta su nustatytomis piniginėmis atsa
komybėmis ir tokių bendrovių susirinkimus tvarko ir 
veda jų viršininkai, kurie turi pilną jų reikalų žinoji
mą. Įstatų Komisija randa kuopos siūlymą nepriim
tinu.

Toronte buvo rodomi du 
įdomus filmai: “Tremties mo
kykla” apie Vasario 16 gim
naziją ir “Lietuva — Europos 
nugalėtoja” apie Lietuvos 
sportinius pasiekimus prieš 
20 metų. Filmus paruošė P. 
Jasiukonis Hollywoode. Įdo
mu butų pamatyti ir daugiau 
P. Jasiukonio filmų, nes šie

Should "Tėvynė” be mailed? Yes 

LODGE CERTTFICATE
I do hereby certlfy that at the meeting of the LAA Lodge--------------held on ____________

the above application has been read and said applicant has been accepted as a member of the Lodge.

Dr. A. Montvidas Įstatų Komisijos vardu siūlo 
įnešimo nesvarstyti. Dėl. V. Amzie siūlymą paremia. 
Dėl. Andriulionis ir dėl. šajauka palaiko 308 kuopos 
įnešimą. Delegatams balsuojant visais balsais prieš 2, 
236 ir 308 kuopų įnešimą seimas atmetė.

46. Įnešimas Nr. 4.

Šeiminės Komisijos

Visos komisijos turi būti renkamos Seimo, kadan
gi jos yra kontrolinis organas, kuris kontroliuoja vyk
domąjį organą. Prezidentas negali jų skirti, kadangi 
jis yra vykdomojo organo galva ir tuo pačiu negali 
turėti nei teisės nei įtakos kontroliniam organui.— 
Siūlo 236 kp.

236 kuopa nepasako, ar ji turi omeny šeimines 
ar pastoviąsias komisijas. Ir vienos ir antros nėra 
kontrolinis organas, o tik joms skirtus darbus’ atlikti. 
Į kiekvieną šeiminę komisiją Prezidentas skiria kva
lifikuotus tų komisijų darbams delegatus. Gi pasto
viąsias komisijas ir dabar renka Seimas. Kuopos siū
lymas nėra priimtinas. —Įstatų Komisija.

Dr. A. Montvidas Įstatų Komisijos vardu reko
menduoja 236 kuopos įnešimą atmesti. Dėl. S. Gegu
žiui įnešus, dėl. K. Aleksiunui parėmus, seimas vien
balsiai 236 kuopos įnešimą nutarė atmesti.

47. Įnešimas Nr. 5.
Delegatų Dalyvavimą Seimo Posėdžiuose 

Tikrina Komisija
Seimo metu nedaryti delegatų vardošaukio, o jų 

dalyvavimą pavesti tikrinti tam tikslui paskirtai ko
misijai prie įeigos į Seimą.—Siūlo 301 kp.

(Bus daugiau)

Naujų Metų Sutikimas
Šaunų 1961 metų sutikimą 

ruošia Sporto Klubas “Vytis” 
Cath. Int. Centre salėje. Bu
fetas pagal Ontaria provinci
jos įstatymus veiks iki 11.30, 
bet šokiai baigsis 1 valandą 
nakties. Bilietus jau dabar 
galima gauti pas šiuos SLA 
narius: St. Jokūbaitis, telefo
nas RO 6-0417; Pr. Gvildį, te
lefonas RO 2-8858 ir jaunimo

Paminklinis akmuo 
no kalne. — Ryšium 
metinėm nuo Žalgirio mūšio, 
Gedimino kalne, pačioje vir
šūnėje, ruošiama aikštelė pa
minkliniam akmeniui pasta
tyti. Trijuose bokšto aukš
tuose įrengiamas Vilniaus 
kraštotyros muziejaus sky
rius. i

Lodge Secretary*s Signature

(Siftned)



_________ ____________ Gruodžio 16, 1960 .

JUOZO IR ONOS CINKU SALDAINIU 
KRAUTUVE

Kalėdų ir Naujų Metų šventėms siūlo:
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES SALDAINIŲ puošniose dėžutėse, 
graži dovanėlė kiekvienam. Lietuviškų Saldainių RŪTA. Šoko
ladinių Kalėdų Senelių ir kitokių žaislų.
EGLUTEI — meniškų papuošalų importuotų iš Europos įvai
riausių elektrikinių lempučių. Taip pat gausus pasirinkimas 
kitokių žaislų.

ODINIAI RANKINUKAI importuoti iš Europos.
RANKŲ DARBO MENIŠKOS DĖŽUTĖS, grojančios ir su 
šokėjomis.

RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS PARKERATVIRUTES su lietuviškais ir angliškais įrašais, piešiniai 
tautiniais ir religiniais motyvais, lietuviškais vaizdais ir žinomų 
poetų eilėraščiais.

Priimami užsakymai paštu iš anksto atsiunčiant pinigus. Atvi
ručių kaina niuo 10 iki 25 centų.

PLOKŠTELĖS PATEFONUI — naujausių lietuviškų dainų, 
šokių ir musų kompozitorių kurinių.

DAUGYBĖ KITŲ AUKŠTOS VERTĖS PREKIŲ, tinkančių 
moterims, vyrams ir vaikams.

KRAUTUVĖ ATIDARA KASDIEN
VISIEMS PIRKĖJAMS IR MUSŲ LANKYTOJAMS LINKI

ME GERIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

495 Grand Street, JUOZAS IR ONA GINKAI,
Brooklyn 11, N. Y. SŪNŪS IR MARTI
Tel. EV. 4-9293

Biznieriai, pagarsinkite savo biznius Susivienijimo organo 
Tėvynės Kalėdiniam numery.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y

Prasidėjo Meno Paroda

t

Pajieškojimas

Šiemet Klaipėdos
gy-i

SLA Pagalbos Rankav

t

raportas

i

<

GERO APETITO /

jums artimiausi skyrių, kur gausite visas

MUSĮJ SKYRIAI:

Y,

Thompsonville, Conn.

laikomi kas 
pas buvusį 

sekretorių 
2422 52-nd

Kenosha, Wis.

padeng- 
adresu: 
7159 S. 
Chicago

Pranešimas SLA 212 Kuo
pos Nariams

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir 

Gruodžio

kp., New York, N. Y., gi
ni., Lietuvoje. Prie SLA 
1955 m. Mirė spalių 22,

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

sumažino mokesčius 
siuntinių persiuntimą, o 
siunčia savo siuntinius 
šią korporaeją buvo ir 
patekinti.

Dabar Cosmos Parcels Ex- 
press Corp- gavo leidimą į

Šiandien, jau kiekvienas ži
no, kad tikras liesas, impor
tuotas iš Lenkijos kumpis

660 Grand Street ; 
Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

ODINIAI ALBUMAI su tautiniais ornamentais ir lietuviškais 
meniškais paveikslais Vytis, Vilnius, tulpės ir kt.

Sekmadienį, gruodžio 11 die
ną, National Art Club patal
pose, 15 Gramercy Park 
South, tarpe 3 ir 4 Avenues 
ir 20 Street New Yorke pra
sidėjo meno paroda. Tarp ki
tų menininkų kurių, yra vie
nas paveikslas lietuvaitės me
nininkės Natalijos Jasiuky- 
naitės Gėlių vainikai. Paroda 
tęsis iki gruodžio 31 dienai. 
Patartina lietuviams aplanky
ti parodą ir pamatyt lietuvai
tės kurinį Gėlių vainikai.

įvyks 1961 metų sausio mėn. 
4 dieną, 7:30 valandą vakare 
naujoj vietoj.

Šia proga noriu paduoti čia 
ir 1961 metams kuopos valdy
bą. Gruodžio 7 dieną laikyta
me kuopos narių susirinkime 
išrinkta sekanti valdyba: pir
mininkas L. Šulskis, vice pir
mininkas J. Masilionis, prot. 
sekretorius J. Kasputis, fi
nansų sekr. A. Glemboski, 
iždininkas S. Bacevičia, iždo 
globėjas J. Kasparas, organi
zatoriai J. Kasputis, A. Glem
boski ir V. Skirmuntas.

J. Kasputis,
SLA 212 kuopos sekr.

Lietuvą persiųsti kojines siu
vamas mašinas. Kiekvienas•
žino, kaip džiaugsis giminės ir 
draugai Lietuvoje gavę tokią 
dovaną — kojines siuvamą 
mašiną.

SLA 113 KUOPOS 
narių metinis susirin k i m a s 
šaukiamas 1961 metais sausio 
1 dieną, 1 valandą po pietų, 
priprastoj vietoj, unijos raš
tinėj, ant Main Street.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami ateiti į šį susirinki
mą, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarimui. Taipgi bus 
pateiktas finansinis
visų metų įeigų ir išmokėji
mų. Bus renkama kuopos 
valdyba 1961 metams, tai na
rių dalyvavimas būtinas. Už
simokėkite savo mėnesinius 
mokesčius, kad nebūtumėt su- 
spneduoti, nes susirinkimai 
laikomi kas 3 mėnesiai. Ku
rie neužsimokėsite šiame su
sirinkime, tai už 3 mėnesių 
busit suspenduoti.

J. Žvirblis,
SLA 113 kuopos sekr.

SLA 2.12 kuopos narių susi
rinkimų laikymo vieta yra pa
keista, su pradžia 1961 metų 
susirinkimai bus 
pirmą trečiadienį 
kuopos finansų 
Richard Stankų,
Street. Sekantis susirinkimas

KIEKVIENA 

DIENA

Jus galit turėti

Plokštelės, Geriausia 
Kalėdų Dovana

Geriausia Kalėdinė dovana 
yra graži lietuviška ilgo gro
jimo nelūžtama plokštelė 
“Sophie Barčus Vakaruški
ninkės Dainuoja”, kurioje tel
pa septynios kalėdinės gies
mes, trys velykines giesmės ir 
net dešimt liaudies dainų. 
Plokštelės kaina $4.95 ir 50 
centų pašto išlaidoms 
ti. Rašykite sekančiu 
ALBA RECORDS, 
Maplevvood Avenue, 
29, Illinois.

Į Lietuvą Galima Siųs 
ti Kojines Siuvamas 

Mašinas

Dažnai musų lakraštyje 
matote Cosmos Parcels Ex- 
press Corporation skelbimą. 
Daugelis savo siuntinius į Lie
tuvą siunčia per šią korpora
ciją, kuri skyrius turi visoje 
Amerikoje, o Chicagoje, net 
du skyrius.

Lietuviai siuntinių siuntė
jai gerai atsimena, kad ši kor
poracija 
už 
kas 
per 
yra

P A J I E š K O:
Sidaravičienė Adolfina 

venanti Lietuvoje, Šiauliai, 
Vytauto g-vė 134 Nr. pusbro
lio ANTANO BIELSKIO, 
gyv. New Yorke.

Žinantieji kur gyvena A. 
Bielskis prašome pranešti A. 
Sidaravičienei arba J. Bačiu- 
nas, 107-01 — 101 Avenue, 
Richmond Hali, N. Y. Telefo
nas VI 6-1352.

yra. visai nebrangus skanu
mynas.

Taupi šeimininkė beruošda- 
ma švenčių veišes ir svečių 
priėmimus, gerai žino, kad 
tikriausia sulauks dėkingumo 
ir pripažinimo, vaišindama 
puikiu, 
lenkišku kumpiu, 
gauti 
kiais firmų vardais 
TA, 
P. O. M.
pirkinius šventėms, visada 
reikalaukit jau parengto val
gyti — importuoto lenkiško 
kumpio — labiausia pageidau
jamo valgio švenčių metu. Ne
atsižvelgiant kaip Jus tieksi
te kumpį — karštą ar šaltą, 
kaipo užkandą, ar su Salo
čiais — Jus galit būti tikri, 
kad tai pilnai patenkins Jūsų 
šeimą ir svečius.

Taip pat atsiminkit, kad 
lenkiškas kumpis yra ekono
miškas ir kartu maistingas.

pripažinimo,
tinkamiausiu, tikru 

Jį galima 
visoje Amerikoje to- 

ATLAN- 
KRAKUS, TALA arba 

Todėl, kai darysit 
šventėms,

Jis visada švelnus, sultingas 
ir šviežias. Lenkišką kumpį 
Jus galit dabar gauti patogio
se šeimos reikalams dėžutėse 
— 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 svarų.

Kas tik pamėgins šio pui
kaus Atlanta, Krakus, Tala 
ar P. O. M. vardais iš Lenki
jos importuoto kumpio šių 
švenčių metu neabejotinai įsi
tikins jo skoniu ir tikrai pa
jus Kalėdų ir Naujų Metų 
džiaugsmą.

Klaųiedos jūreivystės mo
kykla.
jūreivystės mokykla išleido 
150 Šturmanų, m e c h a n i- 
kų, elektro-radio navigatorių. 
Tiek pat kursantų mokykla 
priėmė ir šiemet. Kursantus 
daugiausia sudaro iš gamybos 
atėję žmonės. Šiemet kursan
tai bus siunčiami vienų metų 
praktikai į jurą; grįžę iš ju
ros jie laikys egzaminus ir 
toliau tęs mokslą mokykloje.

Vaišink Šventėse 
Lenkišku Kumpiu

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 
Forest Parksvay Station) 

Woodhaven 21, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai:
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

savo namuose tikrą šventę vaišindamiesi tikru IMPORTUOTU 

Lenkišku KUMPIU.

♦Pasaulyje pagarsėjęs KUMPIS iš LENKIJOS dabar yra gaunamas 
šeimai pritaikytose dėžutėse 2, 3, 4 , 5, 7, 8 ir 9 svarų.

^Jo tikras firmos vardas išspau sdintas kiekvienoje dėžutėje, 
dedamas raktelis padaro kiekvieną dėžutę LENGVAI ATIDAROMA.

Atminkit—visada turit užtikri ntai turėti namie pakankamą kiekį
SKANUMYNO IŠ LENKIJOS

♦ VISADA REIKALAUKITE KUMPIO IŠ LENKIJOS

Tikri mėsos produktai iš l^enkijos yra pažymėti 
vardais—

ATALANTA—KRAKUS—TALA 
“Product of Poland

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių
Ligoje Pašalpų

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti 
10, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
EMILIJA LILEIKA, 126 

muši liepos 12, 1901 
prisirašė gruodžio 5,
1960 m. Velionės dėdei Romualdui Bielkevičiui 
pomirtinės išmokėta --------------------------------------------------

ANTANAS BENASHUNAS, 164 kp., Frackville, Pa., 
gimęs sausio 6, 1900 m., Girardvillc, Pa. Prie 
SLA prisirašė sausio 14, 1924 m. Mirė lapkričio 
5, 1960 m. Velionio žmonai Helen Ben'ashunas 
pomirtinės išmokėta ________________________

DELLA KURAITIENĖ, 208 kp., Chicago, III., gimusi 
sausio 15, 1903 m., Du Bois, Pa. Prie SLA prisi
rašė liepos 1, 1938 m. Mirė kovo 16, 1960 m. 
Velionės vyrui Domininkui Kuraičiui pomirtinės 
išmokėta ____________________________ ;_____

ADELĖ GRAŽULIENE, 250 kp., Maspeth, N. Y., gi
musi kovo 25, 1893 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugpiučio 1, .1916 m. Mirė lapkričio 21, 
1960 m. Veliones dukteriai Mildred Songal po
mirtinės išmokėta __________________________

STASYS MALCIAUSKAS, 273 kp., Hammond, Ind., 
gimęs balandžio 20, 1905 m., Praulių kaime, Jo
navos vaisė., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė lap

kričio 6, 1949 m. Mirė lapkričio 19, 1960 m. Veliot- 
nio žmonai Rozalijai Malčiauskienei pomirtinės 
išmokėta __________________________________

ANTANAS VAIGAUSKAS, 294 kp., Carlinville, III., 
gimęs gruodžio 5, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 2, 1919 m. Mirė lapkričio 14, 
1960 m. Velionio žmonai Mortai Vaigauskienci 
pomirtinės išmokėta _____________ ____ w_____

I
 HITLERIS IR MUSSOLINI |

"Laisvosios Lietuvos” 3-18, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai j[ 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės ji 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- j [ 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima g 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. 3

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 
straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, DL

500.00

600.00

-$3,350.00
$156,935.16

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 LIETUVA" turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — S doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis 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

Viso__________________________ ____ __
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ..................

Išmokėtos ligoje pašalpos
K. STRIKULIS, 11., Waterbury, Conn., sirgo 6 savaites ..................... _h
E. BLASKIS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 12 savaičių _____ _____
O. BALSIENE, 69 kp., Rochester, N. Y., sirgo 8 sav. 3 d. ...............
W. GIRNIUS, 77 kp., Rockford, III., sirgo 2 sav. 4 d. ..........................

VALIUSIEN®, 105 kp., Dayton, Ohio, sirgo 7 sav. 2 d. *.________
BYTAUTAS, 236, kp., Toronto, Canada, sirgo 2 sav. 3 d. _____ ...
VILUTIS, 260 kp., Chicago, III., sirgo 3 sav. 4 d. ______ ________
SATKEVIČIUS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 3 savaites

J. KAVALELIS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 1 sav. 1 d____

.$36.00
54.00
68.64
16.00
60.00
30.00
88.00

117.00
42.00

Viso ...... .........................................  4.................................. $511.64
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ........ „.........................................$28,605.06

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK dovanų siuntinį su drabužiais savo draugams ir giminėms. 

DARYK tatai dabar — SIŲSK per

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
Licensed by Inturlst

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka.

Visuose musų skyriuose yra didelis pasirinkimas rudens ir 
žiemos reilalams daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite musų 
informacijas.

IŠftJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta & MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko: Dar
bininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
U Kalifornijos: Raudonmedžių lmperita: Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis ir tt; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių keva; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų Indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų .

Ir daug, daug kitų įdomybių! So gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiama. Kaina tik 7S centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

t

III
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636 East Broadway

39 Second Avo. Tel. AL 4-5456 
600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808 

428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797 
126 — 4th St., 1 Tel. FO 3-8569 
99 Main St. Tel. MU 4-4619

211 Monroe St. Tel. PR 3-0979 
VTNELAND, N. J., West Landis Avė. (Greek OrthodoK Bldg.) 
The Vineland Branch open Friday. Saturday and Sunday only. 
PITTSBURGH 3, PA., 1015 East Carson St. Tel. HU 1-2750 
PHILADELPHIA 41, PA., 4925 Old York Rd. Tel. DA 4-4401 
NEW HAVEN, CONN., 6 Day St. Tel. IX) 2-1446 
VVATERBURY, CONN., 6 John St. Tel. PL 6-6766 
WOR'TESTER. MASS.. 174 Millbury St. Tel. SW 8-2868 
CLEVELAND 13, OHIO. 2683 West 14th St. Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, ILL., 2222 W. Chicago Avė. Tel. BR. 8-6966 
CHICAGO 29, ILL., 2439 W. 69th St., Tel. WA. 5-2737 
HAMTRAMCK, MICH., 9350 Jos. Campau Tel. TR 3-1666 
DETROIT, MICH., 6440 Michigan Avė. Tel. TA. 5-8050 
GRAND RAPIDS, MICH., 414 Scrlbner Avė. N. W.

Tel. GL. 8-2256 
SAN FRANCISCO, CALIF. 2076 Sutter St. Tel. FT 6-1571

NERV YORK 3, N. 
BROOKLYN 7, N. Y.. 
NEWARK 3, N. J., 
LAKEVVOOD, N. J., 
PATERSON 1, N. J. 
FASSAIC, N. J.,

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekį arba moncy Orderį 
tokiu adresu:

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS
•I \ »

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

—(fi
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PILĖNASSOFIJA AMBRAZEVIČIENĖ

SKAMBUČIAIAGUONOS
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SUSIVIENIJIMO UETUVIV 
AMERIKOJE ORGANAS

Accepcance for Mailing at Special Rate of Postage provided for 
In Section 1108. Act of October 3, 1917, Authorized June 27, 1918

Z1 ,v. ... Bntered as Second Class Matter November 28, 1910, at the Post
(< 1 llodŽlO-December -3, 1J()O Office at New York, N. Ym under the Act of March 3, 1879
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51 METAI

M

I

Linksmą Kalėdą ir Lai
mingą Naują Metą

Linksmų Kalėdų ir Laimin
gų Naujų Metų linkime savo 
broliams ir sesėms, Susivie
nijimo Centro tarnautojams, 
Susivienijimo kuopų viršinin
kams, Susivienijimo organi
zatoriams, visiems Susivieni
jimo nariams, visiems orga
no Tėvynės bendradarbiams 
ir SLA geriems draugams.

SLA Pildomoji Taryba: 
Prez. P. P. Dargis, 
Vice prez. S. Gegužis, 
Sekr. M. J. Vinikas, 
Iždin. N. Gugienė, 
Iždo glob. E. Mikužiutė, 
Iždo glob. S. Briedis, 
Dr. kvot. Dr. S. Biežis.

i

Kilčių diena nusirito...
t

Jau ir prieblanda nukrito, 
Ir kalėdinė žvaigždelė 
Sumirgėjo ant dangaus. 
Visi •renkasi prie stalo, 
Da virtuvėj ką tai mala... 
Mat, aguonas tenai ruošia, 
Į jas liepos medų košia, 
Kad nebūtų jokio taško 
Bičių sparnų, arba vaško. 
Nuo senovės pastebėta, 
Prie plotkelių — pirma vieta 
Ar bakūžėj, ar pas “ponus” 
Visur užima aguonos. , 
Ir už ką joms .tiek pagarbos? 
Nes, jos yra aukštos svarbos. 
Iš aguonų, apart maisto, 
Pagamina tokį vaistą, 
Kurs galingą turi jėgą 
Ir nuleidžia saldų miegą, 
Visus skausmus numalšina, 
Net ir sielą nuramina.
Kilčių naktį kiek žvaigždei ių- 
Tiek aguonuose grūdelių. 
Kas grūdelius suskaitys/ 
Tiek žvaigždelių—kas matys ( 
Mus laukuose auga gėlės, 
Rami n lė 1 ia i, r u g i a gė lės, 
Mums galvelėm čia linguoja, 
Kai]> žarijos raudonuoja 
Lauko aguonėlės.
Kam gi juos .sutvėrė Dievas, 

pievasJei ne grąžint musų

JUOZAS MIKUCKIS

Sveiki
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Sveikiname Kalėdų
i

sa
’ Šventėmis

Kalėdų švenčių proga svei
kiname Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Pildomąją Ta- 
rybą, visų Susivienijimo kuo- 
pų viršininkus, Susivienijimo 
organizatorius, visus Susi

vienijimo narius, visus orga
no Tėvynės bendradarbius ir 
visus skaitytojus.

Linkime visiems musų fra- 
ternalės-broliškos organi z a- 
cijos nariams ir narėms link
smai ir draugiškoje nuotai
koje praleisti Kalėdas.

Tėvynės Redakcija, 
Administracija, 
SLA Tarnautojai.

Naujų Metų Apmąstymai
/ ! '

Įverpti siūlau visą spėjus, 
Mus amžiaus baigia ji kubdelį.

I. 9
I 1

N. A V L E (! Ii. Į Ž T A
I mus sugrįžti saulė skuba— 
Ją sveikina delnai sugrubę 
I r sodai i r laukai pakalnėj, 
Ereliai kalnuose ir elniai!

Šią naktį nebemlngs sodybos,
I r pu’otos eisima, didi bus: 
Mes saulę sveikinsim pirmieji 
Ir klyksime• ir šoksime laimėję!

/ 
lr žemė alps po musų kojom 
Už tas aukas, kurias aukojoiu, 
ir skirsis debesėlis lėtas, 
Kadmius dangus matyt,galėtų.

JI

d .i e \ ( ’ r e n r fi j d
* '■

Sulinkusios dienų verpėjos 
Vieiiuodai sukasi ratelis.

KELMUTIS

ŽIEMA

Pažiurėjau aš į dangą, 
Pažiurėjau Į laukus, 
Miškas, laukas, upė rodo, 
Kad jau žiema gretai Ims.

Lygumą aplink baltuoja', 
Mėliui šešėliai bėga, 
Stovi miškas užkerėtas, 
Kietu miegu gamta miega.

i

/

/

i
Žilas šaltis kelius taiso,

Per kokį prašmatnų audimą 
Raizgysis siūlės musu kelio, 
1 r mus

v

Ar ton

p u J

kovų ir pabudimų 
žėrės ryškiau

III
/<; i .v a /<; p

vietele ?

O S i 
maijims,Praeina eros, Žukui ės

Retai palieka žymes tako, 
Kur žengta jų ir kokios dainos 
Geriau į širdį jiems prašneko.

Kas vakar> buvo aukšta, šventa, 
Didžiavosi ir lenkės žmonės— 
Šiandidn uždėjo karsto lentą 
.Ir laidoja jau be malones.

«

1 ką gi akmenimis mėtė, 
Kankino, degino ant laužo— 
Prieš tąjį klupo mm žemėti 
lr kaktomis į aslą daužo...

I ‘

< 
Jau aš girdžiu jo plaktuką, 
Tiltus, tvoras, apžiurėjęs, 
Juos .sustiprina, užsuka.

.< r ' ■ \
Ir mėnulis, nakties sargas, 
Jau žieminį darbą daro. 
Apsiniaukęs, be paliovos, 
Debesėlius sniego varo.

Šiaurės vėjas su žiemuže 
J du laukuos suktinį šoka 
Visur it.uščia, visur nyku, 
Apsakyt aš to nemoku.
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S. AMBROSIUS

SIDABRINE šviesa
• 4

' V ,f

BetJejaus žvaigždelė
1 >anguj užtekėjo,

Sidabrinę šviesą 
.1 pasaulį lieja.

Nors ir tamsu, nyku,
Smaugia mus žiemužė,

Džiaugiasi širdelė, 
J antroj i ši rd ližė

Nes, Kalėdų š\edJ(tė

Per laukus važiuoju,“ 
Vėjas suka sniegą, 

Juokiasi skambučiai, 
J uod barelis bėga... 

Greičiau, juodbėrėli, 
Mergužėlė laukia, 

Vai, kai]> ]>a,maželiai 
Šilas laikas plaukia!

Kur keliai sueina— 
Tc.n ji mane lauks,

Kad ir plikam lauke 
Šiaurės vėjas staugs. 

Mus laukai — kaip jura, 
Dengia viską r.ukas, 

Toli staugia vilkas, 
Baltas sniegas sukas..

Kūčių vakarėlis, 
Ir ne mėnesiena,

Bijosi mergelė # 
Grynam lauke viena. </

O kai]) susitiksim— 
Dingsta visa baimė, 

Mylime viens kita— 
Tame musų laimė.

Aiškia vilti duoda,
* 4 7

Kad žydės teisybė,
Laisvė bus vienoda,

N (‘bus pa vergų jų,
Nebus nugalėtų,

Viešpataus lygybė, 
Pranašų žadėta.
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sau pramogų randa.
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su savo

broliais plačiausia 
milžiniškame kon-

jaut.riomis gijomis 
draugais ir bičiu-
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nuotaikomis pastaraisiais 
lietuvis Kalėdas, persiimda- 
solidarumo nuotaikomis ir

i

i
4

galybė !...

baiminasi. Staiga nuo 
Parašiu- 

Dar kelios

tarp žabų, 
jie išvengė
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J DIDŽIOSIOS SLA ŠEIMOS KALĖDŲ EGLUTĖ >

Šiais nepaprastais laikais tradicinė Ka
lėdų eglutė gauna ypatingos reikšmės. 
Kiekvienos atskiros šeimos Kalėdų šventė, 
kuri kartą į metus ypatingai sujungia vi
sus šeimos narius artumo jausmais, šian
dieną jau pritinka musų jungtinei lietuviš
kai šeimai, kuri akivaizdoje užklupusių is
torinių negerovių giliai jaučia savo tarpe 
tikrai šeimynišką artumą ir bendrą vi
siems meilę.

Tokiomis 
laikais sutinka 
mas tautinio
jausdamas kiekvienam savo giminės kraujo 
broliui nuoširdžiausi troškimą pagalbėti 
ir susijungia su juo bendrais kovos dėl 
tautos laisvės pasiryžimais.

Bendroje lietuvių visuomenėje Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje didžioji šeima 
užima ypatingai svarbią vietą. Musų bro
liškoji organizacija savo darbo pagrindan 
nuo pat įsikūrimo laikų, dar prieš 75 metus, 
nuo garbingųjų aušrininkų laikotarpio, pa
dėjo svarbiausius musų tautiniam darbui 
principus—tautinį solidarumą ir savitarpi
nę savo brolių pagalbą.

Šiandieną mes pasididžiuodami galim 
įsitikinti, jog šie principai lietuviuose gi
liai prigijo ir surado visuotino pritarimo.

Kiekvienas turime šios šalies žemėla
pį. Taip pat neseniai musų organe buvo 
paskelbtas tikslus Susivienijimo kuopų są
rašas, nurodant kurioje valstijoje ir kuria
me mieste musų kuopos veikia. Jeigu že
mėlapyje, nors bandymo delei, padarysit 
ženklus, pažyminčius kuopų vietoves, tada

akivaizdžiai galėsit įsitikinti, koks tikru
moje platus, kaip visuotinai apimantis, 
yra musų organizacijos tinklas, kurs pa

niekia visas lietuvių kolonijas, kuriame su
telpa visi žymiausi lietuviai patriotai vei
kėjai ir kaip svarbi yra musų organizacijos 
veikla, kuri daugiausia lietuvių sujungia 
savo eilėse.

Tad kiekvienas Susivienijimo narys 
Kalėdų šventėse (jaučia ne tik saviškių, bet 
ir šios didžiulės šeimos artumą, ir glaudžius 
ryšius su visais savo 
pasisklaidžiusiais šiame 
tinente.

Jaunuolių Komisija
Amerikoje

P. DAGYS 
1135 Blake Avenue

Brooklyn 8,
A. VALATKIENĖ

125 Seventh Avenue 
Paterson,

j 6 puslapi)(Nukelta

Švenčių sveikinimai 
sujungia mus su musų 
bais. Jeigu, mes esame nuoširdžiai nusi
teikę savo organizacijos atžvilgiu, o tuo 
juk niekas neturi pagrindo abejoti, tai 
švenčių sveikinimus mes, kaipo Susivieni
jimo nariai, turim suprasti ne tik forma
liais pareiškimais apie linkėjimus džiaugs
mo ir Naujųjų Metų laimės, bet privalom 
šventinius jausmus išreikšti savo kūrybiniu 
darbu savo organizacijos labui ir savo 
rių gerovei.

Sulaukėme Deimantinio 75 metų 
sivienijimo jubiliejaus. Jaučiame ir
įprantame kame gludi musų Susivienijimo 
svarbiausi uždaviniai. Tad sutikime šias 
šventes konkrečiom pastangom padėti sa
vo artimiemsiems ir veikti savo organizaci
jos apimtyje siekiant įjos sustiprinimo ir 
dar didesnių galimumų lietuviškai veiklai.

Mažieji Kalėdų eglutės žiburėliai viso
je šalyje sujungia mus, suteikia šeimyniš
ką šilimą ir tegu jie patarnauja musų tar
pusaviu ryšių sustiprinimui.

ANTANAS GRINIUS

PARAŠIUTAS JAM NEIŠSISKLE1DE
Gražus yra Lietuvos miestas Kaunas, 

Nemuno ir Neries upių santakoje įsikūręs. 
O dar gražesnės yra jo apylinkės. Ten yra 
gražių šlaitų, puikių pušynų ir gerų paplū
dimų. Viename miesto gale, prisiglaudęs 
prie upės Neries tysojo gražus Kleboniškio 
miškas. O kitame miesto gale priemiestis 
Panemunė su gražiu savo pušynu ir pui
kiais prie Nemuno upės paplūdimais. Čia 
pat mieste puikus Vytauto Parkas ir greta 
jo gražus Kauno miesto ąžuolynas, su vie
name jo krašte įrengtu Zoologijos Sodu. 
O kur dar pažaislis, Kulautuva, Fridą ir 
visos jo gražiosios vietos.

Taip, kad tiek vasarą, tiek žiemą, ten 
gyvenantiems, įvairių pramogų niekados 
netrūksta. Jo gražiuose šlaituose žiemos 
metu šimtai žmonių
Vieni su rogutėmis nuo kalno į pakalnę 
čiuožia, kiti su sky pačiūžomis čiužinėja. 
O tie kurie tingi iš miesto pasijudinti, čia 
pat mieste įrengtose čiužyklose sportuoja.

Nebuvo to sekmadienio ar šventadie
nio, kad Kauno miesto gyventojas nuobo
džiautų ten. Vasaros metu ten būdavo 

įvairios

Daržinėje sėdo dulkių debesys ir vaikai 
susėdę ant šiaudų krūvos rinkosi iš savo 
tarpe pačius stipriausius ir drąsiausius. Jie 
tik ką buvo baigę žaisti karą. Pasidalinę 
į dvi grupes, vieni buvo lietuviai, kiti len
kai. Jie šaudė, kovojo kardais, apžergę pa
galius jodinėjo arkliais.

Jų tarpe buvusios trys mergaitės slau
gė sužeistuosius, gamino kariams maistą.

Laimėjo lietuvių grupė. Dabar jie ta
rėsi, jog trys iš jų vadų ir viena mergaitė 
turi nueiti į lietuvių karių dalinį, esantį ne
toli Širvintų ir pasisiūlyti savo pagalbą.

> ★

Leitenanto Balno vadovaujamas karių 
dalinys, kuris nepriklausomybės kovosp šir- 
vintų-Giedraičių ruože pasižymėjo nepap
rasta drąsa ir sumanumu, ką tik buvo grį
žęs iš kautynių lauko, kur sumušė*kelerio
pai didesnį priešo dalinį ir ruošėsi Kalėdų 
šventėms.

Grįžę žvalgai pranešė, jog priešas taip 
pat atsitraukęs į savo pozicijas persitvar
ko, ir nustojęs daug žmonių, arklių bei 
ginklų, laukia papildymo ir tikriausiai šven
čių metu nesirengs jokiems didesniems puo
limams.

Dabar beliko laukti tik Kazėno vado
vaujamos žvalgų grupės, kuri turėjo išžval
gyti lenkų užnugario dalinius ir sužinoti į 
kurias vietoves jie rengiasi perkelti savo 
rezervus.

★
Kai trys jauni berniukai ir mergaitė 

pasiekė karininko Balno dalinį, štabe vyko 
didelis susijaudinimas. Buvo grįžę Kazėno 
žvalgybos būrio kariai, kurie turėjo kauty
nes su lenkais, bet jų vadas liko priešo pu
sėje. Jis buvo sunkiai sužeistas ir šiek 
tiek aptvarstytas paslėptas 
Nakties tamsa pasinaudodami 
nelaisvės, o gal ir mirties.

&&&

Kazėnas, prasiveržęs į pačias svarbiau
sias lenkų tpozicijas, turėjo surinkęs daug 
žinių. Be to, ir jo gyvybei grėsė pavojus. 
Reikėjo ruoštis puolimui, kad jį išgelbėjus.

Kai sargybinis įvedė vaikus į |leitenan- 
to Balno kambarį, rado vadus rengiančius 
puolimui planą.

—Tamsta, leitenante, atvedžiau ketu- 
rius vaikus, kurie nori būti kariais ir pa
dėti musų daliniui,—atraportavo sargybinis 
ir išėjo.

Balnas, pasižiūrėjęs per durnais prirū
kytą kambarį į vaikus, nusišypsojo ir sako:

—Gražu, kad mylite savo tėvynę ir no
rite jai padėti išlaikyti laisvę, bet jus dar 
jaunučiai ir grįžkite namo švęsti Kūčių.

—Mes negrįšime,—atšovė drąsiai jų 
vyriausias Stasys Žukauskas.—Mes esame 
stiprus ir galime jums padėti.

—Bet ką tėvai pasakys, kai sužinos, 
kad atvykote čia,—sako leitenantas.

—Musų tėvai viską žino ir leido eiti 
pas jus,—atšovė -Stasys.

—Ir ta mergaitė nori pas mus pasilik
ti?—klausia leitenantas.

—-Taip! Ji moka slaugyti, gali virti 
valgį, adyti kojines, skalbti baltinius.

Karininko Balno kovose užgrūdintas 
veidas švytėjo malonia šypsena.

Jis atsistojo ir sako:
—Jei Lietuvos laisvės dvasia gyva ir 

jaunųjų širdyse, mes turime laimėti per
galę ... •

ruošiama įvairus suvažiavimai ir 
šventės. Taip pat buvo rengiamos ir įvai
rios sporto rungtynės: Futbolo, krepšinio, 
plaukimo, bėgimo, šaudymo, žirginio sporto 
ir aviacijos. Paskutiniosios dvi, žirginis 
sportas ir aviacijos diena, gal būt ir dau
giausia sutraukdavo Kauno miesto gyven
tojų.

Daug tų švenčių, gyvenant man Kau
ne, teko praleisti. Vienos^ buvo įdomios, 
kitos dar įdomesnės. Praleistų švenčių 
nuotykiai baigia jau išdilti iš mano atmin
ties. Kai kartais pagalvoju, tai ir pats ne
bežinau. Ar tai tikrovės ar tai sapno ten 
butą. Bet vienas praleistų tų švenčių nuo- 
tikis dar ir šiandieną stovi mano akyse. Ir 
tur būt jis jau niekuomet neišdils iš mano 
atmin/ties.

Vieną vasaros sekmadienį buvo su- * 
ruošta Kaune Lietuvos aviacijos šventė. 
Oras, kaip kad atsimenu, buvo labai gražus 
ir į tą šventę sutraukė labai daug žmonių. 
Žmonės į aerodromą, lyg į kokius atlaidus 
provincijoje, iš visų kraštų plaukte plaukė. 
O pačiame aerodrome lyg kokiame jomar- 
ke. Ir ko čia nebuvo? Žiūrėk, čia įsiren
gęs savo kioską geriausias Lietuvos alaus 
bravoras “Volfas-Elzelmanas” alų parda
vinėja. Ten toliau Barenblatas savo vais
vandeniais prekiauja. Greta jų netoli Pie
no Centras įsikūręs ir savo šaltais ir ska
niais ledais, baigiančius nuo karščio Už
trokšti, žmones atgaivinėja. O kas jautė
si silpnas ir galvojo negalįs jau pasiekti 
namų, puikiomis “Maisto” dešrelėmis čia 
pat vietoje pasistiprinti galėjo.

Musų lakūnai, kaip sakalai,

lėktuvais visą dieną po erdvę nardė ir 
mums visokius triukus padangėje rodė. 
Apsivertę galva žemyn skraidė, mirties 
kilpas darė, ore skraidančias pusles-balio- 
nėlius gaudė. Ir visokių kitų sporto nume
rių ten atliko. Į pabaigą šventės buvo šo
kama iš lėktuvų su parašiutais. Baigian
tis programai pasigirdo balsas garsiakal
byje: / ,

— Alio! Alio! kas norite šokti su pa
rašiutu iš lėktuvo. Prašau registruotis 
v • čia.

Mėgėjų-savanorių atsirado daug. O 
skristi buvo leidžiama tik vienam. Aviaci
jos karininkas mėgėjų-savanorių prisirašo 
13 ir iš to skaičiaus, burtų keliu pasirenka 
vieną skridimui. Išsirinktąjį nusiveda prie 
lėktuvo. Garsiakalbyje vėl pasigirsta 
balsas.:

— Alio! Alio! Skrenda savanoris-pa- 
rašiutininkas. Užskridus lėktuvui virš gal
vų šoks, sekite jį!

Visi kaip vienas pakėlė akis į dangų 
ir įbeda į skrendantį lėktuvą. Visi ne
kantriai laukia
lėktuvo atsiskiria juodas taškas, 
tas neišsiskleidžia. Krinta.
sekundės ir atsimuša į žemę kitame aero
dromo gale. Publika, net alsavimą sulai- 

Stovi ir nejiuda. Ir tik po kelių minu
čių iš publikos kažin kas paklausė:

— Tur būt užsimušė?
— Žinoma, atsako jam, prie1 jo sto

vintis. Ne tik, kad užsimušė, bet ir ištiško 
kaip blynas.

Greitosios pagalbos ambulansas, ug
niagesiai ir policija tuojau nudardėjo prie 
jo. Kelia nuo žemės, deda į mašiną ir va
žiuoja žmonių link.

— Iškamša! Lengviau atsidusta žmo
nės. Pasirodo, kad ne parašiutininkas — 
savanoris šoko, o vietoje jo šiaudų iškam-i 
ša ten išmesta buvo.

Garsiakalbis vėl šaukia:
— Alio! Alio! Iš lėktuvo su parašiu

tu šokti reikalingas mokslas ir pasiruoši
mas. Tas butų įvykę ir su juo, jei mes bū
tume leidę jam su parašiutų iš lėktuvo šok
ti. Paaiškino aviacijos karininkas.

Publika palengva pradeda skirstytis 
namo. Bet nepatenkinta. Kodėl ir kuriam 

galui toks žiaurus ir jaudinantis pokštas 
jai pademonstruotas buvo.

Linksmos yra Kūčios, 
Linksmos ir Kalėdos, 
O mus šeimininkėms— 
Kalėdinės bėdos: 
Kaip paruošti viską, 
Kad žinot anūkai, 
Kaip mus pamokino 
Bobutės, diedukai. 
Da sapnuoju šiandien, 
Kaip bobutė vargo, 
Per Kalėdų šventę, 
Ant to svieto margo. 
Su kačerga pečiuj, 
Taip per visą dieną, 
Kariavo su puodais: 
Ten virė veršiena, 
Antram puode—kumpis, 
Trečiam — kalakutas, 
Verda, kunkuliuoja, 
Tiktai bėga putos. 
Pečiuj kepas duona, 
Dzūkiška “saldienė”, 
Riešutais dabinta, 
Užmaišyta piene. 
O šližikai kučioms— 
Kad (tik nesudegtų, 
Į aguonų pienų— 
Nuo ryto patektų. 
Visur josios akys, 
Viskų jinai mato, 
Ir Kalėdų šventei 
Tvarkų ji nustato. 
Ar gbrai Marcele 
Aguonas sumalė, 
Ar švariai Magdutė 
Kambarius išvalė, 
Ar kvėpus šienelis 
Padėtas ant stalo, 
Kas sėdės iš šono— 
O katras iš galo. 
Bet gi čia ne viskas, 
Rūpesčių 
Kalėdiniam varge 
Yra ir linksmybė.

□ C3
C=3C=Z
□ CZJ

★
Kai vaikai išėjo, viršila Juozaitis pūkš

telėjo delnu į kaktą, užtraukė giliai pypkės 
durnus ir atsistojęs zpradėjo vaikščioti po 
kambarį, tartum pats kovodamas su savo 
mintimis.

Balnas žiuri į Juozaitį ir sako:
—Ar tik nenori pasakyti, ką ir aš gal

voju.
—O ką!—Juozaitis staigiu karišku po

sūkiu atsisukęs į vadą, lyg pasiruošęs puo
limui, klausia.

—Kovą laimėsime, nes mes nemokame 
pralaimėti,—sako leitenantas.—-Bet ar iš- 
gelbėsime sužeistą Kazėną—čia jau klausi
mas. Viskas gali užtrukti perilgai. Juk ir 
žvalgybiniams prie jo prislinkti sunku. O 
veikti reikia labai skubiai. Gal galėtumėm 
pasiųsti vaikus.

—Atspėjai, vade!—sako Juozaitis.— 
Kur yra paslėptas puskarininkis Kazėnas— 
žinome. Tad tegu vaikai pasiima kirvį ir 
eina į mišką neva Kalėdų eglutės parnešti. 
Jie jam nuneš maisto, vandens, gali per
rišti žaizdą, viską gerai išžvalgys, o tada 
žiūrėsime, gal jo išgelbėjimui užteks ir 
žvalgybos dalinio.

★
Vaikai, išklausę leitenanto Balno jiems 

užduotą uždavinį, švytojo.
—Nesirūpinkite1, — sako žibančiomis 

akimis jaunuolis Stasys.—Mes jį pargaben
sime pas jus. Duokite tik mums roges su 
kuriomis vežamos iš miško žabos ir šį va
karą visi švęsime Kūčias . . .

★
Vaikams ilgai klaidžioti po mišką ne

teko. Jie surado Kazėną, perrišo sužeistą 
koją, davė vandens atsigerti ir paguldę jį 
į roges apklojo medžių šakomis ir ant vir
šaus uždėjo eglę.

Kiek sunkiau buvo roges traukti per 
mišką, bet įsisukus į kelią, jos lengvai 
čiuožė per sušalusį ir išvažinėtą kelią.

—Su vakarine žvaigžde busime namuo
se,—sako Stasys savo pagelbiniinkams, kai 
sustojo paklausti Kazėno kaip jis jaučiasi, 
ir geriau priveržti išsidraikiusias šakas.

—Dar kokios trys valandos kelio,—at
sisėdusi ant rogių pakraščio guodžiasi Ma
rytė,—kai . . . staiga iššoko iš krūmų keli 
lenkų kariai ir atstatę šautuvus apsupo 
vaikus.

Marytė taip ir sukniubo ant sniego, o 
berniukai susiglaudė būrin.

Pasipylė lenkų klausimai: Kur, kas, 
kaip . 2 .

—Vežamės žabų pasišildyti šventėms, 
o ir eglutę rūpėjo parsivežti,—atsikvotėjęs 
pirmasis sako Stasys.—Paklydome, dabar 
suradome kelią, ir skubame iki vakarinės 
žvaigždės sugrįžti namo.

Stasys tik bijo, kad nepradėtų kraus
tyti šakų, todėl skubiai ir sako:

—Ten, toliau, kur kirtome eglę, matė
me prajojantį lietuvių karių dalinį. Jie 
dabar jau bus užpakalyje jūsų . . .

Jam nebereikto baigti pasakolimo. 
Lenkai tik susižvalgė ir nudumė į tanku
mynus. j

Vaikai žygį atliko didvyriškai. Kazė
nas, nors ir nusilpęs gerokai, bet 'be pavo
jaus gyvybei, sulaukė savųjų tarpe Kūčių 
vakaro.
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JUOZAS ŠVAISTAS®

ADVENTAI IR VILKAI S

ir mirė?

gyvenimas 
kaimiečiai.

CHRISTMAS IN
RYTE S. SPINGYTĖ

LITHUANIA

Aš 
O 

Tikrai

ir kito-
Kaimai

Seni laikai, bet jie nepamirštami, 
jau senas, mano tėvas mirė pasenęs, 
kada gi senelis gyveno 
seni laikai . . .

Kitoks tada buvo 
kia buitis. Daugiausia
didžiuliai, bet visi artimai susigyvenę, gerai 
pažįstami—beveik kaip giminės, o kartais 
dar geriau.

Kaimas tikras savasai lizdas. Miestai 
svetimi. Nemėgo jų ir retai tepasirodyda
vo. Nebent degančio reikalo spiriami. 
Miestuose gyveno žydai, lenkai ir rusai. 
Ten teismai, policija, mokesčių ieškotojai. 

‘ Beveik visi kaimiečio priešai. Toliau nuo 
tokių. Savoj aplinkoj užtekdavo gėrybių 
ir pasilinksminti.

Kiekvienas metų laikas turėjo savo 
būdą ir pramogas. Žiemos įspūdingos— 
tikrosios žiemos. Sniego pripustydavo su
lig stogais. Speigas tvoras pyškina ir me
džius be kirvio skaldo. Vėjas kaip pasiu
tęs staugia ir draskosi įsisukęs į pašelmenį. 
Naktimis vilkai gaujomis veržiasi į kaimą. 
Siaubingai kaukia apsupę ir dantimis kale
na. Visi kas gyvas pašoksta iš šiltų, 
minkštų guolių. Žviegia šunys sprusdami 
į užkampius. Tvartuose bliuvauja avys, 
susigrudusios į krūvą. Galvijai neramus, 
pradeda mauroti. Arklidėse irgi atsiliepia 
balsai ir bildesys.

Ūkininkai stveria batus, kailinius, už
simaukšlina veltines kepures. Išeina sar
gybom Rankose žiburiai, kirviai, šakės. 
Vienas kitas ir “dubeltuvką” laiko paren
gęs. Šauti nešauna. Laukia lemiamojo 
momento. Visų vilkų juk neiššaudysi, tik 
suerzinsi. Tada tikroji ataka prasidėtų.

Panašus puolimai daugiausia per ad
ventus. Neveltui ir priežodis likęs: piktas 
ir alkanas kaip vilkas advento metu.

Kaimas, kur mano senelis gyveno, prie 
pat didžiųjų miškų. Tankus dar kirvio ne
paliesti miškai. O vilkų—kaip grybų ru
deniop. Vasarą beveik nejaučiami tie vil
kai, ar bent rečiau matomi. Kažkur giliau 
į raistus nusikrausto jie. Ten dauginasi, 
augina savo vaikus. Pamedžioti vistiek iš
eina, bet ne taip įniršę. Eina pavieniui. 
Tyliai, ramiai prislenka į palaukę ir atsi
ima savo duoklę. Nuolat girdėti aimanos: 
vienam kiemui pristigo avies, kitam verše
lio, trečiam ir kumeliuko.

Žiemą jaunieji vyrai tartum atsilygin
davo vilkams. Sudarydavo gana šiurpulin
gą- pramogą. Į plačias šlajas pasikinkyda
vo gerus bėgunus. Į šlajų užpakalį prisiriš
davo paršą, įmurkšlintą maišan.

Vos prietėmėlė ir mauna į mišką. Toli 
nesileidžia. Arklius pasuka namų linkui. 
Pradeda niurkyti ir žviginti paršą maiše. 
Netrukus jau žiburėliai miške—vienur, ki
tur. Žiburėlių vis daugiau. Telkiasi į krū
vą ir artėja. Arkliai nebesulaikomi. Pa
šoksta ir lekia, rodos nei žemės nebesiek
dami. Vilkai irgi visu buriu pasileidžia 
įkandin. Neatsilieka iki pat kaimo. Bet 
čia jiems jau užtaisytos nelauktuvės. Gq- j

• v

Kartu su šla- 
kiemą. Tada greit jiems 
su . visu maišu. Draskosi, 
kol to paršo nei kiaulei ių

tokie svečiai nepasiliktų 
prieždoje šakalių. Lieps-

užimti.

sninga. 
Keletąpiktas.

Tiesusis kelelis 
pramintas. Tuo 
Už valandos ir

riausi šauliai pasirengę. Vieni medžiuose, 
kiti ant stogų. Ir pleškina į gerai mato
mus mėnesienoj pilkus gumulus sniege.

Kartais taip įsiunta vilkai, kad,jokia 
šaulių užtvara nebetsulaiko. 
jomis įlekia į 
paršą panosėn 
pjaunasi vilkai, 
nebelieka.

Kad ilgiau 
kieme, užkuria
nojančiais nuodėguliais pradeda vaišinti. 
Tokios ugnies nepakenčia vilkai. Daug per 
žiemą primušdavo vilkų. Gerų šiltų batų 
ir į važius gūnių prisisiūdavo iš jų kailių.

Tokiomis aplinkybėmis mano senelis 
vieną rytą išsirengė rarotų. Jei tik orai 
nelabai subiurę, niekad ijis neapleisdavo 
ankstyvųjų advento mišių. Dažniau va
žiuotas. Bet tą rytą vyriškoji giminė ren
gėsi į mišką malkų vežti. Arkliai 
tad senelis iškeliavo pėsčias.

Oras sausas—nei pusto nei 
Šalčiukas jaunas, nelabai 
dienų nusistovėjusi giedra, 
per mišką pravažinėtas ir 
keleliu apie šeši varstai, 
bažnyčioj.

Apsivilko nauja miline, po ja minkštus 
kailiniukus. Savo miline labai puikinosi. 
Nedažyta pilkųjų avių vilna. Namie su
verptas ir išaustas milas. Kaimyno velyk- 
loj gerai sumuštas, suveltas. Lygus, žvil
ga, kaip geriausioji iš krautuvės gelumbė. 
Kaimo kriaučius ilgai karpė, derino, kol 
pasiuvo.

Eina sau keleliu per mišką. Pusgar
siai kalba rytmetinius poterius. Rankoje 
tvirtai laiko lazdą, kad šuo koks paklydęs 
neužpultų. Apie vilkus nė motais. Negir
dėta dar, kad paryčiu jie pasirodytų. Nors 
ligi aušros toloka dar.

Staiga žiburėliai priešais. Visa virtinė 
išsitiesusi. Argi tai butų vilkų ruja Gal 
akys patamsyje pavargo ir ėmė mirguliuo
ti? O gal pasivaideno miško klaikumoj?

Nusimauna kulines pirštines. Abiem 
rankom pratrina akis. Atsidėjęs žiuri... 
Jokios abejonės—ruja. Priešaky kaip ka
ralienė—rimta, išdidi—žengia vilkė. Pas
kui ją bent dešimt kavalierių bizena keleliu.

Kas daryti? Jokios išeities. . . Tik 
pasikliauti savo likimu. Truputį pasitrau
kė iš kelelio, atsitūpė, susitraukė visas. 
Dreba ir laukia savo lemties.

Pirmoji prieina vilkė. Apuosto ir pa
leidžia savo vandenėlį stačiai ant milinės. 
Kavalieriai ir visi kaip vienas tą pat pa
daro.

Baisioji valanda iškentėta. Ruja jau 
nutolusi. Bet ir rarotos prarastos. Jaučia, 
kad visa milinė drėgna, o aplinkui stiprus 
amoniako kvapas. Negi beeisi toks į baž
nyčią.

Grįžta namo—įtūžęs ir perpykęs.
Dviejų dalykų gaila: rarotų ir milinės. To-

In the heart of every Lithuanian the 
spirit of Christmas which symbolizes love, 
hope and joy, enters not just on Christmas 
Eve. Christmas begins with the first week 
of Advent and during the whole four weeks 
before Christmas every family prepares 
itself for this great Holiday. Christmas is 
celebrated in Lithuania two or three days, 
depending on the part of the country one 
lives in. And as Christmas draws nearer, 
members of each family are preparing gifts 
for their loved ones secretly. Most gifts 
are hand-made. Embroideries, knitted 
articles and also carved wooden items are 
the basic gifts. It should, be hand-made 
though, otherwfe(? the value, much morc 
the sentimentai value, is not as great.

As soon as the first star begins to 
twinkle in the sky, all members of the 
family, scrubbed and washed and dressed 
in their Sunday clothes gather around the 
table ffor the traditional Christmas Eve 
meal. The tablo is covered with a layer 
of clean straw or hay over which is spread 
a new white linen tableeloth. This sym
bolizes the Christchild’s manger. The meal 
consists of 12 or 24 different -meatless 
dishes. One part of the country prefers 
the 12 varieties of food for their Christ
mas Eve supper, while the other part 
chooses 24 varieties. The number “12” 
symbolizes the twelvth month of the year, 
that is December—the month Christ was 
born. And “24” means the 24th of De
cember or Christmas Eve.

A mystic and very serious atmosphere 
is felt throughout the meal and the mem- 
ory of the deceased and the members of 
the family who could not be present is re- 
called. After the meal, a more joyous and 
happier atmosphere takes over. The 
younger members of the family love super- 
stitious gamos. For instance, they will pull 
out a straw from underneath the table
eloth. The longer the straw—the longer 
you will live. And if your shadow behind 
you is without, a head—you shall not live 
until ne,xt Christmas. Then—girls will go 
out to gather some logs for the fire. When 
brought in—the įbovs coumt them. If the 
number is even—the giri will marry within 
the next year, if the number is odd—she 
will remain single for another year. The 
boys are somewhat more persevering than 
girls. Sharp at midnight they are sure to

mary him 
luck next 
are only

The hay 
and if liv-

draw a bucket of water from the well— 
when done so the water will be finest 
wine. A wooden handearved gift made by 
the boy himselft is presented on: Christmas 
morning to his chosen giri. If she accepts 
the gift—he knows she will 
soon; if not—he will try his 
Christmas. Until then they 
friends.

Then the table is cleared. 
is divided equally to the animals
ing in the city, the hay is burned in the 
fireplace. Later everyonie bundles up, and 
the decorating of the Christmas Tree be
gins. The tree is outdoors by a high artist- 
ically carved wooden cross or shrine. The 
cross stands permanently in the garden or 
by the main entrance of each home. In 
large cities though—the trees were dec- 
orated inside the homes near a fireplace. 
Artistic ornaments are fashioned out of 
wheat or rye straw and hunig on the tree. 
The motifs of these ornaments are stars, 
crosses, birds and intricate geometric de- 
signs. Dried berries, nuts and red apples 
are also hung on the tree. The night is 
usually quiet, the stars above are shining, 
the deep snow glistens in the moonlight 
while the1 whole family, after finishing the 
decorationis of the tree, savs a solemn 
prayer and sings a beautiful and melodious 
Christmas Carol, their voices rising into 
the quietness of the holy night

For every iLithuaniąn the cross—be it 
in the garden, on the wayside or in the 
home—is symbolic of the Christian endur- 
ance which underlies the spiritual and na- 
tional inspirations of their couragious 
country.

As the night draws on, the time1 nears 
for the people to attend Midnight Mass at 
church. Most of the family gels ready, 
while the įboys get the best team of horses 
and a freshly polished sleigh to take the 
family to church. Everyone is sure to 
leave the gifts near the fireplace and when 
they are back home from church, after a 
hot eup of tea with honey, the gifts are 
exchanged and opened. The happy ex- 
pression of love, gratitude and appreciation 
are what counts oni this holy night and the 
e!xclamation of joy, delight and surprise 

things that every Lithuanian cher- 
his hcart until the next Christmas

are1 the 
ishes in 
arrives.
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SOFIJA AMBRAZEVIČIENĖ

KŪČIŲ VAKARĄ

pataikaujat tam

atsake vienas, 
norim atgaut

tad ir “paklydo”, kad neturėt sarmatos per 
šventes.

Na, jei tokie ponai, tai nereikia su jais 
daryt didelių ceremonijų, pagalvojo Juozas 
ir tiesiai paklausė:

— Ir ko jus. taip 
Chruščevui ?

— Turim pataikaut, 
matomai pirmininkas, nes 
prarastas žemes.

— Man neaišku, pasakė Juozas, ko
kias žemes jus norite atgaut?

— Mes nenorim svetimų žemių, išgir
do jisai, tik nuo amžių — tikrai musų: šė
mės ant Odros ir Nysos, na, savaime aišku, 
Lvovą ir Vilnių.

Išgirdęs tokį atsakymą, Juozas pašo
ko, kaip liūtas.

— Vilniaus jus užsimanėt ru...u...p!... 
sušuko jisai, ir taip spyrė vienam, kuris 
buvo arčiau, iš visų jėgų, į pilvą, kad tas, 
netaręs nei žodžio, minkštai, kaip paduška, 
apsivertė.

— Gana jau tau, Juozeli, išgirdo jis 
motinos balsą, kelkis nlesispardęs, važiuo
sim Bernelių mišioms. Matai, puodinę iš
vertei ir aguonų pienelį išpylei. Sakiau, 
negerk tiek vyšninės. Arkliai pakinkyti ir 

‘ stovi jau prie igonkos.
Naųjagimėlį pagerbti šaukia, 
Ir nuo akių jie nuvarė miegą, 
Jaunas ir senas bažnyčion bėga, 
Šnibžda mėnulis, ragą iškišęs, 
Šiandien Kalėdos—Bernelių mišios, 
Ir, apsidžiaugęs, šposus padaro, 
Su debesėliais žaidimą varo.

AA
PILĖNAS

BŪRIMAS

o

«

Gal ne veltui žiųoilės mano, 
Kai pirty velniai gyvena^ 
Kaip sutems, iten kas tai braška, 
Beržų šluotos pečiuj traška, 
Ką. tai varto, ką tai (laužo, 
Lyg medinius viedrus (laužo... 
Vidury, ragus atkišęs, 
Šoka velnias, kaip pamišęs, 
Tai kvatoja, tai vėl kaukia, 
Ir sugaut dūšelę laukia. 
Musų bernas viską mate, 
Kuomet pečių pirty statė. 
Nors, kaip matos, čia baisybė, 
Pasakys velniai teisybę, 
Ir mergelės neapgaus, 
Apie vyrą, jeigu klaus, 
Pasakys, ir ,net parodys, 
Kaip tas busimas atrodys. 
Yra sąlyga tik viena:

«Kaip praslinks jau kūčių diena, 
Ir kalėdine žvaigždė 
Pasirodys ant dangaus— 
Tuoj po kūčių, po plotkelių, 
Nueit vienai į pirtelę 
Ir tenai apsinakvot, 
Jei ką nori sužinot.
Mus mergelės geros, dailios, 
Jos visuomet b.una bailios, 
Bet dabar—tai velnias kūmas, 
Atsirado ir drąsumas!...
Kaip ir visos, mus Danutė, 
Nusiminę, pasipūtę, 
Kūčių vakarą sulaukę 
Į pirtejlę bailiai traukia, 
Kuri stovi tuoj už tvarto, 
(Arčiau gyvių nepravartu) 
Ten ji viską jau paruošė 
Ir stalelį sau papuošė: 
Du ten stovi veidrodėliai, 
Prie jų žvakės, kaip šešėliai, 
Ant lėkštelės—ryžių košė. 
Išeis veidrodžių alėja, 
Reikia laukti, atsidėję, 
Kantriai veidrodyn žiūrėt 
Ir sėdėt, sėdėt, sėdėt... 
Bus alėjoj aiški šviesa, 
Čia visų datirta tiesa, 
Ateis vyras, pasipuošęs, 
Su Danute valgyt košę. 
Štai Danutė įsėdi viena, 
Neužilgo bus ir diena, 
Jau gaidžiai .netoli gieda, 
Tvarte karvės šieną ėda. 
Nors už pečiaus ir bildėjo— 
Niekas valgyt neatėjo... 
.Mus Danutė apsigavo, 
Tiktai baimės veltui gavo, 
Niekas jai nepasirodė, 
Vienas Margis tik suodė 
Kur panelė sėdi viena, 
Nors Kalėdų pirma diena, 
Ir, atbėgęs, linksmai loja 
Ir klebena duris koja;

kaimyniai.
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- matau save va- 
Arkliai, kaip vie- 

Laukuo-

iš savo sodo, Juozas at-
Jau pra-J kia puiki nauja milinė ir—visai išniekinta.

barščius, su kvepian-

>

PILĖNAS

KALĖDŲ NUOTAIKOS
Kam gi nėra džiaugsmingas kūčių va

karas, nešantis ramybę ir džiaugsmą geros 
valios žmonėms, kuris plaukia į sielą, kaip 
saulės spindulys?

Bet, dar labiau tas vakaras yra 
džiaugsmingas tiems, kurie, po ilgo nebu
vimo, grįžta namo ištolo. Kaip širdis dre
ba iš susijaudinimo, kuomet prisiartini prie 
pažįstamų tėviškės vietovių...

Kaip kvepia man 
Gimtos bakūžės durnai, 
Ir kadugių 
Žali, spygliuoti krūmai

Vos primerkiu akis 
žiuojknt kučioms namo, 
sula, nešasi baltai pukuotu keliu, 
se tyla ir negirdėt nei vieno garso, apart 
skambalėlių musų arklių pakinktų.

Aiški, žavinga šventoji naktis... Miria
dai žvaigždžių lieja malonią, miglotą švie
są. Įvažiuojam į mišką, kaip į užburtą ka- 
ralistę. Mėnulis tykiai plaukia ir meta 
drebančius šešėlius, nuo to miškas darosi 
nepapnstai žavus ir paslaptingas. Apsnig
tos eglaitės atrodo, kaip moterys, kurios 
'pasipuošę į balių. Riogsančios tamsumoj 
medžių šakos nuolat keičia savo nepapras
tus ir baisius veidus: čia — lyg stovi mil
žinas, su balta, ilga barzda ir laiko atkiš
toj rankoj kalaviją, kuris siekia net kelią, 
čas kas tai pasislėpęs už krūmo taikosi iš 
šautuvo į važiuojančius, čia plaukia iš tam
sos kokia tai pabaisa, išbalusiu veidu, nu-

šileidžia žemai, žemai prie rogių, rodos, 
tuojaus tave pasieks ir... dingsta. Fantas
tiški padariniai tamsos ir šešėlių, kurie pa- į 
sirodo ir dingsta, kaip sapnas, nors baisus, 
bet ir malonus.

Greit išvažiuojam iš miško ir pamatom 
kur ne kur, tolumoj, sodybose, ugneles.

Štai ir musų sodyba... (Rogės įbėgo į 
beržų alėją ir pasirodė apšviesti langai. Ve
žėjas urnai, su fasonu, sustabdė prieš gon- 
ką arklius, ir už minutės, atsiradau tėve
lių bei namiškių glėby, kurie džiaugiasi ma
ne paihatę, vadina sumažintais, maloniais 
vardais, ir veda į namus, kur jau paruoš
tas stalas kučioms ir kvepia eglaite ir šie
nu.

Ak, kokia laimė, kad aš vėl su savai
siais... Bėgu apžiūrėt viską: matau tos pa
čios sienos ir net apmušalai tie patys, ku
riuos atsimenu nuo vaikystės laikų, tie pa
tys paveikslai ir viskas stovi toj pačioj 
vietoj ir lyg suaugo su sena sodyba.

Ar čia tas buvo, ar tai tik sapnas, lyg 
tie fantastiški vaizdai, pakeliui, miške.

Man brangus praeities šešėliai...
Kas buvo — ar ilgai atmins?
Ir, prisikėlusi 'Lietuva 
Naujus, savus kelius praskins.
Nauji laikai...
Ateis ir naujos dainos...
Pasauly greitai viskas mainos, 
Ir užsimiršta greit...

šių laikų fantastiška apysakaitė.
Namiškiai nesitikėjo Juozo atvykimo, 

tad jie labai apsidžiaugė, kuomet durys at
sidarė ir jisai atsistojo ant slenksčio. Visi 
sėdėjo už stalo ir valgė kučias. Plotkeliai 
jau buvo laužti, silkės ir žuvys valgytos, ir 
varė trečią valgį 
čiais pyragaičiais.

Pamatę Juozą, visi pašoko nuo vietų, 
pradėjo sveikintis, bučiuotis ir praėjo gera 
valandėlė, pakol apsiramino ir atsisėdo vėl 
už stalo.

— Na, ir šposininkas gi tu, Juozuk, pa- 
I sakė jauniausioji sesuo Marytė, kam rašei, 

kad negalėsi atvažiuot, butume tavęs pa
laukę ir nepradėję kūčių.

— Norėjau jums padaryti malonų ne
tikėtumą ir pažiūrėt, kaip jus čia ištikrųjų 
be manęs gyvenat, pasakė Juozas.

Linksmoj nuotaikoj kūčios tęsėsi to- 
I liau. Juozo atvykimo ir kūčių proga buvo 

išgerta ne po vieną klebonišką ir degtinės, 
ir krupnikėlio, ir vyšninės. Visi tiek prisi
valgė ir prisigėrė, kad buvo net sunku kvė
puot.

Bet, pagaliau, ir kūčios pasibaigė ir 
reikėjo šį-tą atlikt, kas negali būt atidėta. 
Moterys pradėjo tvarkyt indus, bernai — 

| nuėjo apžiūrėt arklius ir nunešt jiems, nuo 
kūčių stalo, šienelio.

Tėvelis, kiek pasėdėjęs su Juozu ir pa
siklausęs jo pasakojimų apie paskutinį ka
rą, atsirėmė ant stalo ir užmigo. Juozas 
jį paėmė, kaip vaiką, ir, nunešęs į miega
mąjį, paguldė į lovą.

Paseno tėvelis... Argi tiek išgerdavo

c
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Į pirmiau? O Čia — kiek gi čia gerta? Vieni 
juokai!...

Grįžo Juozas vėl prie kūčių stalo ir 
pripylė sau stiklinę vyšninės. Tokia skani 
jam toji vyšninė!... Kvapi, tiršta, raudona... 
Nei vienas užsieninis likieris negali susily- 
gint skoniu su vyšnine, kurią padaro ma
mytė. O vyšnes
simena, kaip tėvelis jas sodino, 
epo nuo to laiko dvylika metų, o rodos — 
kad vakar tas buvo... Na, ir bėga gi lai
kas!...

Gurkšnodamas vyšninę, jisai užsimąstė. 
Jau jam sukako trisdešimts metelių, ar ne 
laikas butų vestis? Jo mokslo draugas, 
Važgių Stasys, jau trys metai, kaip vedęs, 
ir turi du sūnūs, o jis — da neturi nei iš
rinktosios... Kaip tai širdis netraukia nei 
prie vienos. Pagaliau, ar negeriau gyvent 
vienam? Stasys, kaip tai tyli, ir nepasa
koja apie savo laimę...

, šitokios jo mintys buvo pertrauktos 
pasibeldimu į duris.

— Įeikit, pakvietė Juozas. Pasibeldė
— reiškia, svetimi, pagalvojo jisai. Kas 
nebebūtų — kūčių vakarą negalima atsa
kyt vaišingumo, kad ir priešui. O čia — 
jog ne priešai, iš kur jie čia atsirastų, grei
čiausiai

Duris atsidarė ir įėjo šeši vyrai. Jie 
buvo miestiškai apsirengę, bet atrodė nu
vargę ir sušalę. Juozas jų nei kartą ne
maišė, bet jam nepatogu buvo klaust, kas 
jie tokie, kokiu budu čia atsirado ir kur ke
liauja, o jie patys nesakė, tik sakė — pa
klydo. Jisai pripylė visiems po stiklinę 
vyšninės ir pakvietė išgert, sveikindamas 
su Kalėdų švente. Nepažįstamieji su mielu 
noru išgėrė vyšninę, bet ant pasveikinimo
— nieko neatsakė.

Iš netyčių metęs žvilgsnį po stalu, 
Juozas pastebėjo, kad visi jie turi batuką 
tik ant vienos kojos, o kita koja — basa.

— Aha-a, tai štai jie kokie paukščiai, 
pamanė Juozas, komunistai, kurie pritarė 
Chruščevui, kuldami batu į stalą, kuomet 
jam posėdžiuose nepatiko kalbos kitų de
putatų. žinoma, kolektyvo gaminti batai 
nestiprus, tai greit ir susikūlė, ir dabar nėr 
kuom apsiaut, grįžk namo basas... gal už-
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—Mama, tu sakai, kad musų tėvynėj 
Lietuvoj viskas gražiau negu čia. Ten ir 
žmonės geresni, ten ir paukščiai gražiau 
čiulba ir Kalėdos būdavo švenčiamos net 
dvi-tris dienas, o čia neleidžia visai.

—Taip, Onute, taip buvo musų Lietu
voj. Mes ją mylėjom, o ji mylėjo ir mai
tino mus.

—O kodėl čia kitaip?
—Dėl to, dukrele, čia kitaip, kad žmo

nės atsimetę nuo Dievo, kuris sutvėrė visą 
pasaulį ir įsakė mylėti vienas kitą, nuėjo su 

antikristu.
—Tai grįžtam Lietuvon, mamute!
—Neleidžia, neleidžia! Ten dabar pra

dėjo užvaldyti rusai arba rusams parsidavę 
lietuviai. Ten bus toks pat skurdas kaip 
• Y • _ir čia.

—Mamute, sakai, kad Lietuvoj Kūčių 
vakarą daug valgių valgydavo?

—Labai daug. Kiti laikydamiesi senų 
papročių net dvylika valgių paruošdavo Kū
čių stalui. Kūčių dieną—visą dieną—pas- 
nykaudavo. Ryte išvirdavo barštelių, už
darytų aliejum, arba iššutindavo žirnių— 
tai visai dienai pasistiprinimas. O mes 
moterys užimtos pyragų bei mėsų kepimu 
išpasnykaudavom iki vakaro.

—Mama, girdi, sargutis pradėjo urgsti, 
kas nors svetimas ateina.

—Greičiausia dėdė Simas. Žadėjo Ku- 
čioms atsilankyti.

Atsidarė durys ir trobelėn įžengė dėdė 
Simas.

—Garbė Jėzui Kristui,—pasveikino na
mus svetys.

—Per amžius,—atsakė šeimininkė.— 
Ar nesušalai, Simuti

—Žinai, Joniene, pradeda spirginti, bus 
šaltelio. Ką norėti? Kalėdos. Še, Jonie
ne, lašinėlių svarelį, iš pačios Lietuvos.

—Simuti, nereikia.
—Reikia, nereikia, bet tai dovana iš 

musų krašto. Valgykite. O tau, Onele, po
ra paišelių, pora sąsiuvinėlių. Pripuolamai 
musų krautuvėj gavau.

—Kas siunčia tau iš Lietuvos?
—Palauk, Joniene, papasakosiu.
—Sėsk, Simuti.
—-O kur Jonas?
—Jonas dar negrįžo. Išėjo į miestą, 

į paštą siuntinį iš Amerikos parsinešti.
—O, matai, siuntinys iš Amerikos. Ge

ras dalykas! O kas jums siunčia pagalbą?
—Tai žinai, Simuti, čia ilga pasaka. 

Kai tik leido susirašinėti su Amerika, mes 
tuoj parašėm Lietuvon vienam pažįstamui, 
kuris turi giminių Amerikoj. Per tą pa
žįstamą mes gavom adresą mus pusbrolio, 
atsidūrusio po karo iš Vokietijos Amerikoj. 
Pusbrolį paž’sti? Račiunukas.

—Ir labai gerai pažįstu. Juk mes visi 
taip iš jūsų pusės, taip iš Račiūnų, skaito- 
mės dar kaip ir giminės. Su senaisiais Ra
čiūnais per šventos Onos atlaidus Alvite 
dar alučio Alytų kluone nugerdavom.

—Tai žinai, tas musų pusbrolis,—tęsia 
Jonienė,— kuris ne retas būdavo pas mus 
svetys ir rodėsi labai protingas ir geros 
širdies vyras, parašė į musų laišką atsaky
mą; girdi, jau vedęs, augina porą vaikučių, 
gerai uždirba, turi automobilį, galvopa 
pirkti namą. Rašo—gerai sekasi, linki ir 
mums gero gyvenimo.

—Tai ir tiek?
—Tai daugiau nė žodžio. Prieš porą 

mėnesių gaunam vėl laišką iš Amerikos. 
Na, manom, pusbrolis siunčia gerą naujie
ną. Žinai, Simuti, ne .Račiunukas rašo, o 
musų kaimyno Brazio vaikas, kurį, kaip jis 
laiške pasakoja, vokiečiai rudžiai buvo pa
ėmę Prūsuos apkasų kasti. Karui pasibai
gus, kai n ir pusbrolis, atsidūrė Amerikoj. 
Rašo juos vožė laivu Amerikon be šipkar- 
tės, veltui. Ž’nai, Amerika pinigų turi, gali 
padėti nelaimėn atsidūrusiam žmogui. Laiš
ke nesigiria gyvenimu. Tai jisai pasiuntė 
mums siuntinį, neprašytas. Žmogus sveti
mas, tik kaimynas. Adresą gavo pas pus
brolį. Mat, abu vienam mieste dirba. Si
muti, net graudu pasidarė skaitant tą jo 
laišką. Bus apsirėdyti, svarbiausia, gal 
karvutę nusipirksim. Žinai, pas tuos kolu- 
kečius sunku gauti pieno lašą. O be pie
no—ne1 maistas. Šiaip taip, veik be vinių 
surentėm trobelę, auginam paršą, bet trūk
sta karvutės.

—Visokių žmonių, Joniene, šiame pa
sauly pasitaiko. Giminės, giminės kol prie 
stalo . . . Viskas priguli nuo žmogaus,— 
pridėjo dėdė Simas.—O dabar papasakosiu, 
kaip su manim atsitiko. Kai atvažiavo en
kavedistai, strebiteliai manęs išvežti, tuoj 
atbėgo mano liuosininkas . . .

—Na, gerai, Simuti, už ką tave išvežė?
—Už ką? O už ką tamstą išvežė? 
—Mus išvežė per pirmą vežimą, birže

lio baisiąją naktį. Mano vyras buvo šau
lys, būrio vadas. Musų apylinkės bolševi- 
kėliams nepatiko, kad jis prieš komunistus, 
mylėjo savo gimtąjį kraštą.

—Taip, Joniene, per pirmąjį vežimą 
taip ir buvo. Kai mane vežė, buvo kitaip. 
Tuomet kiekvieną ūkininką, ypač iš stam
besnių ir tvarkingų, darbščių skaitė buože, 
kokiu tai nusikaltėliu, žmonių priešu. Lat
reliams lengviau buvo, ne taip prie jų kibo. 
Aišku, padorus žmogus—ūkininkas—buvo 
prieš komunistus. O kas ne su jais, reiš
kia prieš juos. Tokius reikia naikinti, kaip 
kokias piktžoles. Na, ir naikino. Vežė ir 
sklypininkus, kurie nenorėjo atsisakyti sa
vo sklypo ir dėtis į kolūkius. Vietiniai val
katos, driskiai, pijokėliai—komunistų drau
gai, nekentė padorių žmonių, geidė keršto, 
patys nežinodami už ką skundė raudonie
siems. O aniems to tik ir reikėjo. Be Ju- 
došiaus-išdaviko padorų žmogų. Nepatogu. 
Atsirado drąsuolių, kurie su ginklu ranko
je šoko kovoti su okupantais maskoliais 
bolševikais ir jų prisiplakėliais, parsidavė
liais. Tai buvo baisus laikai. Panašiai, 
kaip tėvai musų pasakojo, buvo per antrąjį 
krokosmetį: žmones vasaros metu slėpda
vosi javuose, vieni kitus išdavinėjo.

—Simuti, pertrauksiu, pradėjai pasa
koti kaip tave suėmė ir išvežė.

—A, matai, ir pamiršau. Apie ką aš 
čia pradėjau?

—Apie vežimą.
—Atsiminiau. Žinai, į aštuntą dešimtį 

bežengiant tai ir protas nestasavoja. Kai 
tik atvyko NKVD, atbėgo pas mane musų 
liuosininkas ir sako: “'Šeimininke, gal 
tamstai padėti?” Linkaiti, sakau, ką čia 
padėti? Viską nepaimsi. Porą baltinių, į 
šiltą rūbą, duonos, lašinių brizą, tabako ir 
viskas.

—Palauk, šeimininke, truputį!
—Ne aš čia šeimininkas, tuoj reiks 

sėsti į mašiną.
—Ale, aš tuoj.
Linkaitis išbėgo ir tuoj grįžo buteliu 

naminės nešinas.
—Išgerk, — atkišo mani butelį, — bus 

lengviau.
Išgėriau gerą stiklinaitę. Tikrai pa

sidarė lengviau. Net atkišau butelį savo 
sargams.

—Ačiū, Linkaiti, kad atėjai išleisti; 
ačiū už tavo gerą širdį. Persikelk į mano 
pastogę ir gyvenk. Aš jau negrįšiu. Aš 
vienas belikau, man nebaisi gyvenimo pa
baiga.

-^-Šeimininke, viskas Dievo valioj. Nei- 
nusimink.

Nenusimenu. Sūnūs tikrai pasieks 
Ameriką, o dėl dukters su šeima tai ir ne
žinau kaip yra. Gal Sibire' susitiksim.

NKVD neleido ilgiau kalbėti, nuvarė į 
sunkvežimį.

—Ir žinote, parašiau kartą šiam mano 
liuosininkui laišką, kaip ten yra, kas gyve
na mano ūkyje, apie pažįstamus paklausiau. 
Žinote, žmogus pasiilgsti svetimam krašte 
savųjų. Ir ką (jus manote, gavęs mano 
antrašą ne tik parašė, bet ir siuntinuką 
atsiuntė, kuriame buvo įdėta lašinukų, 
džiovintos duonelės, naminio tabakėlio ir 
kamuolys vilnonių siūlų. Nesitikėjau. Ži
nai, Joniene, nesitikėjau! Juk svetimas 
žmogus, o turi tokią krikščionišką širdį. 
Kasmet porą kartų gaunu svarelį kitą lie
tuviškų lašinių. Tai man didelė paspirtis. 
Neseniai, prieš Kalėdas, ir vėl gavau, tad 
ir jums brizelį atnešiau.

Lauke vėl suurzgė Sargutis, bet links
mai, ir vidun įžengė pats šeimininkas ant 
rogučių tempdamas siuntinį.

—O, Simas . . .
—Sveikas, Jonai. Pavargai kol par

tempei amerikonišką dovaną.
—Ne, dvylika kilometrų ant nugaros, 

tai žinai sunku butų, bet ant rogučių trauk
ti, tai menkniekis. Be to, iš miestelio iki 
lentpjūvės pažįstamas šoferis pavėžino 
sunkvežiu.

—Na, gerai, Jonai,—tarė šeimininkė, 
—mesk vatinuką. Pavargai ir alkanas. 
Tuoj dengiu stalą. Tiesa, ar viską radai, 
ką rašė

—Viską, Autose. Mat, rusų valdžia 
rančija, kad nieks iš siuntinio nenubyrės 
į šalį. Bet už tai siuntėjas moka pinigą.

—Tėveli, o ką man siunčia?
—Tau, Onute, bus paltukas ir sukno 

lė. Svarbiausia, it žinodamas, įdėlio skus
tuvą. O mano, nors į turgų ant jo jok.

—^Na, tai ką? Sėdam prie stalo (ku
ris buvo suremtas iš rąstelių, o viršus skel
tų, tašytų lentų),—tarė šeimininkė.

Kūčių stalas—pora silkučių, sūdytų 
grybų, šutintų bulvių ir dubenis barščių.

—Na, Autose, kur Kilčių kisielius — |
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susirūpino šeimininkas.
—Jonai, jau seniai ieškojau avižų, bet 

ir avižėlių kolūky trūksta, matyt, kolūkio 
bėrukam jau sušėrė.

—Et,—įsikišo svetys,—kam čia avižų, 
užteks ir šienelio.

Nors stalas nebuvo užtiestas balta 
staltiese, kaip būdavo Lietuvoj, bet ant jo 
buvo pabarstyta šieno trupinių.

—Viskas puiku,—džiaugėsi svetys,— 
tik plotkelių betrūksta.

—Simuti, turiu ir plotkų.
Šeimininkas ir svetys nustebę pažiu

rėjo į šeimininkę.
Šeimininkė iš pečiurkos atnešė kvieti

nių miltų porą plotkelių, ant kurių matėsi 
kryžiaus formos įdubimas.

Visiems pasidarė linksmiau.
—Betrūksta kunigo pašventinti plot- 

kas,—pridėjo svetys.
—Kunigo nėra, apsieisim be jo, patys 

pašventinsim. Juk katalikų bažnyčia ir 
svietiškiams reikale leidžia kūdikį pakrikš
tyti, tai kodėl mes negalim šias plotkeles 
patys pašventinti?

—Tiesą sakai, Antose, bet kam priguli 
tai padaryti?

—<0, tai tavo, Jonai, reikalas. Tu šei
mos galva. Peržegnok šią plotkelę, sukal- 
bėsim “Tėve musų,” ir viskas tvarkoj.

Šeimininkas nesiginčijo. Paėmė plot
keles, peržegnojo, pabučiavo, ir visi su
klaupę prie stalo pradėjo kalbėti “Tėve 
musų.” Dangaus angelai pritarė šiai varg
šų maldai.

Už lango, danguj švietė sidabro žvaigž
dės ir su visu pasauliu džiaugėsi, kad gimė 
pasaulio Išganytojas.

Šeimininkei per veidą pradėjo riedėti 
ašaros. Ir kur neriedės ašaros atsidūrus 
tolimam, svetimam, šaltam, tarp svetimųjų 
krašte. Ir kodėl lietuvis negali švęsti šią 
brangią šventę savo gimtojoj pastogėj, Lie
tuvoj? Ar jis nusikalto Dievui, tėvynei, 
žmonėms?

Plotkeles laužė, dalinosi ir sotinosi pa
dėtais valgiais.

Už pirkelės durų pradėjo unkšti šuny
tis.

—Onute, įleisk Sargutį vidun, ir jis 
nori dalyvauti Kūčių vakarienėj,—tarė šei
mininkė.

—Jonai, ar miške pagavai tokį gražų 
šunelį?—užklausė svetys.

—Tai žinai, Simai, buvo taip. Prieš 
porą mėnesių grįžtu iš darbo. Jau buvo 
sutemus. Praeinu Lenino kolūkį. Žiuriu, 
priešais eina žmogus mažu šuneliu vedinas. 
Paveju, užkalbinu, žinoma, pirmas pažin
ties klausimas: Iš kur tamstele?

“Iš Lenino kolūkio,” atsakymas.
—O kur eini? /
Tyli.

Antru kart klausti nesinori. Ne
žinai, žmogus, su kuo turi reikalą. Vars
neles paėjus tylint ir artinantis į mišką 
mano bendrakeleivis karčiai drėbtelėjo: 
“Vedu šį šunyti į mišką pakarti.” Na tai 
čia dabar: kam karti gyvą sutvėrimėlį?

“Matai, tamstele, kalė atsivedė tris šu
niukus. Du atidaviau kolūkiečiam, o šį pa
silikau sau. Vaikai jį labai mylėjo, šu
nelis baisus ėdunas. Žinai, jaunystė, kyla 
kaip ant mielių. O tos duonutės ir patiems 
trūksta, šeima didelė. Vaikai rėkia valgy
ti, o čia dar du šuneliai. Manau sau, kas 
daryti? Vesiu į mišką pakarti. Pakarsiu, 
o vaikams pasakysiu: Vilkai suėdė! Išve
džiau vaikams nematant. Ir man gaila gy
vulėlio. Daugel kam siūliau, ibet neima. 
Ką, sako, šuo darbo dienos nepridės. Ži
nai patsai kaip yra kolūky, net šuneliui 
plutos trūksta, o apie kaulus nėra ką kal
bėti.”

Pažiurėjau į šunelį ir sakau: Perleisk 
jį man.

“Ale, jei tik nori, tamistėle. Imk ir 
veskis.”

Ir parsivedžiau.
Pasisotinus, vyrai užrukę pypkaites, o 

šeimininkė su dukrele tvarkė stalą.
—Ačiū, Joniene, už vaišes, taip malo

nu tokį vakarą tarp savųjų. Bet laikas 
žengti savan kampan,—tarė svetys, kilda
mas nuo suolo.

—Simuti, ką tu kalbi, kur tu eisi nak
čia ir dar mišku, dar vilkai užpuls. Nak
vosi pas mus. čia matai suolas platus, 
duosiu ir pagalvę,—įsikišo šeimininkė.

—Matote, rytąj turiu stoti anksti į 
darbą.

—Eisim kartu,—pridėjo šeimininkas.

&&

—Anksti rytą padarysiu ką karšto už
kąsti ir galėsite eiti į Stalino rarotas.

—Velnio išperos, neleidžia net Kalėdas 
švęsti,—nusikeikė šeimininkas.

—Jonai, nerustauk. Tai Dievo valia. 
Ateis valanda, Kristus nugalės Antikristą, 
Lietuva bus laisva ir mes grįšime į savo 
sodybas. Simuti, ar aš tau pasakojau vie
nos mergaitės sapną?

—Ne, Joniene. O ką ji sapnavo?
—Tai paklausyk. Pranašingas sapnas.
—Įdomu, pasakok, Joniene.

<—Tai atsitiko musų vežimo metu,— 
pradėjo Jonienė. Mes moterys su vaikais 
vagone buvom sukimštos it pėdai šalinėj. 
Išvargę, ištroškę, vandens nedavė, atskir
tos nuo savo vyrų, šiaip taip sumigom kaip 
kuriai pakliuvo. Kas miege kriokia, kas 
dejuoja, kas verkia, kas aiktelėja ir vėl nu
tyla. Ir miege nėra ramybes. Staiga vie
na mergaitė gal aštuonerių metų, priglau
dus savo galvelę ant motinos kelių, nesavo 
balsu suklykė.

“Birutėle, vaikeli, kas tau, kas tau?” 
—susirūpino jos motina.

“Mamute, aš sapnavau baisų sapną.”
“Pikti žvėrys užpuolė?”
“Ne pikti žvėrys užpuolė. Mamute, 

aš sapnavau, rodos, atėjo į Karo Muziejų 
baisus, barzdoti, pikti žmonės, nuplėšė mu
sų vėliavą, draskė, mindžiojo, spiaudė, kas
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Lietuva - Modernaus
Prieš pat Kalėdas pasaulinėje organi

zacijoje — Jungtinėse Tautose — užsibaigė 
diskusijos, kurios su pertraukomis užtruko 
tris savaites, bet kurios daugiau negu per 
ligšiolinius penkialiką tos organiz a c i j o s 
gyvavimo metų buvo paminėta Lietuvos, 
o jų tarpe ir kitų sovietų pavergtų tautų 
likimas.

Kolonializmo klausimas

Tai buvo vadinamas kolonializmo klau
simas. Jį dar šį rudenį, kai Nevv Yorkan 
į Jungtinių Tautų posėdžius buvo suvažia
vę daug valstybių galvų, pasiūlė patsai 
Chruščevas.

Chruščevas siūlė, kad Jungtinės Tau
tos nutartų tuojau pat leisti laisvan ir ne- 
priklausoman gyveniman visas tautas, ku- 

■ rios yra valdomos kaip kolonijos. Tokių 
kolonijų ar dar nesivaldančių tautų turėjo 
praeityje ir dabar dar tebeturi Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Belgija, Ispanija, 
Portugalija ir Amerika.

Šituo įsavo pasiulymu, be abejo, Chruš
čevas norėjo įsiteikti naujoms Azijos ir 
Afrikos valstybėms ir jų tarpe įsigyti ne, 
tik simpatijų, bet ir palenkti jas į savo 
pusę.

Kai Chruščevas ir jo bloko kraštai 
siūlė šį klausimą diskutuoti ne kokiame 
Ansamblėjos komitete, bet pačios Asamblė
jos pilnaties posėdžiuose, Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir kitos vakarų valstybės 
aiškino, kad nėra reikalo tai daryti Asam
blėjos pilnatyje, o reikia gerai išlukštenti 
komitete, kuris kaip tik ir yra specialiai 
kolonijų klausimams.

Lietuva irgi kolonija

Vėliau betgi paaiškėjo, kad didžiuma 
visgi, jų tarpe ypač neseniai laisvę ir ne
priklausomybę gavę Azijos ir Afrikos kraš
tai, nori, kad diskusijos vyktų Asamblėjos 
pilnatyje. Tada ir JAV nusileido. Nusi
leido ir kiti vakariečiai, tik pasakė, kad, 
jeigu taip, tai diskutuokime ne tik vakarų 
kolonializmą, kuris jau nyksta, bet ir so
vietinį kolonializmą, kuris prasidėjo ir vis 
labiau plečiasi.

Visame pasaulyje, o ypač Amerikoje 
esantieji lietuviai ir jų laisvinimo organi
zacijos turėjo nemažai darbo, kai sužinojo, 
kad tokios diskusijos bus. Lietuviai ir kiti, 
kurių tėvynės yra sovietų kolonijinėje sis
temoje, lankė paskirų delegacijų vedėjus 
ar siuntė jiems laiškus, prašydami, kad jie, 
reikalaudami kolonijų išlaisvinimo, nepa
mirštų, kad ir Lietuva yra kolonija.

Šitokių žygių pasėkoje Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos pilnatyje daug 
kartų pasauliui buvo primintas tragiškas 
lietuvių ir kitų tautų likimas. Nors neten
ka laukti, kad nuo to jau Lietuva ir bus 
laisva, bet šitokias kalibas lietuviams buvo 
malonu girdėti. Jos nuaidėjo pačioje orga
nizacijoje, apie jas išgirdo ir žmones vi
same pasaulyje.

♦: <: < <
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KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ SVEIKINIMO KORTELĖJ PRIRAŠYK1T: 
“Sveikinu ir pridedu $1,000.00 dovanų pavidale SLA apdraudos.”

(si dovana Jums kaštuos mažiau kaip vienas centas į dienų.)
Sveikinimų, siųskit dabar, o apdraudos prirašymo formalumą turėsit laiko atlikti vėliau, 
per ištisų, gruodžio ir sausio mėnesį. Kuopos organizatoriai, jeigu reikės, mielai pagelbės 
Jums tų formalumų atlikti.
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tiktai ne lietuviška. Varvaliavo. O, kaip 
buvo baisu!”

“Vaikeli, tai sapnas. Nusiramink ir 
miegok.”

Žinote, mergaitė vėl priglaudė savo 
galvelę ant motinos kelių ir vėl užmigo. 
Žinoma, vaikas. Pradėjus švisti ši mer
gaitė pabudo, bet jau linksma, apkabino 
savo motiną ir pradėjo bučiuoti.

“Na, Birutėle, kas dabar?”
“Mamute, aš vėl sapnavau.”
“Gal vėl kokį baisų sapną?”
“Ne, ne, mamute, šį kartą labai gra-

V »• zų.
“Na, papasakok.”
“Aš sapnavau gražų, saulėtą vasaros 

sekmadienį. Tu, mama, tėtis ir aš Karo 
Muziejuje. Nežinau kaip atsitiko, kad Lie
tuvos suniekinta vėliava vėl sveiko, pakilo 
virš muziejaus bokšto ir pradėjo plevėsuoti, 
o Laisvės Varpas skambinti: Laisva Lietu
va, Laisva Lietuva ... O žmonių minios: 
Valio, valio, Laisva Lietuva . . . Lyg tai 
butų šešioliktosios Vasario šventė.”

Taip, Viešpats Dievas baudžia ir kar
tais smarkiai baudžia žmogų už nuodėmes 
arba perspėja, kad nenuslystų nuo doros 
kelio, bet vėl priglaudžia. Taip ir su Lie
tuva. Mes kenčiam, bet musų kančioj glu- 

>di tėvynės atgimimas. Be kančios nėra 
dangaus.

*

SALOMĖJA NARKELIUNA1TE

Kolonializmo Auka
Grasė batu

O šitokios kalbos sovietams buvo labai 
nepakeliui. Dar nebuvo pagrindinės disku
sijos, . tebevyko tik svarstymas, ar kolonia
lizmo klausimą įrašyti pilnaties ar komite
to darbotvarkėm, kai Chruščevas, nusiėmęs 
batą, juo grasė delegatams, kurie kalbėjo 
apie tai, kad reikia diskutuoti ir sovietų 
žinioje esančių tautų laisvės klausimą ir 
minėjo Lietuvos vardą. '

Vėliau per diskusijas, pačią pirmą die
ną Didžiosios Britanijos atstovas priminė, 
jog tuo metu, kai po Antrojo Pasaulinio 
Karo britai paleido šimtus milijonų žmonių 
į laisvę ir nepriklausomą gyvenimą, Sovietų 
Sąjunga pavergė eilę tautų, o iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padarė moderniškas ko
lonijas.

Tada sovietų atstovas ir jų bloko na
riai nepasitenkinimui pareikšti daužė stalus 
ir bandė brito kalbą nutraukti, sakydami, 
kad jis “kišasi į vidaus reikalus.”

Ir vėliau, kai tik koks delegatas stip
riau pakalbėdavo prieš sovietinį kolonializ
mą, jam sovietų atstovai atšaudavo, kad 
tai “vidaus reikalas” ir kad jis neturi tei
sės apie tai kalbėti. O Jungtinėse Tautose 
yra tokia tvarka, kad apie valstybės vidaus 
reikalus negalima kalbėti.

Kalbėjo apie sovietų kolonijas
Bet buvo tokių, kurie sovietams mo

kėjo atsakyti. Pavyzdžiui, Belgijos atsto
vas klausė sovietų, kodėl nesilaikoma vie
nokio masto visiems, kodėl sovietai kalba 
apie kitų kraštų kolonijas, nors ir laiko tai 
vidaus reikalu, o kodėl neleidžia kitiems 
kalbėti apie įsavo sovietines kolonijas.

Palankių žodžių sovietų pavergtieji 
kraštai, jų tarpe ir Lietuva, susilaukė iš 
visos eilės delegatų. Jų tarpe buvo ne tik 
Amerikos, Europos, bet Azijos ir Afrikos 
atstovų.

Vieni stipriau, kiti silpniau, bet visi jie 
reiškė įsitikinimą, kad butų nusikaltimas 
kalbėti apie senąjį kolonializmą ir reika
lauti jo pasitraukimo, o tylėti apie sovie
tinį kolonializmą, sovietinę imperiją, kuri 
šiuo metu yra didesnė už caro laikų im
periją.

Dvasinė parama
Vakarietiškojo kolonializmo panaikini

mu Jungtinės Tautos jau senokai rūpinasi, 
bet, visa n/elaimė, šalia šiltų ir užuojautos 
pilnų žodžių, jos nieko negali pažadėti so
vietų pavergtoms tautoms. Vis dėlto savo 
deklaracijoje, (kuri Afrikos-Azijos kraštų, 
Jungtinėse Tautose sudarančių didžiumą, 
buvo, vietoje Chruščevo deklaracijos, pasi
sakyta prieš visokio plauko kolonializmą.

šitai galima butų laikyti laisvojo pa
saulio moraliniu laimėjimu. Gi pavergto
sioms tautoms tai yra nelyginant lazda, 
kurios jos gali griebtis, kad dvasiniai iš
tvertų savo išsilaisvinimo laukime.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(Tęsinys)

Kiekvienam delegatui įeinant į posėdį komisija 
turėtų vartyti sąrašo puslapius, kad surasti jo pa
vardę, arba turėtų įeinančio pavardę užrašyti. Imtų 
ilgiau negu vardošaukils. Nepriimtinas.

—Įstatų Komisija.

Dr. A. Montvidas rekomenduoja 301 kuopos įne
šimą atmesti. Dėl. Bakanui įnešus, dėl. Amzie parė
mus, seimas 301 kuopos įnešimą vienbalsiai nutarė at
mesti.

48. Įnešimas Nr. 6.

Laiko Taupymas Seimuose
Pildomosios Tarybos ir komisijų nariai, kurių ra

portai yra atspausdinti Seimo Darbų Knygoje, nepri
valo daryti priedinių aiškinimų žodžiu, o tik atsakyti 
į klausimus, jeigu tokių atsiranda.—Siūlo 226 kp.

Priimtinas. j. Įstatų Komisija.

Įstatų Komisija rekomenduoja 266 kuopos įneši
mą priimti. Dėl. S. Michelsonui įnešus, dėl. K. Ma
čiukui parėmus, seimas vienbalsiai nutarė palikti, kaip 
buvo.

49. Įnešimas Nr. 7.
Jaunimo Suvažiavimas Seimo Metu

Lygiagrečiai su Seimu šaukti jaunimo kuopų at- ’ 
stovų suvažiavimą.

Įstatų Komisija paveda Seimui svarstyti ir spręsti.
Apsvarsčius šį įnešimą, seimas nutarė pavesti Pil

domosios Tarybos nuožiūrai.
50. Įnešimas Nr. 8.

Stipendijos Moksleiviams
Skiriama yra stipendija (ne paskola) kas du 

metai sumoje $300 vienam SLA nariui ir narei, pasi
žymėjusiems SLA ir lietuvybės darbuose ir lankan
tiems universitetą arba kolegiją, jeigu tokie kandida
tai atsiranda nuo vieno iki kito Seimo. Laimėtojai 
yra paskelbiami laike Seimo. Stipendijų tvarką su
daro ir davimą sprendžia Pildomoji Taryba. — Siūlo 
313 kp.

Įstatų Komisija paveda Seimui svarstyti ir spręsti.
Dr. A. Montvidas Įstatų Komisijos vardu siūlo šį 

įnešimą svarstyti. Dėl. A. Amzie įnešus, dėl. K. Mačiu
kui parėmus, seimas vienbalsiai nutarė pavesti išsp
ręsti šį klausimą Pildomajai Tarybai.

51. Įnešimas Nr. 9.
Delegatų Išlaidų Apmokėjimas

Finansiškai nepajėgias, bet veiklias kuopas su
šelpti iš Centro kasos apmokant jų delegatų kelionės 
išlaidas vykstant į Seimus.—Siūlo 308 kp.

SLA šiam tikslui fondo neturi, todėl siūlymas ne- 
.priimtinas. —Įstatų Komisija.

Dr. A. MIontvidas Įstatų Komisijos vardu reko
menduoja ir siūlo įnešimą atmesti. Dėl. V. Amzie 
Įstatų Komisijos siūlymą paremia.. Dėl. A. Andriu
lionis palaiko 308 kuopos įnešimą. Dėl šio įnešimo 
pasisakius visai eilei delegatų ir dr. M. J. Vinikui pa
darius platų paaiškinimą, dėl. S. Michelsonas pasiūlė 
diskusijas uždaryti. Dėl. J. Krasinskas siūlymą pare
mia, seimas vienbalsiai priėmė dėl. S. Michelsono įne
šimą diskusijas uždaryti. Balsuojant 308 kuopos įne
šimą seimas visais balsais prieš tris įnešimą atmetė.

52. Įnešimas Nr. 10.
Apskričių Viršininkai Seimų Delegatais

Siūloma pakeisti SLA Konstituciją ta prasme, 
kad apskričių valdyboms butų suteikta daugiau teisių 
ir jos butų pripažintos administraciniu vienetu su 
sprendžiamuoju balsu Seimuose. — Siūlo 308 kp.

(Bus daugiau)

Artėja šventės. Nusipirkau saldainių 
saują.

—Na čia dabar! Jau neturi apie ką 
įdomesnio rašyti,—sunerims skaitytojas.

Kantrybės. Įdomumas ne visada sa- 
vaimi ateina. Jis reikia surasti. Taigi, sal
dainiai. Skonį žadantieji, akį veriantieji 
saldainiai! Į margaspalvę, ryškiai žiban
čią popieriukę įvynioti saldainiai.

Iš tos saldainių saujos pasirenku patį 
kukliausį, į prastutę rusvą popieriukę įdė
tą. Žiurinėju šį, kaip anas galėjo atsiųsti 
tarp visų kitų ryškiai blizgančių? Ugi tai 
Lenkijos gaminys! Ne! Ne kontrabandos 
keliu čia atgabentas, bet atitinkama su
tartimi tarp Lenkijos ir JAV jis čia pateko. 
Ir skonis jjo nesultingas. Renkuos kitą iš 
tų kuklesnių. Štai melsvam popieriuky įvy
niotas pailgas saldainis. Skaitau vos įskai
tomą užrašą: Dūdelė. Akim netikiu. Ge
rui įsižiuriu ar tai ne Lietuvos gamyba. 
Tokiu pavadinimu garsėjo Lietuvoj saldai
niai, labiausia vaikij mėgiami. Deja, tai 
ne Lietuvos gaminys. Lietuva beteisė. Ji 
negali su kitoms valstybėms daryti preky
bines sutartis. Tas saldainis čia, JAV pa
gamintas, tik iš Lietuvos vardas jo pasi
savintas. Be to pavadinimo dar įskaitome: 
Trumtet, Stamley’s Kliches Candies ir .. . 
tiek. Pats saldainis skanus, bet jo įtvaras 
visai nepatrauklus, nesiderinąs su kitais 
saldainiais. Dabar jau pasirenku labiau 
blizgančius, į du popieriuku įvyniotus— 
vienas jų, tų popieriukų, spalvotas ir vir
šutinis—permatomas. Dabar visų skaitau 
užrašus. Jau čia įdomu! Štai saldainis 
Izraelį atstovaująs ir garbingai tiek sko
niu, tiek pačiu įtvaru savo šalį atstovauja! 
Štai Airijos gaminys. Skanus! Va, Ang
lijos. Gal vienas skoningiausių ir skaniau
sių. Tikrai nusipelnęs jį pagirti. Vakarų 
Vokietija taip pat gerai saldainio atstovau
jama. Bet tos saldainių saujos bene pen- 
kerių valstybių atstovai visi kartu ir kiek
vienas atskirai nepranešė JAV saldainius, 
išskyrus Šveicarijos šokolodinius.

Žiemos šventės ant nosies kabo. Ka
lėdos ... čia savo turiniu vaikų šventė! 
Skubu ir aš prie tos štentės prisidėti. Ei
nu vaikams žaisliukų nupirkti. Turiu kam

J. VLKS.

SALDAINIŲ SAUJA
juos įteikti. Tegu jie džiaugiasi—jų die
nos, jų šventė! Džiūgauti, mažieji! Už- 
auksit, džiaugsmas bus retesnis svečias.

Taigi, dairaus krautuvėje kas pirkti. 
O pirkti yra kas. Gausus pasirinkimas. 
Reikia mokėti atskirti beprasmius, vaikams 
naudos neteikiančius komercinius žaisliu
kus nuo pedagoginių—vaikuose išradingu
mą ugdančius, smalsą sukeliančius, juos 
auklėjančius.

Štai skalbimui mažutė skalbyklėlė, lė
lių drabužėliams skalbti. Gera, tik jau se
niai JAV vartotos tokios skalbimo mašinos 
modelis, ranka sukamas. Pavėluotas žais
liukas. JAV gyvenimas jį jau gerokai ap
lenkė. Susidomėjau kas tokį pagamino. 
Užrašas rodo, kad jis Japonijoj gamintas. 
Na, tai tau! Apžiūrinėju dvi lėlytes. Gra
žios, tik jų drabužėliai man netinka—rytie
tiški. Hm, taip, Japonijos gaminys. O 
štai meškiukas. Patvarus, gražiai padary
tas, net erzinantis. Tai Vokietijos gami
nys. Automobiliukas. Senas amerikinių 
automobilių modeliukas. Čekoslovakijos ga
minys! Po šimts pypkių, devynių cibukų! 
Nejaugi JAV tiek atsilikusios, kad net ne
pajėgia savos gamybos saldainiais ir žais
liukais savo sodriai želiantį atžalyną—bu
simus JAV gyvenimo kūrėjus—saldainiais 
ir žaislliukais aprūpinti Širstu. Net įvai
rių, nevisai skoningų medžiagų, siuvamų 
mašinų iš Japonijos esama įvežtų. O kur 
dar foto aparatai, žiūronai ir kiti panašus 
daiktai iš įvairių šalių čia suvežti? Ir mes 
juos perkam, kitas šalis savo doleriais re
miam. Ir dažnai perkam prastesnės gamy
bos iš kitų kraštų atvežtas prekes už čia, 
JAV pagamintas.' Ir retais atsitikimais jas 
pigiau nusiperkam. Kur musų skonis, ap
sukrumas.

Galvoju. Mano tėvas, savarankus 
ūkininkas, dar mums mažiems vaikams sa
kydavo: Jei neparduosi, tai neturėsi nė už 
ką pirkti. Ne tas turtingas kas kišenėj pi
nigą laiko, bet tas protingas kas tą pinigą 
leidžia apyvarton.

JAV kitoms šalims daug parduoda 
stambios pramonės gaminių, kaip automo
bilių, žemės ukiui įvairių įvairiausių mašinų 
ir daug ko kito. Kad anos šalys butų pa-
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Į jėgios įpirkti, dera ir pirkti ką jos pas save 
pasigamina. Ūkiniame gyvenime būtinas 
toks prekybinis mainas. Reikia, kad ba- 
lansuotųsi, lygsvara butų išlaikyta.

Bet štai šnekama apie dolerio įpirki- 
mo pajėgumo galimą susvyravimą. Vadi
nasi, JAV daugiau palieka dolerių negu jų 
kitais keliais atgal grįžta. Ūkio gyvenime 
tai nesveikas reiškinys, lygus kas kunui vė
žio liga.

Kodėl doleris neskuba atgal į savo tė
vų žemę sugrįžti, o linkęs svetur palaidunu 
virsti? ’

Gal JAV gyventojai pas save perdaug 
nuperka iš kitur atgabentų prekių? Gal 
savos gamybos svetur mažiau parduoda? 
Dalinai taip.

Bet, JAV laisvės šalis. Kas nori jos 
gyventojų, tie kur nori gali išvykti pasidai
ryti, svečiuotis. Tokių kasmet išvyksta 
svetur turistais paviešėti šimtai tūkstančių, 
jei ne milijonas kitas. Jie kasmet daug iš
veža dolerių svetur. JAV tiek turistų iš 
kitur nesusilaukia. Kitų šalių gyventojai 
ūkiškai dar nėra tiek pajėgus, kad galėtų 
didesniais skaičiais viešėti JAV. O kur 
kitur dar JAV kariuomenės bazių išlaiky
mas? Ana, neabejotinai, kad Vakarų Vo
kietija dėka tų JAV karinių bazių žymiai 
pakėlė savo ūkį. Tai brangiausi turistai, 
kurie ne tik daug pinigo palieka, bet ją, 
Vokietiją, dar apsaugo.

Tai vis nesveiki ūkiniam gyvenimui po
kariniai reiškiniai. Karo veiksmai seniai 
jau visuose frontuose nutraukti, bet ginklai 
nepadėti. Jie kalami. Visų tų nūdienio 
gyvenimo blogybių, piktybių galai subėga 
į Kremlių. Ir toje saldainių saujoje gludi 
anų blogybių padariniai—nors į menką po
pieriuką įvyniotas Lenkijos saldainis, bet 
ir toks įsileidžiamas į skoniu išlepintas 
JAV. Lenkuos tie saldainiai perkami pigia 
kaina, o JAV pirklys jo kaina priartina 
amerikinį. Jis turi didesnį pelną tokį sal
dainį parduodamas negu vietos gamybos. 
Urmininkai pirkliai zuja po užsienį pigesnių 
prekių ieškodami, kad pas save jas gera 
kaina parduotų. Tuo dalinai smukdoma 
vietos pramonė. O kaip vietos pramonė 
arba teisingiau sakant, jos kai kurio 
branžo įmonės smukdomos, jų pelnai ma
žėja, tai ijų savininkų ieškomos progos turi
mus kapitalus įjungti į darbą svetur, bet 
ne pas save. Tai ir šia srove teka doleris 

į užsienį.
Na, nieko baisaus, bauginančio. Dole

rio sprandas kietas. Jis atlaikys. Atlai
kys, jei susimes juo susirūpinti, kam rupi 
JAV šalies visų vartotojų reikalai, o ne 
vien “alkanųjų” milionierių likimas.

Šventės pasilieka šventėmis. Mes dar 
pajėgus musų atžalynui supirkti saldainių, 
žaisliukų iš visų šalių ir pasirinkti kas gra
žesnio, vertingesnio, o ne vien kas pigesnio. 
Sakoma: pigią mėsą ir šuo neėda, 
drabužių eilutę — Anglijoj.

Gersim kavutę iš Brazilijos. Užkan- 
džiausim kumpiu iš Lenkijos atvežtu, nors 
patys tenykščiai lenkai tokių kumpių nėra 
pajėgus įpirkti, o tik juos pagaminti. Ir 
švenčių proga gal ne vienas musų svaigin- 
sis gėralais iš Prancūzijos. Ir kai kas 
pirks avalynę pagamintą Šveicarijoje, o

O ką turėsime savo? Pagalvokim, kad 
nebeliktų savas tik kūnas.

A A
ANTANAS GRINIUS

Visi Nariai Dažniau Lanky
kime Kuopų Susirinkimus

Kalėdos — gaspadoriams bėdos, saky
davo žmonės Lietuvoje. Ir kokios gi jam 
bėdos? Jei tų Kalėdų taip visi laukia.

Lietuvoje buvo toks paprotis. Ūkinin
kas, kitaip tariant gaspadorius, reikalin
gas sau darbo jėgas, berną ar mergą, pa
samdydavo iki Kalėdų. Kalėdoms artinan
tis jis turėjo prieš akis šiuos rūpesčius: 
Kalėdoms atėjus (jis jau berno ar mergos 
neteks. Jiems išeinant algą apmokėti. Ir 
be to kitą berną ar mergą susirasti.

Nors mes ir ne gaspadoriai. Nei ber
no nei mergos nesamdome, bet baigiantis 
seniems metams ir ateinantiems naujiems 
irgi panašių reikalų, kaip kad musų ūkinin
kas turime.

Kaip mes, taip žinome musų- senosios 
kuopų valdybos baigia savo terminą ir mes 
gruodžio menesyje turėsime jas išsirinkti 
naujas. Kaip kad pastebema musų nariai 
vis mažiau ir mažiau kuopų susirinkimus 
telanko. Ir ateina, tai tik tam, kad susi
mokėjus mokestį. Susimokėjo — žiūrėk 

jau ir bėga pro duris. Taip atrodo kas jam 
tie susirinkimai. Jis jais visai nesiįdomau- 
ja. Tas butų dar nieko, kuomet kuopoje 
nieko ypatingo nutarti ar išrinkti nereikia. 
Bet mes daugiausia vargo ir bėdos turime 
tai metų gale. Kuomet mums reikia išrink
ti, ateinantiems metams, naujas kuopų val
dybas.

Gerai, kad kartais kuopų valdybos yra 
tokios darbščios ir jos nariai sutinka būti 
valdyboje ir ateinantiems metams, mums 
tik tenka jiems padėkoti, atseit paploti. Tuo 
ir viskas baigįasi. Bet kartais pasitaiko, 
kad visa valdyba ar kuris jos narys, dėl 
susidėjusių aplinkybių, toliau dirbti negali 
ir būti renkamu atsisako. Ir mes turime 
.ją papildyti ar naują išrinkti. O musų na
riai apsimokėję tuojau bėga pro duris, o 
kuris dar ir lieka, tai jokiu budu nesutinka 
būti renkamu — atsisako.

Taip, kad kartais mes ne tik kad ne
turime iš ko naujas valdybas išrinkti, bet 
negalime net ją papildyti, jei kartais ku- ' 
rio jos nario trūksta. Dėl tos priežasties 
kartais kuopų valdyboms tenka dirbti net 
ųepilname sąstate, iki surandamas ir išren
kamas naujas valdybos narys.

Teko man kalbėti su vienu seniau čia 
atvyksiu lietuviu. Jis man pasakojo ir ste
bėsi. — Nežinau kas čia pasidarė? Sako 
jis man. Seniau į valdybas visi veržte verž
davosi. Visi norėjo būti išrinkti. O dabar 
— niekas nenori. Keista.

Geras SLA yra kiekvienas jos narys 
kuris prisirašo prie musų broliškos orga
nizacijos ir laiku apsimoka mokesčius, bet 
dar geresnis tas, kuris įdomaująs jos veik
la ir lanko visus kuopos susirinkimus.

Broli ir sese! Juk tu esi SLA šeimi
ninkas. Argi tau Jau taip neįdomi tavo 
kuopos veikla, kad tu susimokėjęs tuojau 
bėgi pro duris. Susimokėjęs nebėg tuojau 
pro duris, bet lukterėk! Pasiklausyk ką 
kuopos valdyba dirba. Ir jai savo suma
nymais, bei patarimais padėk. Kur du 
stos visados daugiau padarys. Juk ji dir
ba tau ir tavo broliams lietuviams dėl atei
ties ir geresnio rytojaus. Prisidėk nors 
maža dalele' ir tu! Nors savo dalyvavimu 
susirinkime. Be to eidamas į susirinkimus, 
atsivesk ir savo draugus, dar neprisirašiu
sius prie musų organizacijos. . Supažindink 
juos su musų organizacija. Gal jie ją pa
mils ir į musų eiles įsirašys. Laukiame.

S.L.A. Kuopų Veikla Philadelphia, Pa.

Detroit, Michigan

SLA 352 KUOPOS
visų narių susirinkimas įvyks 
sausio mėnesio 8 dieną, sek
madienį buv. lietuvių namuo
se tuoj po pamaldų.

Pirmąjį sausio mėn. sekma
dienį, dėl Nauju Metų šven
tės susirinkimo nebus. Kuo
pos valdyba linki visiems kuo
pos nariams laimingų ateinan
čių metų.

Kuopos Valdyba.

Rockford, Illinois

ŠIA n KUOPOS
narių susirinkimas neįvyks 
1961 metais sausio 1 dieną 
dėl to, kad Nauji Metai. Susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 8 dieną Lietuvių Klu
bo salėje. Nariai įsitėmykite 
dieną ir dalyvaukite susirinki
me sausio 8 dieną.

Korespondentas.

Cleveland, Ohio
Ponia Baltrukonienė Jau 

Apleido Ligoninę

Susivienijimo veteranę Oną 
Baltrukonienę nelaimė patiko 
ligoninėje. Ji nuvyko į ligoni
nę patikrinti sveikatą, ten 
puolė ir skilo jos blube kau
las, ji turėjo pasilikti ligoni
nėje ilgesniam laikui ir buvo 
operuota. Dabar jau parvežta 
į namus, bet negali vaikščio
ti, ims laiko kol klube įskilęs 
kaulas suaugs. Ją namuose 
prižiūri jos dvi dukros Elena 
ir Alvina.

Aš linkiu Susivienijimo ve- 
t e r a n e i greitai pąsvekti ir 
grįžti prie savo kasdieninų 
pareigų. Jos trečioji dukra, 
Julė Rastenienė, sužinojus 
apie savo mamos susirgimą, 
iš Baltimorės buvo atvykus ją 
aplankyti ir prabuvo pas ma
mą apie 9 dienas.

Kaimynas.

SLA 135 Kuopos Veikla

SLA 135 kuopos įvykusia
me susirinkime šių metų gruo
džio mėn. 4 dieną buvo priim
ti 4 nauji nariai, būtent: Pet
ras Mintalas su šeima, tai yra 
tėvas, motina, sūnūs ir duk

NAMAS NEW YORKE APSNIGTŲ KALĖDŲ METU

tė. Liepos mėnesio susirinki
me buvo priimta dvi pilnos 
šeimos: Leonardas Surkevi- 
čius, jo žmona, sūnūs ir duk
tė, ir Juozas Jankauskas, jo 
žmona ir duktė. Tai yra trys 
šimtaprocentinės šeimos, ku
rios paskutiniu lailfu prisira/- 
šė prie SLA. Šias šeimas pri
rašė musų kuopos organizato
rius Zigmas Jankauskas.

Sekantis musų kuopos su

sirinkimas šaukiamas 1961 
metais sausio (January) mė
nesio 8 dieną. Visi nariai yra 
kviečiami, būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra la
bai svarbus reikalas. Bus ren
kama nauja valdyba 1961 me
tams, todėl visi kuopos nariai 
pribukite ir naują valdybą iš
sirinkite, Susirinkimas įvyks 
Lietuvių Mhizikalėj svetainėj, 
2715 East Allegheny Avenue. 
Tad iki pasimatymo susirinki
me gruodžio 8 dieną.

' G. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Los Angeles, Calif.

KALĖDŲ EGLUTE

Kaip ir kiekvienais metais, 
įvairių tautų eglutės įrengia
mos Barusdadl Parko patal
pose. 'Lietuviškos eglutės ruo
šimu rūpinosi Los Angeles 
Liet. Bendruomenės Apylin
kės valdyba, talkininkaujant 
arkitektui Edmundo Arbo-

I

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metą

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ švenčių proga 
širdingai sveikinam SLA Pildomosios Tarybos 
narius, TĖVYNĖS redaktorių p. M. L. VASIL, 
visą redakcijos ir administracijos štabą ir visus 
SLA narius! *

Linkime sekančiais metais suglaustomis jė
gomis našiais darbais stiprinti musų garbingą 
organizaciją ir nepalūžti Lietuvos vadavimo dar
buose.

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
Valdyba ir Visos Narės, 

Chicago, Illinois.

!/' z»i>*z z^^z z^~z z^i^z • z^*

Arbačiausko.
Eglutę galima apžiūrėti 

kasdien nuo 5 vai. vakaro.

Naujų Metų Sutikimas
Los Angeles Lietuvių Ben

druomenės Apylinkės valdy

<

*

;»

»
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ba kviečia visus lietuvius at
silankyti į jos ruošiamą Nau
jų Metų sutikimo balių. Gra
žios Baces Hali patalpos 600 
vietų talpos. Rezervacijos tel. 
NO 4-2910. Kaina asmeniui 
6 doleriai. J. Andrius.
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Amerikos Liet u viii Veikla

Tai buvo linksmos Kalėdos per keliolika metų New 
š priežasties veikliųjų tarnautojų 

Telcphone Company, kurie pi do Kalėdines tra- 
; įvestas 1917 meiais, urinko apie 9,000 lėlių ir ki-

i, ■■ ■■r-A’ >■ - V
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sios palaikymo musų ateiviuo
se. Pažymėtina, kad operetės 
choras jau ruošiasi minėti sa
vo gyvavimo 50 metų sukak
ta Suprantama, kad per tą 
laiką choro dainininkai jau 
keitėsi po kelioliką kartų. Da
bar jame dalyvauja tiek re 
n eji tiek naujieji ateiviai. To 
laikotarpio choro vaidmuo 
New Yorko lietuvių visuome
nėje yra labai žymus. Linkė
tina jam pasiekti dar didesnių 
laimėjimų ir nuopelnų.

Detroit, Michigan

Buvo Rodoma Filmą

Š. m. lapkričio mėn. 20 d’e- 
ną Lietuvos Vyčių suvažiavi
mo proga Jokūbas Stukas 
Detroite lietuvių Reedemer 
parapijos salėje rodė filmą iš 
Ma-kvos, Berlyno, Vilniaus ir 
Kauno šių laikų gyvenimo.

Jokūbas Stukas pats per 
praeitas Velykas buvo Lietu
voje ir prieš rodant filmą žo
džiu paaiškino ką jis ten ma
tė ir girdėjo. Ke’ėtą svarbes
nių jo pasakymų čia ir pami
nėsiu.

i
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minių kodėl jie man neleidžia 
aplankyti mano tėviškės, jie 
man atsakė: Kaipgi jie leis. 
Stogai kiauri, sienos supuvu- ’ 
sios, ba’gia griūti. Lietus ant 
galvos lija. Niekas jų netaiso. 
Niekas ne musų.

Krautuvės languose yra dar 
koki dešringalis pakabintas. 
Užeik į krautuvę, tuščia.

Yorko miesto vaikams
Ncw York 
dicija 
tokių

Yorl
nauji

Jis sako: Tie žmonės, kurie 
buvę Lietuvoje ir č:a atvažia-

žais’ų švenčių metu išdalinimui vaikams 101 ligoni- 
v, namuose pastatytuose tam tikslui didžiajam New 

įe. Vie.ia iš telefono kompanijos merginų, kuri tar- 
i išdalinimui dovanų, Agnės Zedar, lietuvių kilmės.

Wa *hir gtono 
dos Viršininką 
ChBstmas Pagc 
Pirmin’nku ruo: 
toriją paveik ’u< 
muzikos koncor 
džio mėn. 18 d 
gramo įe JAV h 
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pačią dieną

Iškurnės įvyks 
re Cons' itu'ion 
shington, D. C. 
pakvietimais. Tą
po pietų, 5 vai. tas pats kon
certas įvyks ten pat. Įėjimas 
po piet bus laisvas.

2. Š. m. gruodžio mėn. 23 
d. 5 vai. po piet. JAV Prez> 
dei tas uždegs šviesas ant J. 
A. Valstybių ir Tau'inių Ka
lėdų Eglučių parke prie Bal
tųjų Rūmų. Toje pačioje vie
toje bus ir Lietuvos Pasiun
tinybės Eglutė, papuošta lie
tuviškų motyvų šiaudinukais. 
Eglutei papuošalus pagam'no 
Chicagos Kazimierietės Sese
lės M. Grafuos vadovybė. Iš
kilmių mo u lietuvaitė A. Vi- 
tėnaitė, pasipuošusi tautiškais 
drabužiai^, į'eikš Vaikeliui 
JėZui simbo’irką dovanėlę.—

3. Š. m. gruodžio 26 d. 8:30 
vai. vakare, Lisner Auditori
joje, įvyks The Christmas Pa- 
geant of Peace Festivalis, su 
įvairių tautų muzika ir tau
tiškai šokliais. 
Lietuvių tautinių 
pė, vadovaujama 
ko, pašoks : 
“Blezdingėlę”

Kai kurios
g ra mos daly - bus 
jamos per te’eviziją.

I

i

ir tuo, kad jo programoje da
lyvavo ir 
samblis, 
nes Ncw Jersey valstijos.

Abudu 
skirai ir kariu. Operetės 
Choras pasirodė su lietuvių 
kompozitorių kuriniais, kai 
tuo tarpu Rūtos Ansamblis, 
be lietuviškų danų, išpildė 
kelias iš'raukas iš operų “Ai
da” (G. Vergi), “Cavaleria 
Rusticaiia” (P. Mascagni). 
“Carmen” (G. Bizet) ir “Tru
badūras” (G. Verdi). Šių 
operų ištraukose solo partijas 
at iko sol stai L. Stukas ir C 
Bovzen. Abudu dainininkai 
klausytojų buvo šiltai priimti. 
Ruto; Ansambliui dirigavo jo 
vedėjas muzikas Kaeanaus- 
kas.

Lietuviškos dainos grožis ir 
galia buvo labai jaučiamas, 
kada abudu chorai jungtinė
mis jėgomis dainavo kelioliką 
dainų. Įspūdingai skambėjo 
“Malda už Tėvynę” (J. Dam
brausko), “Pasveikin’mas iš 
Operos ‘Pilėnai’ ” (V. Klovos) 
ir “Laisvė; Daina” (J. Žile
vičiaus).

Abiejų chorų pasirodymas 
sudarė tikrą meno šventę. 
Chorai jau turi keliolikos me
tų patyrimą ir v:etos visuo
menei, dainos mėgėjams, ge
rai yra žinomi. Dainininkai, 
kad ir ne profesionalai, bet 
savo darbu yra pasiekę nema
žo darnumo dainavime.

Rūtos Radijo An- 
atvykęs iš kaimypi-

chorai dainavo at- 
ir kar:u.
pasirodė

A.

Pastov’osžos Komisijos 
(Atkelta iš 2 puslapio1) 

VALATKA
125 Seventh Avenue

Paterson,

GUSTUS
10 Bamford Avenue

Havvthorne,

vę sako arba rašo, kad Lietu
voje žmonėš yra laisvi ir ge
rai gyvena — meluoja. Arba 
jie ten būdami nieko nematė. 
Kaip arkliui uždeda akinius, 
kad jis į šonui nema'ytų, 
taip ir jiems Lietuvoje komu
nistai uždėjo tokius akinius ir 

ten nieko nemaJė. Ir 
žmonės čia parvažiavę 
kad Lietuvoje žmonės 
gyvena ir visą laisvę

Ot kokia ten laisvė—sako 
Stukas. Buvau Vilniuje ir ne
galėjau nuvykti į čia pat pa
šonėje esančią savo tėviškę— 
Alantą. Turėjau priskirtą pa
lydovą, kuris visą laiką man 
ant kulnų minė ir nei sekun
dei iš akių nepaleido. Viešbu
tis, kuriame gyvenau, turėjo 
slaptus įrengimus ir viską 
ką tik aš su kuo kalbėdavau, 
perduodavo jiems.

Tokia yra tikybos laisvė. 
Iš 33 bažnyčių Vilniuje 4 te- 
vaikia. Kitos paverstos muzie
jais, sandėliais arba uždary
tos stovi. Kauno Prisikėlimo 
bažnyčioje fabrikas įrengtas. 
Lankyti bažnyčias irgi yra 
daromos kliūtys. Mokiniams 
lankantiems bažnyčią mokslo 
pažymėjimai mažinami. Tar
nautojai lankantieji bažnyčią, 
neskiriami geresniems dar
bams ir gali būti net atlei
džiami iš darbo. Todėl jauni
mas ir tarnautojai, dėl šios 
nriežas' ies bažnyčias lankyti 
viešai vengia. Bet šiaip baž
nyčios yra pilnos ir net per
pildytos.

v •

Paklausus, man mano gi-

V.

N.

N.

J.

J.

VIRBICKAS
277 Union Street 

Jersey City,

MALDUTIS
795 Por! ion Road 

Lake Ronkankoma, L. I.

GIEDRS AVIŽONYTfi
51 Maple Avenue 

Bay Shoro, L. I. N.

J. AUDffiNAITĖ
252 Cleveland Street 

Brooklyn 8, N.

ANSKOLYTĖ
138- 34-th Street 

Union City, N.

VAIČIŪNAITE
730 Lidgervvood Avenue 

Elizabeth,

TREČIOKIENE
311 VValnut Street

Newark,

RUTH BUDVITIS
34 Oliver Street 

Cambridge 38,

BAJORAS
160 Seneca Street 

l’ittston,

CHRISTINE AUSTIN 
5717 Peoria Street

Chicago 21,

J. MILERIUTE
1030 Centrai Street

Evanston,

N. J. <

J.

B.

G.

N.

J.

N.

Jaunuolių Komisija
Kanadoje

Y.

Y.

J.

J.

N. J.

Mass.

Pa.

III.

III.

Kostiumas kainuoja 2,100 
rublių, o darbininko mėnesinis 
uždarbis 700 rublių. Kostiu
mui nusipirkti reikalinga dirb
ti tris mėnesius nevalgant ir 
niekam kitam neišleidžiant.

Yra kai kas ir gero pada
ryta. Petrušiunų elektros jė
gainė pastatyta nebloga. Te
ko kalbėtis su vienu senuku. 
Jis man sako: Ruekis kai neš 
kudašį iš Lietuvos jos neiš- 
sineš. Liks ji mums.

Teko pastebėti, kad beveik 
visi Lietuvos gyventojai tiki 
į išsilaisvinimą ir atsistatan- 
č’ą nepriklausomą Lietuvą. 
Tikėkime ir mes, kad greitu 
laiku Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma. Ir męs visi 
galėsime į ją važiuoti. Baigė 
savo paaišk nimus J. Stukas.

A.

PRO MEMORIA
1960. X. 25 DIENĄ

Nr. 552.

Savo š. m. rugsėjo 7 d. Pro 
Memoria, Nr. 454, esu išsiunti
nėjęs tekstą savo interview, 
kurį daviau š. m. rugp. mėn. 7

SLA Pagalbos Ranka
♦ 

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių i>
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti
Prezidentui ir

- Gruodžio

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
17, 1960 Metais

išmokėtos pomirtinės
kp., Brooklyn, N. Y., gi- 
Lietuvoje. Prie SLA pri-

m.

ELZBIETA BLASKIS, 38 
muši kovo 12, 1883 m., 
sirašė gegužes 6, 1923 m.; pridėtinę apdraudą pa
ėmė gegužės 19, 1959 m. Mirė lapkričio 30, 1960 

Vėlionės dukteriai Helen Tulaba pomirtinės
išmokėta _______________________ ___________$1,100.00

STEPONAS BARTKUS, 185 kp., E. Chicago, Ind., 
gimęs spalių 15, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 1, 1916 m. Mirė spalių 27, 1960 
m. Velionio žmonai Jennie Bartkus pomirtinės 
išmokėta __________________________________ 150.00

JURGIS GAŠKA, 272 kp., Amsterdam, N. Y., gimęs 
balandžio 23, 1885 m., Lietuvoje. Mirė lapkričio 
27, 1960 m. Velionio žmonai Katrei Gaškienei 
pomirtines išmokėta ________________________ 387.00

d. 12 vai. per WEAM radijo 
stotį Pavergtų Tautų Savaitės 
proga. Tekstą buvo multiplika
vusi WEAM radijo stotis.

Šiuo noriu pranešti, kad, 
patikrinus mano įkalbėtą tek
stą ir W|EAM stoties atspaus
dintą, yra pastebėtos šios dvi 
klaidos:

1). pusi. 3, eil. 19, skaitant 
nuo viršaus, atspausdintas žo
dis “suppressed”, turi būti: 
“intensified”.

). pusi. 4, eil. 22, skaitant 
nuo viršaus, atspausdinta “of 
July 12, 1960”, o turi būti “of 
July 12, 1920”.

Malonėkite tai, Jučų turi
mam interview egzenplioriuje, 
atitinkamai pataisyti.
Gauna: gavusieji Pro Memo
ria, 454. J. K.

Iš Vilniaus konservatorijos. 
— Vilniaus konservatoriją 
baigė 70 studentų. Į šią laidą 
įeina muzikinių specialybių 
studentai, 11 dramos aktorių 
ir pirmoji 20 absolventų.

Tel. STagg 2-5043 
Matthew P. Ballas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBL1C

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven 21, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

HITLERIS IR MUSSOLINI

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, Ine.

ir visi SKYRIAI

Sveikina savo Klientus ir Draugus 
su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAIS METAIS

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

“Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 

apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės , 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St, Chicago 8, m.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKI? “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.

7722 George St., Viile Lasalle, Montreal, P. Q. Canada 
ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.__$1,638.00

$158,572.16
Viso _____________________ a---------------------

Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____________ <

smeketos ligoje pašalpos
S. BAGDONAS, 50 kp., Binghamton, N. Y., sirgo 12 savaičių 
iM. GRAZIS, 87 kp., So. Omaha, Nebr., sirgo 8 sav. 3 d.------
A. MACULIS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 5 sav. 6 d. ------
K. GAIŽUTIS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 4 sav. 4 d.
S. BARTKUS, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 12 savaičių ...

CHVEDUKAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 3 sav. 1 d.
RADAVICIUS, 342 kp., Easton, Pa., sirgo 3 savaites.........
RAKŠTYS, 352 kp., Detroit, Mich., sirgo 12 savaičių .........
LAURUTIS, 371 kp., Cambridge, Mass., sirgo 4 sav. 3 d.. 
NARBUTA$pl23 kp., Montreal, Canada, sirgo 1 sav. 6 d. _ 
ŠARAPNICKAS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 2 sav. _

$129.00
54.00
19.01
21.00

108.00
42.00
18.00

109.50
45.38
24.00
72.00

s

Brooklyn, N. Y
te

9—4.

St.

Šis Operetės Choro meti-

RADZEVIČIUS
55 Rivervvood Parkvvay 

Toronto 18, Canada.

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13, OH1O
Tel. TOwer 1-1461

Campau
12, MICH.

11339 Jos.
DETROIT
Tel. TOwnsend 9-3980

Blvd. 217
MINNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

Vai lėkite dainos, iš vargo 
nupintos . . .

(Brooklyno Operetės Choro 
Koncertas)

................................ J. .$641.89
_______ ...........—,—$29,246.95

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

Viso .....................   4
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

ir
išvardytas pro-

trans'iuo-

.. ..

STRAZDAS 
1620 Pinetree Cr.

Port Credit, Canuda

PBETKŠAITIS
572 Dufferin Street 

Toronto, Canada

ŠĄJAUKA
157 Pleasant Avenue

St. Catharines. Canada

Baltimorės 
šokių tru- 

p. Brazaus- 
“ Rugučius”, 
“Ma’uną”.

I

H.
B. 
V. 
A. 
J. 
J.Operetės chorui šiuo metu 

vadovauja muz'kas M. Cibas. 
Jis dirigavo savo vadovauja
mam ir jungtiniam chorui 
koncerto metu. Akompanavo 
pianistas Aleksas Mrozinskas 
ir Operetės choro dirigento 
asistentas Vytautas S‘rolia.

į koncertą atsilankė gana 
apsčiai visuomenės, bet jos 
ga’čjo būti ir daugiau. Kas 
atėjo tikrai buvo patenkintas 
geru ir retai pasitaikančiu 
koncertu.

Koncertui buvo iš'eista spe
ciali programa. Jos pradžioje 
įrašyti musų poeto Prano 

“Vai, lokite, 
iš vargo nupintos”... 
tai nuotaikai, kokią 

koncertas.

J. VELYVIS
54 St. A n nes Road

Toronto 3, Canada.

IŠftJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
I Parašyt* 8. MICHEIJ4ONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko: Dar
bininku fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
Iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperiia: Apie Hollywoodo žvaigž
des: Kaip lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti
niais. meškomis Lr 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitu įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Ožslsalduslems knyga tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
BSG East Broadvvay So.

Kaina tik 76 centai, 
šiuo adresu

Boston 27. Mase.

Š ų metų prieškalėdii ių pa
rengimų laikotarpyje Brook- 
l.vno Operetės Choras suruošė 
vietos lietuvių visuomenei tik
rai pasigėrėtiną dainos vaka
rą.
nis koncertas, įvykęs Schwa- 
<>en salėje, buvo įdomus dar

Jos
musų poeto 

Vaičaičio žodžiai 
dainos 
atitiko 
sukure

Operetės choras, kaip ma
tyti iš koncerto programos 
šiuo metu turi neuažieu 40 
dain nir.kų. Jie visi yra dainos 
mėgėjai ir lietuviškai dainai, 
turbut, atiduoda veik visą sa
vo laisvalaikį. Savo aukoji
mosi choro dalyviai atlieka 
gražų kulturinį darbą ir tuo 
prisideda prie lietuviškos dva-

—---- ............... . -------- —............................................ -----

Palinksminkite savo artimuosius Kalėdoms ir Naujiems Metams! 
Kad siuntinys artimuosius pasiektų Šventėms reikia jį išsiųsti tuojau, neatidėliojant. 

1'aNinauook patikimu, kruopščiu ir greitu musų timiOH patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 1 SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ UKRAINĄ BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 West 14th Street, New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

Lapkričio ir Gruodžio menesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio 
šeštadienio. Sekmadieniais 9—4.

141 Second Avė., New York City. Tel. GRamercy 5-7430
Lapkričio ir Gruodžio mėnesiais atidaryta nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro nuo pirmadienio 

šeštadienio. Sekmadieniais

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

359 W. Broadvvay
SO. BOSTON 27, MASS.
Tel.

332
BUFFALO 6, N. 
Tel.
I

632 W. Girard A vende 
PHILADE1JPH1A 23, Pa

Tel. VVAlnut 6-8878
East Hennepin Avė.

ANdhevv S-5040
3216 Sunset
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

rūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek

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

FUlmore Avenue
Y.

MOhawk 2674
1855 West 47th 
CHICAGO 9, ILL.

Tel. TL. 6-2674
Musų didžiulė firma, turėdama __ ___  . _ ... .
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 M*te informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaitonus

iIi*•

I 
i

i
i
i

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENŲ

NAUJIENAS

turi savo kerespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyveninio reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 
prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei mptų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.
gausite, jei pasiųsite čekj arba moncy Orderi 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

\
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i
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Dabar visiems lengvos sąlygos geriausiai dovanai gauti ir duoti
SUSITIKO DVIEJŲ ORGANIZACIJŲ VADAI ra

SLA prezidentas Povilas P. Dargis ir National Captive 
Nations CommLtee pirmininkas prof. dr. L. E. Dobriansky

Ukranian Congress Committee of Wester Pensylvania, 
sekmadienį, gruodžio 4 dieną, Roosevelt viešbutyje, Pitts
burgh, Pa., turėjo 20-ties metų paminėjimą nuo įsistcigimo, 
aukščiau minėtos organizacijos, kuri atlieka tas pačias funk
cijas, kaip Amerikos Lietuvių Taryba. Banketas buvo per
pildytas svečiais. Svarbiausiu kalbėtojum buvo: profesorius 
dr. Lev. E. Dobriansky, kuris yra profesorium Georgetovvn 
University, VVashington, D. C. Taipgi jis yra autorium 
Captive Nations Week Rezoliucijos, kuri buvo priimta U. S. 
Kongrese, ir vėliau paskelbta prezidento Eisenhowerio. Dr. 
Dobriansky yra pirmininku National Captive Nations Com- 
mittee, kuriame ir SLA turi savo atstovą; na, o ukrainiet- 
čiams ypatingai jis yra arti širdies, nes dr. Dobriansky yra 
National Chairmarv Ukrainian Congress Committee of Ame- 
rica.

Minėtame bankete, kaipo garbės svetys buvo ir musų 
SLA prezidentas Povilas P. Dargis.

Reikia pasakyti, kad prieš 25-kis metus SLA preziden
tas buvo vienas iš steigėjų ukrainiečių radio programos Pitts- 
burghe.

Kalbant apie banketą reikia pasakyti, jog jis praėjo la
bai gražioje nuotaikoje. Programai vadovavo Michacl Ko- 
michak, artimas lietuvių draugas.

Dr. Dobriansky, savo kalboje, ypatingai pabrėžė, svar
bą bendradarbiavimo su lietuviais, kovoje už musų tautų 
laisvę. PATRIJOTAS.

JUOZO RAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO, 
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Kalėdų šventes jau praėjo. Artėjame prie Naujųjų Me
tų slenksčio.

Praeitieji metai pasižymėjo lietuvių veiksnių, organiza
cijų, laikraštininkų ir pavienių asmenų ypatingu vaiklumu. 
Jie atsispindėjo kalbose Vasario 16-tos dienos proga Kon
grese bei Amerikos lietuvių minėjimuose. Jie atspindėjo 
Lietuvos skriaudose okupacijos sukakties proga, pabrėži
me jubiliejiniais suvažiavimais, Žalgirio mūšio paminėjimu 
bei Paminklo Žuvusiems už Lietuvos Laisvę atidengimo ir 
kitomis progomis. Lietuvių veiklos pasėkoje atsakingų in
stitucijų ir asmenų padaryta reikšmingų pareiškimų ir pasa
kyta reikšmingų kalbų Jungtinių Tautų posėdžiuose bei kitur. 
Veikla pasireiškė įvairiose vietose ir įvairiais budais. Tos 
veiklos pasėkoje mes patys dvasioje stiprėjome, palaikėme 
Lietuvos prisikėlimo viltį gyvą ir demaskavome neo-kolonia- 
lizmo Tėvų žemėje siautimą.

Šia proga reiškiu gilią padėką visiems Amerikos lietu
viams už vienu, ar kitu budu talkininkavimą Lietuvos darbe.

Esu patyręs daug moralinės paramos metų bėgyje, o 
ypač švenčių metu. Nebegalėdamas asmeniškai visiems at
sakyti ir visiems mane sveikinusiems padėkoti, bent šiuo gi- i 
liai nuoširdžiai už tai dėkoju. Savo keliu švenčių proga nuo
širdžiai sveikinu visus geraširdžius Amerikos lietuvius. Nau
jųjų Metų proga linkiu, kad jie butų Lietuvos geradariams 
laimingesni, pavergtam lietuviui lengvesni bei viltingesni ir 
priartintų Lietuvos tikrosios laisvės ir nepriklausomybės ry
tojų. Visiems linkiu ryžto ir ateinančiais metais Lietuvą 
kelti ir pavergto lietuvio dalią lengvinti.

J. Rajeckas,
Lietuvos Atstovas.

VVashington, 1960. XII. 19 d.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

I

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linkime visiems Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje nariams, kuopų virši
ninkams, T E V Y N Ė vS bendradarbiams, organi
zatoriams ir visiems Susivienijimo draugams. Linkime, 
kad visi musų broliškos’orgainizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje darbai butų lydimi geros valios ir 
broliško pasišventimo jausmų.

TĖVYNĖS REDAKCIJA, 
ADMINISTRACIJA, 
SLA TARNAUTOJAI,

Pavergtųjų Seimas Šaukiasi į Jungtines 
Tautas Dėl Pamintų Žmogaus Teisių So

vietų Pavergtuose Kraštuose

Gruodžio 10 suėjo 12 metų 
Jungtinių Tautų 1948 priimtai 
Visuotinei Žmogaus Teisių 
Deklaracijai.

Tarp savo pagrindinių už
davinių JT įsirašė ir žmogaus 
teisių apsaugą. Tam reikalui 
jau savo veiklos pradžioje 
ėmėsi konkrečių žygių — ati
tinkamai komisijai pavedė 
paruošti žmogaus teisių ko
deksą, kuris aptartų pačias 
žmogaus teises ir nustatytų 
joms vykdyti garantijas. Ta
čiau pradėjus dalyką praktiš
kai narplioti, pasirodė, kad 
pačiose , Jungtinėse Tautose 
vienas iš privilegijuotųjų na
rių, turįs veto privilegiją, — 
Sovietų Sąjunga — dėl žmo
gaus teisių turi savotišką nu
sistatymą, kuris esmiškai ski
riasi nuo tų teisių demokrati
nio supratimo.

Jungtinės Tautos tačiau iš 
tos sovietinės kontradicijos 
žmogaus teisėms nuoseklios 
išvados nesistengė padaryti. 
Vietoj to pradėjo ieškoti kom
promiso žmogaus teisėms su
derinti su sovietiniu totaliz- 
mu. Suderinti tai, kas iš es
mės nesuderinama. Bet vis- 
tick, taikstydamosios prie So
vietų Sąjungos, Jungtinės 
Tautos atsisakė žmogaus tei
sių kodekso idėjos ir pradžiai 
pasirinko tik žmogaus teisių 
deklaracilią, kuri neturi pri
valomos galios JT nariams, 
o tik paskatinančią rekomen
daciją. Žmogaus teisių priva
lomų nuostatų išleidimas bu
vo atidėtas vėlesniam laikui. 
Tokių nuostatų, deja, ir po 
šiai dienai JT nepajėgia išlei
sti.

Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos metines yra gera 
proga priminti ir JT ir vieša
jai opinijai, kokia žmogaus 
teisių padėtis sovietų paverg
tuose kraštuose, ir tuo pačiu 
skatinti labiau susirūpinti 
žmogaus teisių vykdymu bei 
apsauga. Toks uždavinys bu
vo Pavergtųjų Seimo pilna

ra,!

ties posėdžių gruodžio 9 die
nią.

Seimo socialinių reikalų ko
misija pasiūlė rezoliuciją, ku
ri, nušvietusi žmogaus teisių 
padėtį Albanijoje, Bulgarijo
je, Čekoslovakijoje, Estijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvo
je, Rumunijoje, Vengrijoje, 
šaukiasi į JT, kad sudarytų 
komisiją žmogaus teisių pa
dėčiai šiuose kraštuose ištirti 
ir priemonių tų teisių apsau
gai numatyti. Dėl rezoliucijos 
pasisakiusieji, šių visų kraštų 
atstovai pateikė konkrečių 
duomenų, kaip žmogaus teisės 
yra sovietų sutryptos. Lietu
vos delegacijos vardu kalbėjo 
V. Vaitiekūnas.

Pavergtųjų Seimo ta proga 
apsilankė ir žodį tarė Daho- 
mcy (buv. Prancūzijos koloni
ja Afrikoj) delegacijos JT 
pirmininkas L. Ignacio-Pinto, 
Afro-Azijos Tarybos Tibeto 
reikalams atstovas JT, indas 
P. Trikamdas, Madagaskaro 
(buv. Prancūzijos kolonija) 
atstovas JT R. Andriamsharo 
ir Žmogaus Teisių Lygos pir
mininkas R. Baldwin. Budin
ga, neseniai buv. kolonijų 
spalvotasis žmogus stoja gin
ti Centro ir Rytų Europos 
žmogaus teisių nuo sovietinės 
tironijos. Tatai paaiškina, ko
dėl Kremlius taip stengiasi 
savo įtaką įtvirtinti Afrikos 
žemyne ir uždusinti ten lais
ves ir žmogaus teisių demor 
kratiniius daigus.

Be žmogaus teisių klausi
mo, PS svarstė ir priėmė Lie
tuvos delegacijos nario J. Au
dėno pateiktą raportą apie že
mės ūkio padėtį sovietų pa
vergtuose kraštuose. k.

Trys Šimtai Elektorių 
Balsavo už Kennedy

Iš VVashingtono pranešama, 
kad gruodžio 19 d. oficialiai 
išrinktas Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentu John F. 
Kennedy. Nors visuotini bal

savimai įvyko lapkričio mėn. 
8 dieną, senatorius Kennedy 
nebuvo išrinktas pagal JAV 
konstituciją.

Balsavimus užbaigus, buvo 
pranešta, kad Kennedy gavo 
visus 300 elektorių balsus, 
vice prezidentas Nixon — 
219, o šen. Harry P. Byrd — 
15. Išrinkimui prezidento rei
kia gauti 269 balsus.

Hawaii trys balsai, kurie 
buvo priskaityti Nixonui, per
skaičius balsus teko šen. Ken
nedy. Sausio 6 dieną, kada su
sirinks kongresas, perskaitys 
balsus ir suras, kad Hawaii 
valstiją laimėjo senatorius 
Kennedy.

Išrinktasis Preziden
tas Jau Sudarė 

Vyriausybę

Išrinktasis prezidentas John 
F. Kennedy, sudarė vyriausy
bę iš jaunesnio amžiaus ir 
energingų žmonių, kurion įei
na ir du republikonai. Naujo
sios vyriausybės sąstatas yra 
toks:

Valstybės sekretorius Dcan 
Rusk, 51 metų, gimęs Chero- 
kee County, Go.

Gynybos sekretorius Ro- 
bert S. McNamara (republi- 
konas), 44 metų amžiaus, gi
męs San Francisco, Califor- 
nia.

Iždo sekretorius Douglas 
Dillon (republikonas), 51 me
tų amžiaus, gimęs Šveicarijo
je.

Teisingumo sekretorius Ro- 
bert Kennedy, 35 metų am
žiaus, gimęs Boston, Mass.

Vidaus sekretorius Stewart 
L. Udall, 40 metų amžiaus, 
gimęs St. Johns, Arizona.

Komercijos sekretorius Lu- 
ther H. Hodgcs, 62 metų am
žiaus, gimęs Pittsylvania Co
unty, Va.

Sveikatos ir švietimo sek
retorius Abraham A. Ribicoff, 
50 metų amžiaus, gimęs Ncw 
Britai n, Conin.

Darbo sekretorius Arthur 
J. Goldberg, 52 metų amžiaus, 
gimęs Chicago, Illinois.

Žemės ūkio sekretorius Or- I 
ville L. Freeman, 42 metų am- I

DABAR TINKAMIAUSIAS
LAIKAS APDOVANOTI SAVO 

ARTIMUOSIUS APDRAUDA

SAUSIS —SLA DOVANŲ MĖNUO
Dar mėnesį prieš Kalėdų šventes Susivienijimo nariai 

pradėti skatinti apdovanoti savo artimuosius prasminga dova
na—SLA apdrauda. Tokiai dovanai gauti yra sudarytos 
palankios ir geros sąlygos. Ne vienas jau pasinaudojo gražia 
proga ir aprūpino savo artimus asmenis nenykstančia dovana. 
Tačiau prieš Kalėdų šventes ne kiekvienas galėjo pasinaudoti 
SLA paskelbtomis lengvatomis. Pasiruošimas metinėm šven
tėm ir šiaip įvairus reikalai iš daugelio pareikalavo ne maža 
laiko ir gal nebuvo nei kada net pagalvoti, kokias dovanas 
siūlo Susivienijimas.

Todėl dabar, kada nevargina musų švenčių reikalai, vėl 
grįžtame prie to svarbaus reikalo, primindami, kad dabar pats 
laikas pačiam įsigyti ar parūpinti kitiems SLA vertingą do
vaną—apdraudą. Prieš šventes paskelbtos lengvatos dar ga
lioja visą sausio mėnesį, atseit, iki vasario 1 dienos, 1961 m. 
Ypač nereikėtų pamiršti vaikų ir jaunimo, suteikiant jiems 
taupomąsias apdraudas. Pinigai, kurie bus mažomis sumomis 
mokami už jų apdraudą, atėjus laikui, grįš jiems patiems 
stambia suma, kaip koks indelis iš banko.

Taip pat ir suaugusiems asmenims SLA apdrauda yra 
pastovi ir gera dovana. Visos reguliarios apdraudos yra par 
remtos pinigų taupymu ir jie kiekvienu atveju grįš šeimai 
arba numatytiems asmenims.

Šiame “Tėvynės” numeryje yra Terminuotos apdraudos 
aplikacija. Su (ja už mažas duokles kiekvienas gali įsigyti už
tikrinimą ir apsisaugojimą nuo nelaukiamų nuostolių.

PRIEDAS PRIE ŠVENČIŲ DOVANOS

Daugelis musų švenčių metu įvairiai pagerbėme ir apdo- 
vanojom savo artimuosius. Dabar prie duotos dovanos pri
dėkim vieną priedą—SLA apdraudą, kaip nepamirštamą ir 
didžiausią dovaną. Šios rūšies dovana suteiks naudą jos ga
vėjui, o kartu mes jį įjungsime į lietuvių visuomenės organi
zuotą šeimą.

»

Kalėdiniai papročiai nesibaigia su viena pačių švenčių 
diena. Žiemos švenčių laikotarpis yra žymiai ilgesnis ir šven
čių nuotaika yra jaučiama ilgesnį laiką. Todėl nors Kalėdų 
Senelis jau nevaikščioja ir nesilanko į musų namus, bet apdo
vanoti Susivienijimo apdrauda nėra vėlu. Tam turime patį 
patogiausią metą, ypač, jog galime dar pasinaudoti visomis 
lengvatomis, kurios yra taikomos šių švenčių laikotarpyje.

žiaus, gimęs Minncapoly.
Pašto sekretorius J. Ed- 

ward Day, 46 metų amžiaus, 
gimęs Jacksonville, Illinois.

Naujosios vyriausybes na
rys vyriausias amžium yra 
komercijos sekretorius Lu- 
ther H. Hodgcs, 62 metų. Ki
ti visi yra nuo 35 iki 52 metų 
amžiaus.

Užmuštas S. Volskis

Praeitos savaites penkta
dienį, 10 valandą vakare Sta
sys Volskis drauge su Kaziu 
Mitchell automobiliu važiavo 
greituoju keliu Long Island, 
įvyko nelaimė ir Stasys Vols
kis ant vietos užmuštas, o Ka
zys Mitchell pavoingai sužeis
tas ir nuvežtas į ligoninę.

Stasys Volskis buvo veik
lus žmogus, ilgus metus buvo 
Susivienijimo 38 kuopos vice 
pirmininku ir penktosios ap
skrities iždiniu kas. Taipgi jis 
dalyvavo praeitame SLA Dei
mantinės Sukakties Seime 
l’ittsburghe.

Pašarvotas buvo Stepono 
Aromiskio laidotu viii įstaigo
je. Palaidotas trečiadienį,

gruodžio 28 dieną Charlcs ka
pinėse.

Dirba Daugiau, o At
lyginimas Tas Pats

Varšuvos “Tribūna Ludu” 
rašo, kad Varšuvoje septynio
se svarbiausiose vietose sta
tybininkai pakėlė produkciją 
nuo ,10-20%. Nežiūrint to, jų 
darbo atlyginimas paliko tas 
pats.

“Zycie Gospodarcze” rašo, 
kad, apklausinė jus statybos 
darbininkus Poznanės ir kito
se provincijose, nustatyta, jog 
70% darbininkų šalia savo 
tiesioginio darbo dirba šaluti
nius, atsitik tinius darbus, 
idant galėtų šiuo budu bent 
kiek pakelti savo pajamas. 
66% darbininkų dirba ir savo 
atostogų metu. Darbininkai 
nepatenkinti ne vien tik savo 
atlyginimu, bet ir gyvenimo 
sąlygomis aplamai. Vidutiniš
kai darbininkai gyvena po du- 
tris vienoje patalpoje, kurioje 
nėra pakankamai vietos nei 
nusiprausti. Taipgi jie skun
džiasi blogu maisto aprūpini
mu. E.

I

£
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Apdovanojimui Savęs ir Kitą Naudok Terminuotos Apdraudos Aplikaciją Antrame Puslapyje
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SL A Reikalai ir Veikla liunus ir kad, čia tuose lietu
viškuose. namuose plaka jų 
ainių širdis, nenuilstama, 
darbšti ir pavyzdinga visiems 
lietuviams.

“ATŽALAS**.
Rockford, lllinois

ŠIA 77 Kuopos Reikalai iždininkas, P. 
• finansų sek-

Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne Vi
liau savaite laiko priei laikraščio 
Išleidimų. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
Clura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Senus metus užbaigus 
ir naujus pradedant

Gruodžio 31 dieną užbaigė
me senuosius 1960 metus ir 
pradėjome 1961 metus. Praei
tais metais musų organizaci
jos eigoje buvo nepaprastų į- 
vykių. Vienas iš tų svarbiųjų 
įvykių buvo Susivi e n i j i m o 
Deimantinės Sukakties Sei
mas, įvykęs liepos mėnesį 
Pittsburgh, Pa. Pats seimas, 
kaipo istorinis įvykis musų 
organizacijos istorijoje, buvo 
gausus delegatais ir turinin
gas gerais ir organizacijai 
naudingais nutarimais. Jame 
dalyvavo ne tik senesnės kar
tos organizacijos nuoširdžių 
veikėjų ir ugdytojų, bet ne
mažai buvo jaunesnės kartos 
žmonių, vėlesniu laiku atvy
kusių į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir įsijungusių į mu
sų brolišką apdraudos ir pa
šalpos organizaciją — Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje. 
Kaip senesnieji veikėjai, taip 
ir vėliau įsijungę į organiza
ciją, rimtai svarstė seimui pa
siūlytus konstitucijos papildy
mus bei pakeitimus. Jeigu ku
rių kuopų pasiūlymus seimas 
dauguma balsų atmetė, tai tų | 
kuopų delegatai, kurių buvo I 
pasiūlymai, sutiko su seimo 
nutarimu. Tokis delegatų el
gęsis parodo, kad jie gerai 
susipažinę su demokratiška 
tvarka ir sutinka su daugu
mos nuosprendžiu.

Antras svarbus įvykis pra
eitais metais musų organiza
cijoje, tai padaugėjimas nau
jais ir jautais nariais musų 
organizacijos šeimos narių 
skaičiaus. Tai istorinis įvykis, 
nes pirmą kartą tokis gausus 
skaičius jaunuolių įsirašė į | 
Susivienijimą. Todėl musų or
ganizacijai 1960 metai 
tikrai naudingi.

X—0—X
Naujieji 1961 metai 
turi pasižymėti darbais

Pradedant 1961 metus, pri
valome nustatyti gaires visų 
metų darbams. Vienas ne
baigtas praeitais metais pra
dėtas darbas, tai gruodžio 
mėnesį pradėtas ir baigsis 
sausio paskutinę dieną šven
čių proga lietuvių ir lietuvai
čių įrašymas į organizaciją, 
tad kiekvieno nario pareiga 
ryžtingai padirbėti sausio mė
nesį ir kodaugiausia lietuvių 
ir lietuvaičių įrašyti į organi
zaciją, kad ji po sausio mėne
sio paskutinei dienai padaugė
tų naujais nariais.

Apie kitus 1961 metais nu- Į 
matytus darbus parašysime 
vėliau, dabar tik prašome 
ruoštis prie busimų darbų, o 
juos paskelbus stoti darban. I 
Tuos numatytus darbus pas- I 
kelbs musų organizacijos pa
reigūnai ar Vajaus Komisija, 
kurią sudaro keturi Pildomo
sios Tarybos nariai.

Kalbant apie musų brangią 
SLA didžiausią lietuvių orga
nizaciją Amerikoje ir Kana
doje, džiugu priminti, kad 
kuopos tai atžavos po visas 
Amerikos valstijas ir Kana
doje įleidžia giles šaknis ir 
užtikrina sau gyvybę nuo 
uraganų ir kitų audrų. Taip 
ir Rockforde, nors senosios 
kartos SLA 77 kuopos ugdyf 
tojai jau nyksta, apleidžia šią 
vargo pakrantę, bet į jų vie
tas stoja jauni, stiprus, ener
gingi ir pajėgus nariai, kas 
duoda viltį, kad SLA gyvuos 
per amžius.

Seniau įstodami į SLA jau
ni žmonės neturėjo galvoje, 
kad yra užtikrinta jų ateitis, 
jų pašalpa ir pomirtinė SLA 
organizacijoje, šiandien jau 
pamatė, kad vietinės mažos 
pašalpinės draugijos likviduo
jasi, nyksta, ne kurios nors 
ir laikosi, jau neišmoka pašal
pos ir pomirtinių. Daugelis 
pagalvoja — kodėl aš neta
pau SLA organizacijos nariu 
girmiau, o dabar jau per v&- 
lu. Meteliai jau spaudžia-len- 
kia kuprą prie žemės, rodos 
kad tavęs niekas nenori. No
riu štai ką pasakyti: Žiūrint 
SLA organizacijos akimis, ne 
per vėlu, tik reikia pasiteirau
ti pas savo kuopos organiza
torius, jie ras budus įtraukti 
į SLA organizaciją.

Rockfordo SLA 77 kuopos 
praeitis buvo — kultūros, ap- 
švietos ir Lietuvos reikalų 
ramstis, visuomet prisidėjo 
su parama ir aukomis pagal
bos prašantiems, taip ir šian
dien remia Lietuvos bylos ve
dimą už laisvę, savo gausio
mis aukomis. Ateinia 16 die
nos vasario minėjimas, be 
abejo, kad kuopa ir vėl pas
kirs gražią auką.

SLA 77 kuopos susirinki
mas neįvyks sausio 1 dieną . 
dėl to, kad Nauji Metai. Su
sirinkimas įvyks sausio 8 die
ną Lietuvių Klubo salėje.

Korespondentas.

rašų sekretorius, Z. Januške
vičienė — finansų sekretorė, 
A. Grinius - 
Vencelevičius
retorės pagelbininkas, M. Bra
zauskienė ir M. Balčiūnas — 
iždo globėjai, p. Valentinas— 
malšalka, A. Boreišis — ko
respondentas, B. Keblaitienč, 
M. Balčiūnas ir A. Boreišis — 
organizatoriai.

Kadangi sekantis susirinki
mas pripuola per Naujus Me
tus, todėl jis nukeltas viena 
savaitė vėliau, tai yra bus 
sausio 8 dieną tuo pačiu laiku 
ir toj pačioj vietoj.

Pirmininkas.

vaka- 
keps-

Piva-

buvo

Akron, Ohio

SLA 198-354 Kuopos Veikla

toma gana įdomi programa: 
linksmi dainininkai iš Cleve- 
lando, muzika jaunimui ir se
nimui pasišokti. Paminėjimą 
rengia vietos ALTo skyrius, 
kuriam pirmininkauja P. Jo
ga, sekretoriauja N. Trum- 
pickas ir pinigus prižiūri A. 
Kirtiklieniė. Visi yra SLA 198- 
354 kuopos nariai.

Korespondentas.

Detroit, Michigan

SLA 352 Kp. Priešmetinis Su
sirinkimas, Išrinkta Valdyba

Sekmadienį, gruodžio 4 die
ną Ispanų Salėje įvyko SLA 
352 kuopos priešmetinis susi
rinkimas, kuriame organizato
rė p. B. Keblaitienė perskaitė 
dviejų naujų narių aplikaci
jas.

Pirmininkas pranešė, kad 
rugsėjo pirmą dieną mirė 
kuopos senas narys V. Ratu- 
šinskas, ir paprašė susirinku- 

I sius atiduoti paskutinę pagar
bą mirusiam nariui atsistoji
mu ir susikaupimu minutei.

Prieš renkant kuopos val
dybą, buvo aptarta kuopos 
valdybos narių algos ir nu
tarta algą pakelti kuopos fi- 

| nansų sekretorei p. Januške
vičienei $100.00. Ji nuošim- 

| čių gauna už surinktas duok
les apie du šimtu dolerių, to- 

I dėl dabar viso gaus apie tris 
šimtus dolerių algos. Kitų 
kuopos valdybos narių algos 
mažos ir jos paliktos tokios 
kokios buvo.

[Detroito lietuviai veteranai 
užpirko namą, kuriame bus 

1 įtaisyta salė ir gal klubas, jie 
laišku kreipėsi į šią kuopą 
prašydami, kad kuopos ižde 
esančius $200.00 neva vetera
nų reikalams skirtų perduotų 
veteranų remontuojamai sa
lei. Reikalas galutinam nuo
sprendžiui paliktas sekančiam 
susirinkimui.

Valdyba išrinkta iš sekan
čių asmenų: F. Motuzas — 
pirmininkas, V. Tamošiūnas— 
vice pirm., A. Boreišis — už- |

Pittsburgh, Pa.

Ir Vėl Buvo Didelis Pokylis

Jubiliejinio Seimo Rengimo 
komisijos nariams pagerbti, 
buvo surengtas šaunus poky
lis šeštadienį, gruodžio mėn. 
3 dienos vakare ponios Bro
nės Pivaronienės gražioje re
zidencijoje čia Pittsburghe.

Šis pokylis su visais daly
viais buvo taip gražiai ir gry
nai lietuviškas ir jaukus ir 
laikas praleistas tokioje ma
lonioje atmosferoje per grei
tai prabėgo. Buvo juokauta ir 
rimtai diskutuota, buvo net 
ir keletą kalbų pasakyta. O tų 
dainelių — tiek daug ir gra
žių — taip skambiai sudai
nuotų, sugraudino ne vienam 
širdį. O svečių vaišintoja ger
biama B. Pivaronienė vis sma
gi, kukli ir su malonia šypse
na, tarp svečių sukosi, ragin
dama užkąsti bei išgerti. Va
karienės stalas visokių gėry
bių apkrautas svečius viliote I 
viliojo. Visi valgiai taip gar
džiai lietuviškai paruošti pa
rodė visiem, kad namų šeimi
ninkė
kuri taip moka nustebinti vi

sus su tokiais gardžiais 
rienės patiekalais ir 
niais.

Kai vėliau visi gerb.
riunienei sudainavo “Ilgiausių 
Metų”, o ji susigraudinusi ta
rė keletą žodžių į svečius, ro
dos ne ji kalbėjo, ibet čia šiuo
se lietuviškuose namuose pra- 
bijo jos vyro a. a. Petro Pi- 
variuno dvasia, kuris su pa
sididžiavimu jau nuveiktais 
lietuvybei darbais liepė tęsti 
jo pradėtus darbus ir sieki
mus dėl brangios Lietuvos ge
roves. Ir eina P. Pivaronienė 
jos vyro užbrėžtomis pėdomis, 
ir neša lietuvybės naštą ant 
savo pečių, remdama ir iškel
dama visą kas lietuviška, 
dirbdama nenuilstamai kiek 
jėgos leidžia.

Kai visi su kogeriausia nuo
taika vėlai j jau skirstėsi na
mon — rodos net ir tie svy
ruojantys klevai, kurie savo 
stipriomis šakomis gaubia p. 
Pivariunienės namus —
dė pasaką apie prabočius ga-

gau-

(

SLA 198-354 kuopos susi
rinkimas įvyko gruodžio 4 d., 
kuriame buvo apsvarstyta 
ateinančių metų veikla. Nu
matyta ir toliau daryti kas 
mėnesį susirinkimus toje pa
čioje šv. Petro parapijos sa
lėje. Vasarios metu nutarta 
rengti gegužinę. Ateinantiems 
metams kuopai vadovauti per
rinkta ta pati valdyba, kuri 
gana sėkmingai vadovavo 
kuopai per 1960 metus.

Kuopos narius prašome įsi
dėmėti, jog sausio mėnesio 
susirinkimas įvyks antrą sek- 
madienlį, sausio 8 dieną, 
dangi pirmas sekmadienis 
Naujų Metų diena.

Kuopos nariai aktyviai 
lyvauja rengime Lietuvos
priklausomybės paskel b i m o 
sukakties paminėjimo, kuris 
įvyks sausio 29 dieną. Numa

Omaha, Nebraska

SLA 87 KUOPOS 
narių susirinkimas įbus laiko
mas 1961 metais sausio mėn.. 
8 dieną, 2 valandą po pietų, 
šv. Antano parapijos salėje.

Susirinkime bus svarstoma 
1961 metų veikla, renkama 
nauja valdyba ir Ibus pateikta 
piniginė apyskaita už 1960 
metus.

Prašome kiekvieną narį įsi
pareigoti dalyvauti susirinki
me.

worth Avenue, Calumet City, 
lllinois.

Visi kuopos nariai ir narės 
•bukite šiame susirinkime ir 
užsimokėkit mokesčius. Po 
susirinkimo nebus priimami 
mokesčiai. Bus valdybos rin
kimas 1961 metams, nes 
priešmetiniam susiri n k i m e, 
1960 metais lapkričio 6 dieną 
tik 6 nariai dalyvavo, tai ne
buvo galima susirinkimo lai
kyti.

Kurie nariai neužsimokės 
šiame susirinkime sausio 8 
dieną, tai iki kito susirinkimo 
bus suspenduoti.

Juozas Maksvitis, 
Finansų Sekretorius.

Wa ūke gan, lllinois

viena iš geriausių

SPECIALI SLA
Mokesčių Lentelė

10 Metu Terminuotai Apdrauda! 
Mėnesinės ir Metinės Duoklės 

Už $1,000.00 Apdraudos 
(Ekspensų Duoklės Įskaitytos)

Mėnesinės Metinės
Amžius Duoklės Duoklės

20 .60 $6.54
21 .61 6.65
22 .62 6.75
23 .63 6.88
24 .64 7.01
25 .65 7.18
26 .67 7.33
27 • .70 7.51
28 .75 7.69
29 .85 7.89
30 .90 8.12
31 .92 8.36
32 .93 8.64
33 .94 8.93
34 .95 9.25
35 .96 9.59
36 .97 9.96
37 .98 10.38
38 .99 10.82
39 $1.01 11.31
40 1.03 11.84
41 1.08 12.41
42 1.15 13.04
43 1.24 13.72
44 1.29 14.46
45 1.35 15.26
46 1.42 16.14
47 1.50 17.09
48 1.59 18.14
49 1.69 19.26
50 1.79 20.49
51 1.94 ' 21.82
52 2.10 23.28
53 2.20 24.86
54 2.35 26.59
55 2.50 28.45
56 2.67 31.04
57 2.85 33.52
58 3.15 36.52
59 3.46 40.02
60 3.82 43.66
61 4.01 47.06
62 4.25 50.40
63 4.55 53.86
64 4.84 56.88
65 5.10 60.54

ka- 
yra

da- 
Ne-

Kuopos Valdyba.

Hammond, Ind

SLA 273 KUOPOS 
narių metinis 
įbus laikomas 
sausio 8 dieną,

susirinkimas
1961 metais

920 Went-

SLA 262 KUOPOS 
narių metinis susirinkimas į- 
vyks 1961 metais sausio mėn. 
8 dieną, Lietuvių Auditorijoje. 
Pradžia 10 valandą ryto.

Bus valdybos rinkimas dėl 
1961 metų ir kiti svarbus rei
kalai turės būt aptarti. Bus 
išduotas raportas iš 10-tos 
apskrities suvažiavimo, ir kur 
laikysim susirinkimus.

Joseph Mitchell,
SLA 262 kuopos sekr.

TERMINUOTA APDRAUDA YRA GERA
JŪSŲ ARTIMIESIEMS IR JUM PATIEM

Čia spausdiname Terminuotos Apdraudos Aplikaciją, su kuria gali apsidrausti suaugusieji nuo 20 iki 70 
metų amžiaus iki $2,000.00.

Terminuota Apdrauda suaugusiems duodama 10 metų. Po to ji gali būti vėl atnaujinta.
Daugiau aplikacijų galite gauti pas vietos SLA kuopų sekretorius ir organizatorius, kurių adresai nese

niai buvo nurodyti “Tėvynėje.”
Duokles už terminuotą apdraudą yra mažos. Jų lentelė taip pat yra šiame “Tėvynės’* numeryje.
Aprūpinkite savo artimuosius geriausia dovana—SLA apdrauda. Iki vasario mėnesio 1 dienos, 1961 

metų, visų skyrių apdraudas galite gauti žymiai palengvintomis sąlygomis.
IŠKIRPKITE ŠIĄ APLIKACIJĄ

Dair šiandien užpildę aplikaciją siųskite kartu su mokesčiais SLA vietos kuopai arba Centro Raštinei 
adresu:šiuo

ai

y
*4 O
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DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street 

New York 1, N. Y.

APPLICATION FOR MEMBERSHIP
and for Ten-Year Term Life Insurance Age 20 to 70 Years

WRITE OR PRINT PLAINLY IN INK ONLY

ft.

Date

------------ Zone_____ Statė................

Age nearest birthday _________ -
Sex: Malė or female ___________ ___________

.__ Married ____________ Widowed ....................  Divorced ................... .  Separated-------------
in. VVeight ----------  lbs. Ghange of weight within past year: Gaine __ lbs. Loss __ lbs.

........ .........Name of employer.___--------- ------------------------------ ------------------ -----------------------

Day
.. City
Year .

Applicant’s name in full—not initials

Present rcsidence address

Date of birth: Month
Plaoe of birth ___________

Civil status: Single

Height: _______

Occupation _____

Business address
Amount of Term Life Insurance desired $................. .......Monthly premium $.......... .......... _ Annual premium $........

Do you want Accidental Death Insurance? Yes ---------------- No ---------------  If yes, what amount $---------------
Name of beneficiary ___________________________________________________________ Relationship __________

Address __________________________________________  City ________;■_____________________ Zone _____ Statė
♦Premium is graded in accordance with applicant’s age. For example: monthly and annual rates for each $1,000.00 oi 

term life insurance age 20 years, monthly 60 cents, annual $6.54; 30 years, monthly 90 cente, annual $8.12; 40 years, 
Monthly $1.03, annual $11.84; 50 years, monthly $1.79, annual $26.49; 60 years, monthly $3.82, annual $45.66. Premi
um for Intermediate ages are relatlvely proportional. Exact premium for each intemiedlate age term life insurance 
is found in Rate Tablea.

*

CERTIFICATION AND DEGLA RATION OF INSURABILITY
I, the undersigned, declare herewith that I am at prese nt in good health eoccept (give details of past illnesses)—

I understand and agree that all the foregoing statements and answers made by me shall constitute a part of the 
contract of insurance when issued and I hereby deoiare that all such statements and answers are, to the best of my 
knowledge and belief, full, accurate and true, and are offered to the Lithuanian Alliance of America as a certifica- 
tion of Insurability and a consideration for the contract for ten-year term life insurance is found in Rate Tables. 
with $__________ as my initiation dues for--------- months---------  years.

Signature of Applicant Signature of Witness, Sponsor or Organizer

Should "Tėvynė” be mailed? Yes —— No —— This applicant was enrolled by (name) .....................................

(address) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ -------------------------

CERTIFICATION BY) THE LODGE
I do hereby certify that the above named applicant has been accepted as a member of the Lodge No.

Lodge Secretary’s Signature Date , 19

INSTRUOTIONS
a. Have the application filled with pen and ink, then mali it directly with membership dues to Dr. M. J. Vinikas, 

307 W. 30th St., New York 1, N. Y., or take it to the nearest meeting of your Lodge.
b. The applicant mušt be fully informed of the contents of the Constitution and By-Laws of the Lithuanian Al

liance of America and the terms and conditions of the Class of insurance applied for by him.

Space below this line for Home Office ūse only

Gert. No.

Cert. Class

Amount $_______

Accidental am’t $. 

Am’t of dues rec’d $.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30th STREET

NEW} YORK 1, N. Ye

»

Lodge No.

Date rec’d -----

Date accepted . 

Monthly dues $ 

Annual dues $_. 

Approved by__

Šeriai No. $23
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Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS)

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pai

(Tęsinys)
Vienoms apskritiems priklauso 4 ar 5 kuopos, 

kitoms 15 ar 20, o valdybos vienokis skaitlius. Tai 
butų didelė nelygybė. Be to, tai butų dviguba atsto
vybė. Nepriimtinas. —įstatų Komisija.

Įstatų Komisijos vardu J. Varkala siūlo 308 kuo
pos įnešimą atmesti. Dėl. K. Aleksynui įnešus, dėl. K. 
Namaksi parėmus, visais balsais prieš tris seimas 308 
kuopos įnešimą atmetė.

53. Įnešimas Nr. 11.

Tautiški Centai
Kad Tautiškų Centų Fonde susidarę pinigai tarp- 

seiminiam laikotarpy pačių Seimų butų išskirstyti lie
tuviškiems kultūriniams, labdaringiems, Lietuvos ne
priklausomybės gynimo reikalams ir tt., o ne pave
dama Pildomajai Tarybai kaip dabar yra praktikuo
jama.—Siūlo 40 kp.

Kiekvienas Seimas šį reikalą svarsto ir sprendžia. 
Tai nėra Įstatų Komisijos ribose.

J. Varkala įstatų Komisijos vardu siūlo 40 kp. 
įnešimą nesvarstyti, kadangi šį reikalą kiekvienas S.
L. A. Seimas svarsto ir sprendžia. Dėl. S. Budvičiui 
įnešus, dėl. E. Satkoff parėmus, seimas nutarė visais 
balsais prieš du, palikti kaip yra.

54. Įnešimas Nr. 12.
ŠIA Organas “Tėvynė”

Pageidaujama, kad taupumo sumetimais SLA 
laikraštis “Tėvynė” butų panaikintas, o jo vietoje 
butų išleidžiamas kas mėnesį SLA biuletenis, grynai 
SLA reikalams, kaip tai Centro apyskaitos, apskričių 
suvažiavimų protokolai, žinios apie naujus ir mirusius 
bei išstojusius narius ir panašiai—Siūlo 308 kuopa.

Organą Tėvynę padaryti mėnesiniu laikraščiu. — 
Siūlo 226 kp.

Įstatų Komisija rekomenduoja palikti “Tėvynę” 
savaitraščiu.

Įstatų Komisijos vardu J. Varkala rekomenduo
ja Tėvynę palikti savaitraščiu. Delegatas S. Baka- 
nas įnešė, delegatas P. Joga parėmė priimti Įsta
laitis įnešė, dėl. M. Kuprienė parėmė diskusijas užda- 
jas uždaryti. SLA 226 ir 308 kuopų įnešimus seimas 
visais balsais prieš tris, nutarė atmesti.

Prez. P. Dargis SLA 51 Seimo ketvirtą sesiją už
darė 5 vai. po pietų, pranešdamas, kad penktoji seimo 
sesija prasidės ryt 9 valandą ryto šioje pat vietoje, 
tų Komisijos rekomendaciją, šiuo klausimu pasisakė 
delegatas S. Bakanas, J. Petrėnas, A. Trečiokas, K. 
Namaksi, M. Vaidyla ir dėl. T. Mjatas. Į)el. V. Tamu- 
ryti. Seimas visais balsais prieš du, nutarė diskusi-

PENKTA SESIJA
Prezidentas P. Dargis, SLA 51-mo Seimo penktą 

sesiją atidarė 1960 m. liepos mėn. 13 d. 9 vai. ryto, 
Pick-Roosevelt viešbutyje, Balroom salėje, Pittsburgh, 
Pa.

55. Prezidentas P. Dargis pakviečia sekretorių 
dr. M. J. Viniką atlikti seimo delegatų vardošaukį. 
Atlikus delegatų vardošaukį paaiškėjo, kad šioje se
sijoje dalyvauja viso 129 delegatai.

56. Mandatų Komisijos vardu dėl. A. Praškevi
čius pranešė, kad yra atvykę Šie nauji delegatai: J. 
Šneideraitis, 368 kuopos ir Audrovė Valatkienė, 374 
kuopos ir rekomenduoja priimti seimo delegatais. 
Dėl. Gegužiui įnešus, dėl. P. Mačiukienei parėmus 
seimas vienbalsiai nutarė Mandatų Komisijos reko
menduotus delegatus pripažinti pilnateisiais seimo 
delegatais.

57. SLA prezidentas P. Dargis prašo paskaityti 
SLA 51 Seimo trečios ir ketvirtos sesijų protokolus. 
Dėl. P. Dagys perskaito trečios sesijos protokolą. 
Dėl. A. Gustienei įnešus, dėl. Mačiukienei parėmus, 
seimas trečios sesijos protokolą vienbalsiai priėmė 
taip, kaip surašytas.

58. Dėl. P. Dagys perskaito ketvirtos sesijos 
protokolą. Dėl. S. Budvičiui įnešus, dėl. S. Bakanui 

parėmus seimas vienbalsiai priėmė ketvirtos sesijos 
protokolą taip, kaip surašytas.

60. Prez. P. Dargis kviečia SLA Įstatų Komisiją: 
Dr. A. Montvidą, J. Varkalą, dr. K. Drangelį referuoti 
kuopų įnešimus ir patiekti Įstatų Komisijos rekomen
dacijas.

Įnešimas Nr. 13. .

“Tėvynės” Redaktorius

“Tėvynės” redaktorius yra skiriamas ir atleidžia
mas Pildomosios Tarybos, kuri, kartu su Seimo iš
rinkta Švietimo Komisija nustato “Tėvynės” pagrin
dines gaires ir duoda redaktoriui nurodymų, kokia 
kryptimi “Tėvynė” turi būti redaguojama.—Siūlo 322 
kp. :

Dabartinė Konstitucija pasako, kad redaktorius 
yra Pildomosios Tarybos ir švietimo Komisijos prie
žiūroj, kad jis redaguotų organą tinkamai. Palikti 
kaip dabar yra. —Įstatų Komisija.

61. SLA Įstatų Komisijos narys dr. K. Drange- 
lis skaito kuopų įnešimą Nr. 13 ir pateikia Įstatų 
Komisijos rekomendaciją: palikti, kaip dabar yra. 
Dėl. F. Rogers įnešė, dėl. A. Mockienė parėmė priim
ti Įstatų Komisijos rekomendaciją. šiuo klausimu 
pasisakė dėl. J. Tumavičienė, dėl. S. F. Bakanas, dėl. 
T. Matas. Dėl. V. Amsie įnešė, dėl. J. Krasinskas 
parėmė diskusijas uždaryti. Seimas visais balsais, 
prieš du, nlutarė diskusijas uždaryti. Balsuojant S.
L. A. 322 kuopos įnešimą visais balsais prieš 3 seimas 
nutarė palikti, kaip dabar yra.

Įnešimas 14.
Seimų, Pildomosios Tarybos ir Apskričių Protokolai

“Tėvynėj” talpinti tik žymesnius ir visiems na
riams žinotinus Seimų, Pildomosios Tarybos ir apskri
čių įvykius ir tarimus, o ne ištisus protokolus.—Siūlo 
226 kp.

Siūlome, kad SLA Piildomosios Tarybos protoko
lai butų skelbiami “Tėvynėje” po vieno mėnesio, o Sei
mų po dviejų mėnesių, NEVĖLIAU.—352 kp.

Kad “Tėvynėj” skelbiami Pildomosios Tarybos po
sėdžių ir Seimų protokolai butų techniniai spausdinami 
ant pusės puslapio iš abiejų lapo pusių dėliai patogumo 

iškarpoms.—Siūlo 352 ir 222 kuopos.
226, 352 ir 222 kuopų siūlymai yra išmintingi, tik 

vieni nuo kitų skiriasi. Įstatų Komisija rekomenduoja, 
kad po kiekvieno Seimo ir po kiekvienos Pildomosios 
Tarybos susirinkimo protokolai butų atspausdinti at
skirame priede prie “Tėvynės” ir sykiu su ja pasiųsti 
visiems nariams.

62. SLA Įstatų Komisijos narys dr. K. Drauge
lis skaito kuopų įnešimą Nr. 14 ir Įstatų Komisijos 
rekomendaciją. Dėl. F. Rodgers įnešė, dėl. V. Ka
marauskas parėmė priimti Įstatų Komisijos rekomen
daciją.

Dėl šio įnešimo pasisakė delegatai: M. Vaidyla, 
dr. P. Grigaitis, dėl. S. Budvitis, dėl. J. Stanislovai- 
tis. SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui paaiškinus, 
delegatas S. Budvitis įnešė pataisą, 226 352 ir 322 
kuopų įnešimus pavesti išspręsti Pildomajai Tarybai. 
Balsuojant seimas visais balsais prieš du, pasisakė 
už įnešimą su pataisa: palikti išspręsti Pildomajai Ta
rybai.

Įnešimas Nr. 15.
Švietimo Komisija

Panaikinti švietimo Komisiją ir jos pareigas pa
vesti Pildomojai Tarybai.—Siūlo 226 kp.

ŠIA Konstitucija pabrėžia platų pasimojimą na
rius ir bendrai lietuvius šviesti. Šiam tikslui yra ren
kama švietimo Komisija, kuri savo pareigas eina pagal 
organizacijos sumanymus ir išgales. Palikti švietimo 
Komisiją. —Įstatų Komisija.

63. SLA Įstatų Komisijos narys dr. K. Drange- 
lis skaito kuopų įnešimą Nr. 15 ir Įstatų Komisijos 
rekomendaciją. Dėl. W. Anesta parėmus seimas 
vienbalsiai Įstatų Komisijos rekomendaciją priėmė.

Įnešimas Nr. 16.
Ryšininko Paskyrimas

Rinkti ar paskirti asmenį, kuris rūpintųs Susivie
nijimo propagandos reikalais—public relations.—Siūlo 
236 kp.

Pavesti šį reikalą Pildomajai Tarybai spręsti.
—Įstatų Komisija.

(Bus daugiau)

KILNUSIS BRIEDIS
Iš anglų kalbos vertė

B. NAUJALIS
Toronto, Canada

Kada tai seniai, seniai, netoli du tūks
tančiai metų prieš tai, tolimoje Kanados 
šiaurėje gyveno kaiminė briedžių. Vieną 
ypatingą naktį angelas nusileido iš dausų 
tarp jų ir pranešė linksmą naujieną, kad 
Betliejaus miestelyje Marija pagimdė Kū
dikėlį Jėzų. Tada angelas suplojo spar
nais, kad net aukso dulkės pasipylė iš jų 
ir nuskubėjo, nuskrido pranešti šią džiugią 
žinią kitiems, visame pasaulyje esantiems, 
gyvuliams.

Kada angelas apleido briedžių kaiminę, 
tada briedžiai tik ir kalbėjo apie tą 
džiaugsmą, kad Kūdikėlis gimė Marijai. 
Vienias iš jų pats žvaviausias briedis, kuris 
savo ištvermingumu ir jėgingumu pranešė 
kitus, užklausė:

—Kur randasi tas Betliejaus miestelis? 
Aš norėčiau nuvykti ir savo akimis pama
tyti Kūdikėlį Jėzų.

Tik vienas senas briedis, labai šakotais 
ir nuo senumo apsamanojusiais ragais, ži
nojo kur yra Betliejaus miestelis.

—Tas yra labai toli,—senasis briedis 
purtindamas savo seną galvą, įspėjo jau
nuolį briedį.—Pirmiausia tu turėtum per
bėgti daugybes mylių per grubųjį ledjurį. 
Po to tave sutiktų šturmaujantis okeanas, 
kurį tau reiktų perplaukti. Okeanas labai 
platus ir jo žiaurios banlgos numirkytų tavo 
gražųjį kailį, išvargintų tavo mikliąsias ko
jas ir išsemtų tavo jėgas, kad tu jau to
liau nenorėtum keliauti. Be to tu susitik
tum plačias, akimis neišmieruojamas girias, 
kurių medžiai tankus kaip šepetys ir jų 
šakos susipynę kaip erškėtynai, ir tu nusi- 
laužtum savo didinguosius ragus ir nudil- 
dytum gražiuosius plaukus. Už neišmatuo- 
įamų girių tu susitiktum aukštų kalnų vir
tines. Kalnai tokie aukšti, kad debesys 
slinikdami pro juos skiriasi. Kalnų atska
los, aštriosios uolos sužeistų tavo eikliąsias 
kojas ir tavo gražios kanopos nudiltų, su
skiltų iš kurių čiurkšlėmis tekėtų kraujas. 
Tu toliau keliaut negalėtum. Gi už tų kal
nų, už tų aštriųjų uolų, tave sutiktų plati, 
viską mirtimi paverčianti dykuma. Dyku
ma tokia plati, didelė, kaip du okeanai, ir 
smėlis toks karštas, kaip ugnis. Ten nėra 
nei vandens, nei žalios žolės ir tu turėtum 
apleisti šį pasaulį, (be laiko eiti į gyvulių 
dangaus karalystę nepriėjęs Betliejaus 
miestelio ir nepamatęs Kūdikėlio Jėzaus. 
Ne, ne mano puikusis jaunuoli, o ne, mano 
išdidusis puikuoli, tu turi išmesti iš savo 
svajingos galvos šią romantišką svajonę 
pamatyti Kūdikėlį Jėzų. Palik čia tarp mu

sų. Tarp savo giminių ir draugų. Džiau
kimės visi tą linksmą naujieną išgirdę, ku
rią mums angelas pranešė, bet nebandyk 
pasiekti Betliejų ir pamatyti Kūdikėlį Jėzų.

Jaunas briedis, išdidžiai pakėlęs galvą, 
kurią puošė puikus šakoti ragai, žvelgė į 
tolį. Kurį laiką tylėjo, lyg ką svarstyda
mas. Jis išklausė protingojo seno briedžio 
kalbos, bet po valandėlės nusprendė prie
šingai ir, atsukęs savo žvalias akis link 
kaimenės, prabilo:

—Didieji ledjurio plotai neišgąsdins 
manęs, aš esu jį perbėgęs keletą kartų. 
Okeaną aš perplauksiu į pusę to laiko. 
Visi žino, kad aš esu geriausias plaukikas 
iš visos briedžių giminės, o po to galėsiu 
kelias dienas pasilsėt ir mano jėgos, ir ma
no plaukai vėl bus kaip buvo prieš tai. 
Jeigu mano ragai nusilaužins į medžių ša
kas ir jeigu mano kanopos suskils lipant 
per aukštų kalnų aštrias uolas, tas niekis. 
Ir ragai ir kanopos ataugs. Juk jus žinot, 
kad aš esu pats jėgingiausias, pats ištver
mingiausias iš jus visų kiek aš čia matau, 
ar kiek aš žinau. Ką, dykuma? Aš ją 
perbėgsiu nakties laike ir jokie saulės spin
duliai manęs nekepins. Prieš tai aš gerai 
pasiganysiu, atsigersiu, atsilsėsiu ir aš bėg
siu greičiau už vėją. Ne, garbingasis sena
sis briedi. Aš turiu pamatyt Kūdikėlį Jėzų.

Tada pasuko galvą draugų link ir 
klausė ar kuris iš jų nenorėtų eiti kartu 
su juo, bet visi jo draugai kratė į šalis gal
vas ir be žodžių galima buvo suprasti jų 
nesutikimą eiti su juo. Tada jis pradėjo 
atsisveikinti su giminėmis, draugais, pažįs
tamais ir pradėjo kelionę Betliejaus link.

Ledjurį perbėgo pasišokėdamas, bet 
okeanas buvo daug platesnis negu jis manė 
prieš tai ir jį perplaukti užėmė daug, daug 
dienų. Jis buvo pilnai išvargęs ir jo pui
kusis kailis buvo numirkęs. Jis turėjo il
sėtis kurį laiką, kad atgauti jėgas. Sau
lutė šildė, oras gaivino, puiki traški žalia 
žolė maitino ir jis greit atgavo pirmykštes 
jėgas ir savo plaukų buvusį blizgantį grožį. 
Kada jis priėjo platybes girių, tankybes 
medžių, jau jis buvo stiprus kaip visuomet.

Girios buvo tankios, kaip šepetys, o 
plotis jam atrodė daug platesnis už iki šio- 
liai padarytą kelionę sudėjus kartu. Jis 
nėrė pro tankas šakas, o jos raižė jo gra
žiai blizgančius plaukus ir laužė jo gražius 
ragus. Kraujas bėgo čiurkšlėmis užliejant 
(jo iki šioliai buvusias žvavias akis, dabar 
liūdnas, bet su viltimi kada nors pamatyti 
Kūdikėlį Jėzų. Kada jis perėjo girias tada 
jis buvo tiek pavargęs, kad prieš jo pačio 
nenorą, jėgų išsekimas privertė jį ilsėtis 
keletą dienų. Po to jis vėl atgavo savo 

pirmykščias jėgas ir su energija tęsė ke
lionę toliau Betliejaus link.

Kalnai buvo aukšti. Atsikišę uolos 
aštrios ir jų aukščio, ir jų pločio jo akys 
negalėjo aprėpti. Tas jam užėmė daug 
laiko iki jis perkopė kalnus. Jis susižeidė 
savo kietąsias kanopas ir iš jų tekėjo krau
jas. Kūnas vėl jautėsi nuvargęs. Jis gy
dėsi žaizduotas kojas ir gaivinosi šaltinio 
vandeniu, ir ganėsi sočioje žolėje iki pra
dėjo kelionę per dykumos krašto platybes.

Dykuma buvo daug platesnė už okeaną 
ir jis bėgo greičiau už vėją. Deja, trošku
lys privertė jį ieškoti vandens, tas užėmė 
ilgą laiką, o po to keletą dienų turėjo il
sėtis, kad atsigėrus iki sočiai ir galėtų tęsti 
kelionę toliau.

Tai buvo džiaugsminga diena, kada kil
nusis briedis, po tiek laiko, prikeliavo ma
žytį miestelį. Sutikęs nepažįstamą gyvulį, 
kuris jam kažinikaip keistai atrodė, užklau
sė jo “kaip tas miestelis vadinasi” ir gavo 
atsakymą, kad tai yra “Betliejus.” Tada 
briedis klausė jį “Kur aš galėčiau rasti Kū
dikėlį Jėzų?”

Gyvulys, kuris kiek panešėjo į arklį, 
kiek į briedį ar kitą gyvuli, bet truko ragų 
(tai butą asilo, jis sužinojo vėliau), juokė
si, juokėsi galvą kratydamas į šalis ir ausi
mis linguodamas į visas puses, ir pro juoką 
pasakė: “Tu esi pavėlavęs . . . Jeigu tu no
rėjai pamatyti Kūdikėlį Jėzų, tai tau rei
kėjo paskubėt. Jis dabar užaugo į tikrą 
vyrą.”'

Dar vieną sutiko ramaus budo gyvulį, 
tai buvo kupranugaris, kurio giminės narių 
jam teko sutikti keliaujant per dykumą. Iš 
jo sužinojo, kad jis buvo tikrai pavėlavęs.

—Tvartelis štai čia, kuriame Kūdikėlis 
gimė. Tą naktį aš buvau ten ir tą stebuklą 
pats savo akimis mačiau.

Jis viską nupasakojo kilniajam brie
džiui, kaip viskas įvyko.

Po to, kada briedis viską sužinojo, la
bai nuliūdo, kad jo padarytas kelias, jo 
visos kančios nuėjo veltui. Nuleido liūdnai 
galvą ir pradėjo atsisveikinti savo naujai 
įsigytus draugus: asilą, kupranugarį. Ir 
bedalis briedis gryžosi atgal ir pradėjo ke
lionę namų link.

šį kartą dykuma atrodė daug platesnė 
ir smėlis daug karštesnis negu prieš tai. 
Nors jis (jau žinojo kur rasti vandenį, bet 
j'am perbėgti dykumą užėmė daug daugiau 
laiko negu pirmiau. Kada jis perėjo svili
nančios dykumos smėlynus, tada jį sutiko 
aukštybės kalnų.

Uoloti kalniai atrodė užaugę aukštesni 
ir uolų atskalos daug aštresnės; jos kru
vino ir vargino jo išsekusias jėgas. Jis tu
rėjo ilgai, ilgai ilsėtis iki perlipo tuos pa
čius kalnus, kuriuos jis pirmiau perlipo per 

pusę to laiko. Jis jau žinojo, kad ši kelionė 
užims jam visą gyvenimą ir šį kartą jis jau 
daugiau nieko nenori, tik sugrįžti į savo 
giminę ir ten prie savųjų, prie giminių dar 
kartą pažvelgti į tuos ledų plotus, arktiki- 
nius kalnus ledų, ir tada užmerkti amžinam 
miegui akis. Tos minties vedamas jis dėjo 
paskutines /jėgas. Išvargusiomis kojomis 
žingsnis po žingsnio, mylia po mylios vis 
artėjo namų link.

Po labai ilgo laiko (sunku butų pasa
kyti kiek tai lako praėjo), jo sunkios kelio
nės, priėjo okeano krantą ir, pamatęs pla
tybes šturmuojančio okeano, bejėgiai pa
dėjo galvą ant žolės ilgam poilsiui. Jo gal
va buvo skaudama nuo naujų žaizdų. Jo, 
kada tai buvę gražus ragai, dabar vietoje 
jų tik nuolužos. Jo, kada tai buvęs pui
kus kailis su blizgančiais plaukais, dabar 
apsilupęs, suraižytas, sukoneveiktas. Jo 
kanopos kada tai skaldę akmenis, dabar 
nudilę, sukeldėję, iš kurių, ant sukrekėjusio 
seno, tekėjo naujos srovės kraujo. Jo kada 
tai žvalios akys nubluko ir liūdnai žvelgė 
žemės link. Jis jau buvo įsitikinęs, kad 
jo (jėgos jau niekad nepajėgs pernešti į 
antrą krantą okeano. Tas jam darė didelį 
skausmą, kad jis jau niekad nepamatys 
savo artimųjų, nei įgimtojo krašto, ir turės 
mirti ant nepažįstamo vandenyno kranto, 
svetimoje žemėje, toli, toli nuo savo tėvy
nės.

Kada jis užmerkė beviltiškai akis ir 
mintimis nuskrido į gimtąjį Arktiką, staiga 
pajuto (kažinkas) jį lietė. Kada jis at
merkė akis, gi angelas nusileidęs iš aukš
tybių stebėjo jį ir maloniai šypsojos, ir pro 
angelišką šypseną prabilo:

—Nepamesk vilties, kilnusis briedi. 
Kūdikėlis Jėzus, kurio tu taip norėjai ma
tyt, dėl kurio beveik visą gyvenimą paau
kavai bekeliaudamas, negali būti be atpildo. 
Kūdikėlis Jėzus dabar Danguje ir stebėjo 
tavo kančias jo beieškant. Jis jaučia tavo 
širdies troškimą pamatyti jį, todėl jis nu
tarė suteikti tau didelę garbę. Taip pat ir 
Šventas Nikolas, kuris randasi Danguje, 
yra paskirtas šią naktį apvažiuoti visą pa
saulį, šios nakties Kūdikėlio gimtadienio 
proga išvežioti, apdalinti pasaulio vaikučius 
dovanomis, vardan jo atminimo. Tu esi 
pats kilmingiausias ir ištvermingiausias 
briedis. Tu esi pats garbingiausias iš visų 
briedžių giminės, todėl Jėzus suteikia garbę 
tau traukti rogeles su Šventu Nikolu ir vai
kučių dovanomis į vieną naktį per visą 
pasaulį ir išdalinti jas.

Gerasis briedis kiek pralinksmėjęs nu
sišypsojo ir pasakė:

—Daug, daug metų atgal aš jaučiau 
didelę garbę traukti dangiškas rogeles su 
Šventu Nikolu ir vaikučių dovanomis, bet 
dabar jau pervėlu. Aš esu labai senas ir 

nudilęs. Aš esu senas, nuvargęs ir sergan
tis. Mano kojų sąnariai nesilanksto ir gal
vos į aukštį pakelt negaliu. Aš negaliu 
perplaukti okeano, kad pasiekčia namus, 
tai kaip aš galiu traukti rogeles, su šven
tu Nikolu ir dovanomis, į vieną naktį?

—Šiais meltais tu įgausi vėjo sparnų 
greitį savose kojose. Tavo kūnas bus leng
vesnis už pūką ir tavo judesiai bus grakš
tus kaip žaibai. Tu galėsi iškelti savo gal
vą į aukštį ir tavo akių žvalumas bus grį
žęs, kaip dar niekad nėra buvę. Kaip tu 
norėsi padaryti vieną šuolį, tai bus per visą 
platybę ledjurio. Pagal tavo norą tu ga
lėsi peršuoliuoti virš debesų,—aiškino an
gelas glostydamas briedį.

Briedis tylėjo, nenorėjo užgauti Dan
gaus pasiunltinio. Jis atsistojo, pasiraivė, 
neįmanoma. Jo kūnas buvo sustingęs. Pa
kėlė galvą į aukštį, kiek jam jėgos leido, ir 
patempė sprandą ir jam atrodė, kad tai 
prašneko:

—Aš esu dėkingas Kūdikėliui Jėzui, 
kad jis teikėsi skirti man/ tokią garbę. Aš 
kaistu iš džiaugsmo, bet aš turiu atsisaky
ti.—Briedis nuleido galvą žemai ir tartum 
pats su savim kalbėjo:

—Daug meilų atgal aš bučiau ugnimi 
degęs iš džiaugsmo už tokią garbę, bet 
dabar aš esu persenas, persilpnas. Sakyk 
Kūdikėliui Jėzui, lai jis pasirenka kitą— 
jauną, stiprų briedį, kuris galės traukti ro
geles daug greičiau už mane.

Angelas žvelgė su šypsena link jo ir 
jį glostydamas kalbėjo:

—Tu esi sunkiai perkalbamas. Gerai, 
lai bus taip kaip nori, kad kas metai, ant 
atminties Kūdikėlio Jėzaus gimtadienio, bus 
parinkta toks ištvermingas, kilnus briedis 
kaip tu, kad išvežiotų vaikučiams dovanas 
Kalėdų naktį; bet šį kartą, šiais metais 
Jėzus pasirinko tave, o po to galėsi keliauti 
į gyvulių dangaus karalystę. Tu įrodyk, 
kad gali tą padaryt. Aš duosiu (tau jėgų, 
tik pabandyk ir tu įsitikinsi koks tu esi 
galingas.

Briedis vis dar negalėjo tikėti ir mane, 
kad angelas juokauja iš seno, bejėgio. 
Nors jis labai troško būti dėkingu ir jaunu, 
bet žinodamas savo bejėgiškumą, vis dar 
nesiryžo. Pažvelgė į angelą, kurio šypsena 
privertė jį bandyti. Sudėjo abi kojas į 
krūvą, pasirengdamas visomis jėgomis į 
šuolį ... ir tik, pats negalėjo iš džiaugsmo 
tikėlti, kad jis atsirado antroje pusėje oke
ano. Kada jis padarė antrą, lengvą šuolį, 
peršvilpė visą lediniuotąjį okeaną ir atsi
rado tarp savųjų.

Nuo to laiko iki šios dienos Kūdikėlis 
Jėzus pasirenka ištvermingiausį, kilniausi 
briedį, kuris per vieną naktį apvežioja 
Šventą Nikolą, su vaikučių dovanomis, per 
visą pasaulį, vardan Kūdikėlio Jėzaus gim
tadienio atminimo.
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S.L.A. KUOPŲ VEIKLA NAUJI METAI

Brooklyn, N. Y.

SLA 152 KUOrOS
r.arių susirinkimas įvyks 1961 
metais sausio 10 dieną, 8 va
landą vakare, B lly Wol on 
patalpose, 168 Marcy Avenue, 
Brooklyne.

Visi kuopos nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti susirinki 
me.
Kuopos narių žiniai

SLA 152 kuopos naujas fi
nansų sekretorius, todėl rei
kalui esant kreipkitės 
prie naujo sekretoriaus šiuo 
adresu: Albertas F. Peters- 
Petrauskas, 84-17 Jamaica 
Avenue, Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. VIrginia 3-1477.

F. Stanco Stankūnas,
SLA 152 kuopos pirm.

South Boston, Mass.

deja Sophie Barčus pristaty
dama kandidatę Barborą Ro
kus, kur ą narės vienba'siai 
priėmė. Kitos narės žadėjo 
dėti pastangas gauti naujų 
narių.

Kuo>pa paskyrė $15.00 au, 
ką Veteranų Kalėdų cigarečių 
fondui.

Atlikus šiuos ir kitus eina
muosius reikalus — vakaro 
šeimininkės Anna Yonaitas ir 
Virginia Shimkus pakvietė su
sirinkusias prie Kalėdų vaišių. 
Stalas papuoštas su Kalėdų 
papuošalais gražiai atrodė. 
Be to, jis buvo kupinas įvai
rių pačių šeimirinkių gamin- 
‘ų skanumėlių. Buvo ir Kalė
dų Senelis, kuris išdalino do
vanas. žinoma, buvo ir Kalė
jų giesmės.

Praleidę malonų vakarą ir 
nalinkėja viena kitai Linksmų 
Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų skirstėmės ramon.

Narė.

Svetimoj padangėj, 
Tarp audrų ir sniego, 
Vai, jau kiek vaigingų 
Metelių prabėgo!... 
Galbūt, Nauji Metai 
Vilčių neapgaus, 
Ir tėvynė laisvę 
Trokštamą atgaus. 
Mums nereikia maršo, 
Nereikia mėnulio, 
Tik musų žemelės, 
Kur prabočiai guli, 
Kur kiekvienas kampas, 
Kur kiekviena vieta 
Brolių vargdienėlių 
Aša/rom aplieta... 
Gal musų svajonės 
Kartą išsipildys, 
Ilgų metų žaizdos 
Sieloj snsišildys.

Sofija Ambrazevičienė.

na-
aš

pa-

Nauja SLA Kuopos Valdyba

1960 metais gruodžio 14 
dieną įvykusiame SLA 43 
kuopos susir nkime 1961 mė
toms kuopos valdyba išrink
ta sekančioj sudėty:

Pirmininkas Justinas Vai
čaitis,

Vice pirmininkė Bronė Ka- 
počienė,

Finansų sekretorius Juozas 
Lokys,

Protokolų sekr. Valentina 
Minkenė,

Iždininkas Steponas Min- 
kus,

Iždo globėjai: Juozas Ar
lauskas ir Vytautas Stelmo
kas,

Organizatoriai: Justinas 
Vaičaitis ir Jonas Kalvaitis.

V!sais kuopos bei organiza, 
ciniais reikalais apskrities 
prašoma kreiptis į J. Vaičaitį, 
359 W. Broadway, So. Bos
ton, 27, Mass. Tel. AN 8-5040 
Gcneral Parcel and Travel 
Co. Ine. Kontoroje.

Koresp.

Shenandoah, Pa.

Iš SLA 23 Kuopos Meti- 
n‘o Susirinkimo

Chicago, Illinois

ŠIA 217 Kuopos Veikla

SI A 217 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko 1960 metais 
gruodžio 4 dieną. Iš kuopos 
kasos ALTu: paaukota $10.00.

Perrenkant valdybą, susi
rinkimas buvo bepriimąs pa
siūlymą palikti senąją. Ta
čiau ilgamečiam vicepirminin
kui ir pirmininkui Liudui 
Šmulkščiui pasitraukiant iš 
tavo pare gų, teko rinkti vi
sus pareigūnus po vieną.

Išrinktos kuopos valdybos 
sąstatas šitas: pirmininkas 
Antanas Stankus, vicepirmi
ninkas Jonas Sakalas, finan 
sų rekretorius Vytautas Pet
rauskas, protokolų sekre' o- 
rius Joias Kaunas, iždininkas 
Vytautas Pavilčius, iždo glo
bėja" : Jonas Liorentas ir Juo 
zas Kučinskas, organizatorius 
Mikas Simokaiti3 ir daktaras 
kvotėjas dr. Steponas Biežis. 
Kuopos valdyba šitą sykį ver
čiasi be ligonių lankytojų,

Liudas Šmulkštys, atsisvei 
įtindamas su kuopa, perdavė 
buvusio ilgamečio pirmininko 
George Gribo linkėjimus iš 
šiltosios Floridos visiems bu- 
buviems bendradarbiams.

Sekantis susirinkimas šau
kiamas vasario mėn. pradžio
je. J. Kaunas.

SLA 23 kuopos metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 4 
diena, priprastu laiku ir pri
prastoj vietoj. {SuHrinkimą 
atidarė ir vedė kuopos pirmi
ninkas Jurgis Subačius. Pro
tokolas skaitytas iš lapkričio 
mėnesio kuopos susirinkimo 
ir priimtas.

Skaitytas laiškas iš Centro 
nuo dr. M. J. Viniko, reikale 
naujų narių prirašymo. Ap
kalbėjus priėjusieji ir bėganti 
kuopos reikalai, p:rmininkas 
nasiulė susirinkimui išsirinkti 
naują valdybą 1961 metams. 
Norinčių įeiti į valdybą nesi
rado, todėl vienbalsiai nubal
suota pal’kti tą pačią valdy
bą 1961 metams.

Dabar SL A 23 kuopos valdy
ba sudaro šie nariai:

Pirmininkas Jurgis Suba 
Mus,

Vice pirmininkas Antanas 
Staniškis,

Iždininkas Dominikas Vaik- 
šnoras,

Finansų sekretorius Juozas 
Urbonas,

Užrašų sekretorius P. J. 
Alex,

Iždo globėjai: Jonas Staniš
kis ir Viktoras Visockis,

Organizatorius ir Kores
pondentas Viktoras Visockis

Daktaras kvotėjas dr. M 
Meri Romeika,

Maršalka Feliksas Šilalis.
Pirmininkas užklausia ko- 

misi’os ar turi ką pranešti? 
V. Visockis kalbėdamas parei
škia, kad lapkričio mėnesį 
kuopos susiriankime buvo nu
balsuota, kad gruodžio mene 
-į po kuopos susirinkimo tu 
rėti pobūvi su užkandžiais ir 
bėrimais, tad jis pareiškia 
kad susirinkimui užsibaigu' 
visi nariai esafe kvieč!ami j 
kitą kambarį, kur viskas yra 
paruošta. Užbaigus susirinki
mą nariai kartu su svečiai' 
msėdo prie s'alų, vaišinos 
r kartu linksmai kalbėjos 

vieni su kitais apie praėjusiu! 
gyvenimo įvykius.

Viktoras Visockis,
SLA 23 kuopos koresp.

Vyrų choro koncertas
“Kankardia” Dainių Vyrų 

choras gruodžio mėn. 2 die
ną turė/o puikų koncertą 
gražioj salėj “Irem Tample”. 
Choras gyvuoja jau 81 me
tus ir kas me ai rengia kon
certą. Minėtą chorą suorgani
zavo vokiečiai ir daug mc'ų 
buvo grynai vokiškas. Bet da
bar choras susideda iš 42 na
rių ir viskas tvarkoma anglų 
kalba. SLA 35 kuopos vice 
pirmininkas Pranas Lukas ir
gi dalyvauja jų tarpe kaipo 
baritono balsu. Šį kartą kon
certas susidėjo iš prieškalė
dinių dainų ir atliktas vokie
čių, anglų ir rusų kalbomis. 
Turėjo solistę moterį ir jau
ną pianistą. Pianas buvo nu- 
senas, jautėsi žvangėjimo gar
sas ir darė nemalonų įspūdį, 
nors skambintojas buvo vie
nas iš gerųjų. Vietinis muzi
kos krit i kas į 
pianą reikėtų 
rakandų laužą.
Mišraus choro

do Radijo Lietuvių valandos 
vedėjams ir visai valdybai už 
pranešimą oro bangomis apie 
mano ligą ir suraminimą dai
na “Tyli Nakt’s”. Kas per ra
di’o buvo šaky.'a apie mane 
ir dainą musų draugai James 
ir Benedikta Kvetkai, užre- 
kordavo, ir kada aš buvau 
mie, atvežė rekorderį ir 
viską girdėjau.

Dabar ačiuojam visiems
minėdami jų vardus. Magda
lena Januškevičienė rašo: 
“Apgailauju, kad negaliu as
meniškai jus aplankyti, bet 
mano mintys su tavim Anta
nuk”. Taipgi dėkojam sesės 
Januškevičienės dukroms ir 
žentams Mr. ir Mrs. R. Jahn- 
son, Mr. ir Mrs. J. O’Meara 
ir šeimai; Onai ir sunui Albi
nui ir marčiai Užupiam už 
dovaną; James ir Benediktai 
Kvetkams už dovaną, Onai ir 
jos sunui Rafalui Olijošam už 
dovaną, Miss Margaret Tor- 
rance už dovaną, Mr. ir Mrs. 
George Torrance 
Broniui 
šiam, 
Onai
Marijonai Kaziunienei, 
Deksnienei, Julei 
kienei, Mr. ir Mrs. A. Pagili- 
cttc, M r. ir Mrs. D. Levchuk, 
Brian Jeffrics, Franas Esa- 
belle Pekanas, Manchesterio 
Lietuvių choras, Leo Helen 
Brazauskai, Mr. ir Mrs. Cle- 
rence Lupein, Mr. ir Mrs. W. 
McDovvell and family, Mr. ir 
Mrs. J. McDovvell, Antanas ir 
Marcelė Bujavičiai, Mirs. R. 
Brovvn, Margaret ir Elzbieta 
Zorskai, Mr. ir Mrs. A. Kle- 
in, Mr. ir Mrs. J. Eaxscs and

family, Mr. ir Mrs. H. A. Bat- 
ter, Mrs. Mary Marcin, Mrs. 
Egncs Marcin, Mr. ir Mrs. G. 
Strugai, Mrs. Ona Shimaitie- 
nė, Jonas ir Marijona Gudžiū
nai, Ona Ambrasienė, Mr. ir 
Mrs. J. MoNallys, Tarnas ir 
Marijona Kovai, Marijona 
Užupienė, Mr. ir Mrs. W. Wa- 
ters, Mr. ir Mrs. F. Blan- 
chards, Mrs. Hazel Thumith, 
Ona Kaminskienė, Marijona 
Ohižius, Motiejus Žukauskas, 
Franas ir Ona Lemežai, Bar
bora Cemerkienė, Kazimieras 
Augusinaitis, Bronius Leme- 
žis, Kazimieras Backus, Mrs. 
T. Cann, Mr. Johnson, Mr. ir 
Mrs. Charles ir Nellie Kase- 
vech, Mrs. I. Jeffries, Alek
sandras ir Marijona Kaskey- 
Kvetkauskai.

koncertas
4 dieną Wyo-

choras
Gruodžio 

ming Klonio mišrus 
turėjo šaunų koncertą. Šiame 
chore dalyvauja net keturi 
lietuviai ir ponia Linkevičie
nė yra finansų sekretore. 
Čia paduodu lietuvių vardus: 
M,. D. Sincavage, R. Nutaitis, 
F. R. Lucas ir A. Sincavage. 
Šiam chorui vadovauja pagar- 
sėjas dirigentas Balshaw. Jie 
gauna patalpas šv. Stepono 
episkopatų bažnyčioj, ir šie 
koncertas įvyko bažnyčios į- 
sta:goje, tik publika neploja 
artistams, kaip paprastai da
roma kitur.

gicdo4a kalėdiniai ku

Wilkes Barre, Pa.

SLA 35 Kuopos Veikla

Chicago, Illinois

Susivienijimo 208-tos Motery 
Kuopos Veikla

Užbaigimui 1960 metų veik
los SLA 208-ta pirmoji mo
terų kuopa gruodžio 7-tą die
ną turėjo skaitlingą susirinki
mą Dariaus-Girėno svetainė
je. Dalyvavo 30 narių.

Be kitų reikalų SLA iždi
ninkė Nora Gugienė savo kal

pintis naui’ų narių prirašymu.
boje ragino nares daugiau rū

Gruodžio 4 dieną SLA 35 
kuopa išrinko sekamiems me
tams valdybą iš buvusių šiais 
metais valdybei narių.

Laiškas iš Centro sekr. dr. 
Viniko perskaitytas. Laiške 
linkima linksmi) Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų visiems 
veikėjams ir pranešama, kad 
švenčių proga duodama nuo
laida dešimt nuošimčių ap- 
draudai naujai įst o jautiems 
nariams gruodžio ir sausio 
mėnesiais. Jaunuoliams duo
dama proga įsirašyti į SLA 
tais pačiais mėnesiais tik už 
tris dolerius metinių mokesčių 
už tvatantį apdraudos.

už gėles, 
ir jo žmonai Ol:jo- 

Petrui Labanauskui, 
Marcin Ručinskienei, 

Onai
Kasiliaus-

Visiems tiems, kurių vardai 
čia suminėti, man buvo ant 
minties. Kadangi senesnio 
amžiaus žmonėms didelė ope
racija nebūna sėkminga, bet 
aš buvau vienas iš tų, kuriam 
operacija pavyko ir šiandien 
jau esu namie ir tikiuosi, kad 
dar galėsiu gėrėtis gyvenimu 
ir džiaugtis su jumis visais.

Dar kartą visiems ačiuojam. 
Antanas ir Julė Biretlai.

BALFO SEIMAS

Šiemet Chicagcve lapkričio 
25—27 dd. Jaunimo centre 
posėdžiavo Balfo seimas, ku
ris jau su mums įprastomis 
ceremonijomis išklausė buv. 
valdybos pranešimus, paaiški
nimus, naujus įstatus priėmė 
ir išrinko naują valdybą, ku
ri pasiskirstė pareigomis:

SUSIVIENIJIMO PAGALBOS RANKA

Savaitinė Atskaita Išmokėtu Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Gruodžio

išmokėtos pomirtines

Susiv’enijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyt!
24, 1960 Metais

i

$451.55

Čia
riniai. Šis koncertas skyrėsi 
iš paprastų koncertų, nes tu
rėjo rinktinį orkestrą iš 24 
asmenų ir tris moteris solisf 
tęs ir vieną vyrą tamsios 
spalvos. Chorisčių moterų du 
kart didesnis skaičius, negu 
vyrų, bet rinktinis choras iš 
73 dainių sudarė malonų įspū
dį.

Šį chorą remia 13 bažnyč’ų 
•kirtingais pavadinimais ir 
*Wi’ks” College, o pavienių 
irofesionalų ir verslininkų 
yra tiek, kad ne į m ano m a 
ūsus surašyti. Lietuvišką pa
vardę rėmėjų sąraše radau 
Linkevičius. Kankardia irgi 
turi daug rėmėjų. Po koncer
to Lukas sakė, kad choristai 
buvo vaišinami, tik jie publi
kos turėjo mažiau. Bažnyčių 
remiamas choras visos publi
kos neleido, nes vietos pritru
ko.

J. V. Stanislovaitis.

Manchester, Conn.

Musų Nuoširdi Padėka

Gerbiamas M. Leo Vasil, S. 
L. A. organo Tėvynės redak
toriau! Aš ir mano žmona 
prašom patupint i Tėvynėje 
musų nuoširdžią padėką drau
gams, kaimynams ir pažįsta
miems, kurie mane
ligonėje ir namie: prisiuntė 
atvirutes ir teiravosi apie ma 

suramino mane

aplankė

no sveikatą,
ir pridavė ištvermės kovoti 
su sunkia liga.

Pirmiausia nuoširdžiai ačiū 
broliui B. Vedeikiui, Hartfor-

V

pirm. kan. J. B. Končius, vice 
p-kai — Rudienė, Bredis, Tre
čiokas, Audėnas, iždin. Ab- 
raitis, sekr. — Gugienė, prot. 
sekr. — Barčiauskas. Spau
dos komis’ją sudaro: Zujus, 
Gintneris, Kasniunas ir Bar
čiauskas.

Aukų surinkta $9,85.14. 
Dalyvavo 77 delegatai. Vaka
re lapkričio 26 dieną Con- 
gress viešbutyje įvyko ban
ketas dalyvaujant visai Chi
cagos lietuvių smetonėlei prie
šakyje su kard. Meer. Banke
tui vadovavo dr. V. Vardys. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos atstovas Washingto- 
ne p. Rajeckas. Taip pat da
lyvavo bankete Valst. dept. 
atstovas p. Warren, ir jam 
įteiktas dail. Kurausko pieš
tas adresas, o kard. Meer lie
tuviška koplitėlė. Banketo 
metu meninę da1! atliko so
listai: Stankaitytė ir Baras
bei muz. Jakubėnas. Sekma
dienyje 27 dieną kongreso da
lyviai dalyvavo iškilmingose 
pamaldose šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Pamaldas laikė vysk. 
Brizgys, pamokslą sakė jė
zuitas kun. Kubilius, pamaldų 
metu giedojo “Dainavos” an
samblis vadovaujamas muz. 
St. Sodeikos.

Pov. Dirkis.

Susivienijimo narių pare:ga 
raginti savo gimines ir drau
gus rašytis į Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, didžiau
sią lietuvių organizaciją.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

' 't Forest Parkway Station) 
Woodhaven 21, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

moki mai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
P. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

| HITLERIS IR MUSSOLINI |

S “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai S 

apie savo vyrą Benito, Kartu apžvelgia antrojo pasaulinio karo
5 eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės S
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- X 
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 8 

S sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais jdomiais S 
x straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos £ 
g numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. g

mis nori sKauyu su joKia paraja nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis 
— pusmečiais, ketvirtimis 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”.

1,000.00
Grand Rapids,

Prie 
Mirė lapkričio 21, 

Velionio žmonai Marei Bcrnotinei pomir-
išmokėtaa ____________________________

ru.

STASE RAMANAUSKIENE, 11 kp., Waterbury, 
Conn., gynusi birželio 16, 1889 m., Kėdainių 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 4, 
1927 m. Mirė lapkričio 20, 1960 m. Velionės su
nui Louis John Ramanauskui pomirtinės išmokėta 

JUOZAS KURAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi
męs vasario 27, 1898 m., Amerikoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 4, 1931 m. Mirė gruodžio 12, 
1960 m. Velionio seseriai Anna Kurauskas po
mirtines išmokėta ----- -------------

ANTANAS J. BERNOTAS, 42 kp.,
Mich., gimęs vasario 13, 1883 m., Lietuvoje. 
SLA prisirašė kovo 8, 1917 m. 
1960 
tinęs

ELENA STAiNKIENE, 61 kp., Bethlehem, Pa., gi
musi rugpiučio 2, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 5, 1914 m. M rė lapkričio 14, 
1960 m. Velionės vaikams John Stankus, Evai 
Stankus, Stanley Stankus, Anna Pascuzzi, Char
les E. Stankus, Veronica VallorJe ir Helen Castro 
pomirtinės išmokėta ________________________

JUOZAS GERKEVICIUS, 87 kp., Omaha, Nebr., gi
męs sausio 19, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė spalių 1, 1951 m. Mirė lapkričio 6, 1960 
m. Velionio žmonai Salomėjai Gerkevičius po
mirtinės išmokėta __________________________

PRANAS PETRAUSKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind., 
gimęs rugpiučio 17, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 4, 1917 m. Mirė gruodžio 1, 
1960 m. Velionio pomirtinė išmokėta Ignui Kolui 

PRANAS PALČAUSKAS, 311 kp., W. Frankfort, III., 
gimęs kovo 15, 1887 m., Augustaičių kaime, Papi
lės vaisė., Mažeikių apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 6, 1921 m. Mirė lapkričio 25, 1960 
m. Velionio žmonai Onai Palčauskienci pomirti
nės išmokėta _______________________________

1,000.00

781.00

500.00

300.00

600.00

 $4,632.55
$163,204.71

Viso __________ _________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. ASADAUSKAS, 12 kp., Nanticoke, .Pa., sirgo 12 savaičių
V. STASIŪNAS, 14 kp., Clcveland, Ohio, jsirgo 9 savaites
P. BRAŠKA, 17 kp., Brockton, Mass., sirgo 3 sav. 3 d. ____
A. J. BRUSH, 119 kp., Taylorville, 111., sirgo 4 sav. 1 d. ____
M.. U. IxAN, 127 kp., Lynn, Mass., sirgo1 9 savaites__________ ,
A. MJLLER, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 2 sav. 5 d.____
A.
M. BRUSOKIENE, 293 kp., Wilsonvillc, III., sirgo 8 sav. 1 d.
K. I’ACESA, 293 kp., VVilsonville, IU., sirgo 2 savaites______

. JAKUTIENE, 329 kp., La Porte, Ind., sirgo 8 savaites __
BIjOZNELJS, 334 kp., Warehousc Point, Conn., sirgo 6 sav. 4 d. 
PETRUSHONIS, 352 kp., Detroit, Mieli., sirgo 4 sav. 4 d.___
PETRAUSKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 12 savaičių ___

--r-

5 d. ................
UBARTAS, 192 kp., Nevv Kensington, Pa., sirgo 6 savaites__

IŠfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHEIJSON® važiuojant pažiūrėti Amerikon

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; Kai d lietuvis vyną daro: Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone 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; 2uvy« 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
UžstaBldualems knygą tuoj pat pasiunčiama.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
So.5 636 East Broadway

Kaina tik 75 centai
šiuo adresu

Boston 27, Mass

i

e

r.
F.
p.

$54.00
95.50
45.50
53.00
67.50
36.50
43.52
55.00
12.00

105.00
38.00
46.15

108.00

Viso _______ i__________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__

-............... $759.67
-------- $30,006.62

NIKAS, 
Sekretorius.

f NAUJIENOS !

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinąs 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 — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje —' 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba money Orderi 
tokiu adresu:

1739 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois
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