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DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ MINISTERIAI 
LAIKOSI VIENINGAI

Sovietų ministeris pirmininkas Gromyko atme
tė bendrąjį vakarų pasiūlytą planą Vokietijos 
klausimu. *- Po didelių ginčų geria kokteilą. - 
Nepritaria viršūnių konferenciją laikyti San 
Francisco mieste

Ministerių kont'ereneijoje Genevoje praeitą savaitę 
daugiausia laiko prakusta Berlyno klausimo išsprendi
mui. 'Tuo klausimu vakariniu valstybių -— Didžiosios *■ V s-
Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos ir .Jungtinių Ame
rikos VaLstybių ministeriai laikosi vieningai. Vakarie
čiai nusistatę, kad sprendžiant Berlyno klausimą, kartu 
turi Imti sprendžiamas ir Vokietijos 
klausimas.
klausimas
Vokietijos problemos, 
klausimas 
plano.

ateities saugumo 
'račiau pranešimuose sakoma, kad Berlyno 

gali 'Imti svarstomas atskirai nemaišant visos 
Vakariečiai mano, kad Berlyno

gali Imti sprendžiamas atskirai be bendro

kalų ministerių Liovei. Po šio pasikalbėjimo pasklindo 
po Genevą gandai, buk tarp vakariečių gali įvykti ski
limas. Bet vakariečiai .nepritaria jokiams asmeniškiems 
susitarimams ir juos atmetė, pareikšdami, kad jų ben
dras planas dėl Vokietijos ir visos Europos saugumo 
yra nedalomas. Amerikos sekretoriaus pagalbininkas 
Andretv H. Berding savo kalboje pareiškė, kad Berly
no klausimas negali Imti išspręstas izoliuotai.

Sovietų Sąjunga, kuriai va
dovauja ministeris pirminin
kas Gromyko, atmetė bendrą
jį vakarų pasiūlytą planą Vo
kietijos klausimu, o Ameri
kos sekretorius Herteris taip 
pat atmetė Sovietų Sąjun
gos pasiūlymus, pavadinda
mas juos netinkamais. Sako
ma, kaA Sovietų Sąjungai bu
vo duotas ultimatumas: ne
bus viršūnių konferencijos, 
jei Sovietai negarantuos są
jungininkams teisės prie va
karinio Berlyno. Valstybės 
sekretorius Herteris dar pri
mine Sovietų Sąjungos minis- 
teriui Gromyko, kad preziden
tas Eisenhovveris nedalyvaus 
viršūnių konferencijoj.

Sovietai nori tartis tik Ber
lyno ir Vokietijos klausimais. 
Sovietai mano, kad Vokieti
jos sujungimas esąs pačių vo
kiečių reikalas. Taip visą pra
eitą savaitę ministeriai dary
dami vieni kitiems pasiuly- 
lymus, besiginčydami nepriėjo 
prie jokio susitarimo.

Po karšty ginču 
geria kokteilą

Savaitės pabaigoje posėdy
je įvyko karštų ginčų, kurie 
tęsėsi kelias valandas, pri- 
mesdinėjo vieni kitiems pra
eities kaltinimus. Tačiau ne
žiūrint ginčų ir kaltinimų, nu
tarė tos dienos vakare susi-

vietų Sąjungos ministeris pir
mininkas Nikita S. Chruščev, 
pritarė ir prezidentas Eisen- 
howeris, taipgi Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas. Dabar, Genevoje 
vykstant užsienio reikalų mi
nisterių konferencijai, iš ten 
pranešama, kad Prancūzijos 
prezidentas Charles de Gaulle 
ir vakarų Vokietijos kancle
ris Konrad Adenaueris esą 
priešingi, kad viršūnių konfe
rencija butų Jungtinėse. Ame
rikos Valstybėse. Bet jie ne
nurodo tinkamesnę vietą to
kiai konferencijai sukviesti.

Amerikos knygos 
vežamos į Maskvą

Liepos mėnesio pabaigoje 
Maskvoje prasidės Amerikos 
įvairių išdirbinių paroda/ ku
rią atidaryti vyks vice prezi
dentas Richard Nixon. Be ki
tų išdirbinių, parodon vežama 
daug Amerikoje išleistų kny
gų anglų kalba. Parodon taip
gi vyks keli amerikiečiai, mo
kanti gerai rusų kalbą, kad 
parodos metu lankytojams ga
lėtų paaiškinti knygų turinį ir 
juos painformuoti apie Ame
rikoje leidžiamas knygas.

\I
Prezidentas Eisenhoweris 
pakeitė savo nuomonę

Petro Pivarono Dviejų Metų Mirties 
Sukaktis Gražiai Paminėta

Pittsburgh, Pa. — Gegužės 
mėnesį sukako du metai kai 
mirė Petras Pivaronas, įžy
mus pramonininkas ir plačiai 
žinomas visuomenininkas. Tą 
dviejų metų mirties sukaktį 
gegužės 17 dieną plačiai pa
rų i n ė j o SLA prezidento P. 
P. Dargio per 28 metus veda
ma radijo programa1, paskir
dama Pivarono garbei visą 
tos dienos programą. Buvo 
plačiai nušviesta velionio Pi
varono atliktieji visuomeniniai 
ir kultūriniai darbai.

Velionio Pivarono pastango
mis buvo įsteigtas Pittsburg- 
ho Lietuvių Ūkis — Lithu- 
anian County Club, kuriame 
pastatyta graži salė, apie ku
rią yra šimtas akrų žemės. 
Taipgi jo pastangomis įsteig
tas Lietuvių Prekybos Butas, 

( kuriam dabar vadovauja Susi
vienijimo prezidentas Povilas 
Dargis ir jaunas biznierius 
Aleksander Savolskis. Taip 
pat jis buvo sumanytojas ir 
organizatorius įsteigimo Lie
tuvių Kambario Pittsburgho 
Universitete. /

Be čia suminėtų velionio 
Petro Pivarono atliktų darbų, 
dar reikia paminėti ir tai, kad

jis virš 20 metų buvo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sanda
ros centriniu prezidentu, daug 
dirbo Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoj, dalyvavo daugelyje 
jo seimų ir dirbo šeiminėse 
komisijose. Nemažai jis dirbo 
vietinėse organizacijose, skir
damas joms savo brangų lai
ką ir remdamas pinigiškai.

Šio kuklaus ir energingo 
veikėjo atliktų darbų įvertini
mui, dviejų metų mirties su
kakties proga, Susivienijimo 
prezidentas Dargis pasakė 
gražią kalbą, taipgi pateikė 
atitinkamą muziką per savo 
vedamą Lietuvių Radijo Pro
gramą, Už tokį gražų prisimi
nimą velionio Pivarono dviejų 

‘ metų sukakties proga, Susi
vienijimo prezidentui Dargiui 
.priklauso didelė padėka.

Pagal velionio pageidavimą, 
jo palaikai nuvežti į Chicagą 
ir palaidoti Lietuvių Tautinė
se kapinėse amžinam poilsiui.

Baigdamas savo kalbą, Po
vilas Dargis pareiškė:

“Mielas Petrai, mes nieka
da neužmiršime tavo atliktų 
darbų* lietuvių tautai. Ramiai 
ilsėkis savo numylėtoje žeme
lėje”. Koresp.

RETOS IŠKILMĖS SUSIVIENIJIMO CENTRE

Lietuvos skautu Brolijos atstovas s. A. Banevičius sveikina Susivienijimo pre
zidentą Povilą Dargj įteikus skautišką ordiną.

rinkti Amerikos valstybės se
kretoriaus apsistojimo vietoje 
ir .prie kokteilio stalo pasikal
bėti.

Sakoma, kad ten vienas So
vietų Sąjungos propagandis
tas pasakojo atstovams, kad 
dabar atėjo laikas nustoti 
klausinėti ministerį Gromyko, 
ką jis ištikrųjų mano ir kokis 
yra jo nusistatymas. Toje as
meniškoje sueigoje dalyvavo 
ir užsienio reikalų ministerių 
patarėjai. Kas ištikrųjų toje 
asmeniškoje konferencijo prie 
kokteilo stavo buvo kalbėta, 
spauda nerašo.

Nepritaria San Francisco 
konferencijai

Keletą kartų spaudoje bu
vo rašyta, kad San Francisco 
miestas butų patogiausia vie
ta sušaukti Rytų-Vakarų kon
ferenciją. Tam pritarė ir So-

laR i

Visai neseniai prezidentas 
Eisenhowcris buvo pareiškęs, 
kad jis priešingas uždraudi
mui atominių ginklų mandy- 
mui, pakeitė nuomonę. Dabar 
spauda rašo, kad prezidentas 
neseniai pasiųstoje notoje N. 
Chruščevui pasakė, jog jis 
sutinka svarstyti uždrausti 
atominių ginklų mąndymą, bet 
tik tokių, kurie daromi aukš
čiau 30 mylių nuo žemės ir 
vandenynų. Chruščevas atsa
kydamas į prezidento tokią 
notą pareiškė, kad jis sutinka 
pradėt mokslinius pasitarimus 
ir prižiūrėti atominius ban
dymus. Su prezidento nuomo
ne sutinka ir Didžiosios Bri
tanijos ministeris pirmininkas 
Macmillanas.

' Libanas. — Atsakingieji val
džios pareigūnai ištrėmė du 
ukrainiečius komunistus.

Mirė John F. Duiles, 
Buvęs Valstybės 

Sekretorius

Palaidotas Gegužės 27 Dieną 
Arlingtono Kapinėse

Gegužės 24 dienos ryte Wa- 
shintone VValter Reod Medical 
Centcr ligoninėje po septynių 
savaičių gydymosi nuo vėž'o 
ligos mirė buvęs Valstybės 
Sekretorius John Foster Dūl
ias, sulaukus 71 metus am
žiaus. Jo sveikatai einant silp- 
nys, porą dienų prieš mirtį ir 
mirties valandoje prie jo lo
vos budėjo žmona ir visa šei
ma. Pašarvotas buvo Bethle- 
hem Chapcl, National Cathed- 
ral, kur jo .palaikai išbuvo iki 
laidojimo^ dienos. Palaidotas 
su didelėmis valstybėmis iškil
mėmis gegužes 27 dieną Ar
lingtono kapinėse VVashingto- 
ne.

Pirmadienio ryte, rašant 
šiuos žodžius pranešama,*kad 
į laidotuves žada atskirsti iš 
Genevos Valstybės Sekreto
rius Herteris, Britanijos už
sienio reikalų ministeris Sol- 
vyn Llayd, Prancūzijos užsie
nio reikalų ministeris Mauricc 
Couvc de Murville, o gal at
vyks ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris Gro
myko.

Dullesui mirus, iš Genevos, 
kur vyksta užsienio reikalų 
ministerių konferencija ir iš 
viso pasaulio prisiųstos užuo
jautos velionio šeimai ir Ame
rikos valstybei netekus ilga
mečio sekretoriaus, žymaus 
valstybės vyro ir gabaus di
plomato, kokiu buvu Duiles.

Plačiau apie velionį ir jo at
liktus didelius darbus bus pa
rašyta sekamą savaitę.

Maskva Išrado, Kad 
Lotynų Raidynas 
Kenkia Sveikatai

Gegužės pradžioje slaptais 
kanalais per Londoną laisbąjį 
pasaulį pasiekė žinios iš Mas
kvos, kad, jau nuo 1954 m. 
sovietinio akademiko L. Ca- 
ponenko įtaigojimas lotynų

raidyno Baltijos valstybėse 
pakeitimas rusiškuoju, pasta
ruoju metu įgaunąs konkre
čias formas. 1958 m. Maskvos 
Mokslinis poligrafijos Institu
tas paruošęs pavyzdinius nau
jojo raidyno rašmenis, kurie 
per dabartinį septynmečio pla
no laikotarpj turėtų laipsniš
kai pakeisti lotyniškąjį raidy
ną Baltijos valstybėse. Šiai 
rusų nacionalistų rusifikaci- 
nei užmačiai sugalvotas labai 
savotiškas pagrindas: esą lo
tynų raidynas kenkiąs lietu
vių, latvių, estų sveikatai ir to
dėl sveikatos apsaugos sumeti
mais būtina pakeisti sveikatai 
nekenkiančiu rusiškuoju rai
dynu, kurį maždaug prieš šim
tą metų labai norėjo primesti 
Lietuvai cariniai satrapai 
Kaufnianas, Valujcvas, Mu
ravjovas ir kt.

Kadangi visas Maskvos pa
sirengimas laikomas didele 
valstybine paslaptimi, tai lig 
šiol trūksta betkurių oficialių 
duomenų apie tai, kas iš tik
rųjų Caponenko planu bus 
pagaminta. Neoficialiai kur
suoja dvi versijos. Pagal vie
ną jų dabartinį Baltijos val
stybių lotyniškąjį raidyną pa
keisiąs dabartinis rusiškasis 
raidynas. Pagal antrąją versi
ją vietojo lotynų raidyno bu
siąs įvestas Baltijos valsty
bėse ne grynai rusiškasis, bet 
tam tikras tarpinis raidynas, 
artimas rusiškajam. Kaip ten 
bebūtų, visas kultūringasis 
pasaulis turi išgirsti apie šį 
naują sovietinio kultūrinio ge
nocido planą ir lig laiku jaim 
pasipriešinti. Kor.

Londonas. — Sovietų Są
jungos ministeris pirmininkas 
Nikita S. Chrušvcč pirmą kar
tą. išvyko aplankyti Albaniją, 
Maskvos radijo pranešė, kad 
jis ton išbus iki birželio 6 die
nai.

Philadelphia, Pa. — Harold’ 
Stassen lengvai laimėjo repub- 
likonų partijos nominacijas 
burmistro vietai. Jis gavo 
56,530 balsų, tai yra daugiau 
negu dvigubai sudėjus jo dvie
jų opomentų balsus daiktan. 
Jo oponentais buvo Ralph C.

SLA Penktos Apskrities Suvažiavimo 
Metu Lietuvos Skautų Brolijos Buvo 

Pagerbtas SLA Prezidentas Dargis
Gegužes 17 dieną SLA Cen

tro patalpose įvyko SLA 
penktosios apskrities suvažia
vimas. Jo metu buvo retos iš
kilmės, į kurias atvyko iš 
Bostono Lietuvos Skautų Bro
lijos atstovas A. Banevičius 
su ponia ir A. Bobelis iš New 
Y o r k o. Jie atvežė Lietu
vos Skautų Brolijos paskirtą 
SLA prezidentui P. Dargiui už 
nuopelnus, palankumą ir viso
keriopą pagalbą skautams, 
skautišką ordiną, kurį su pri
deramomis iškilmėmis įteikė 
SLA prezidentui P. Dargiui.

LSB atstovo A. 
Banevičiaus žodis

Lietuvos Skautų Brolijos 
atstovas A. Banevičius, 
prieš įteikiant ordiną, tarė 
momentui pritaikintą žodį, į- 
vertindamas SLA prezidento 
P. Dargio asmenybę, nuopel
nus visai lietuvių išeivijai, pri
mindamas SLA broliškosios 
organizacijos palanAumą,. pa
ramą skautams, pabrėžė, kad 
šiuo įvykiu pakartotinai nori
ma užakcentuoti broliškumo 
bei draugiškumo ryšį tarp šių 
didžių garbingų organizacijų 
bei jų vadovų. Įteikiant Lie
tuvos Skautų Brolijos ordiną 
SLA prezidentui, kartu nori
ma parodyti skautų pagarbą 
SLA organizacijai.

Gilus ir prasmingas skautų 
organizacijos atstovo žodis ir 
ordino įteikimo ceremonijos 
buvo palydėtos gausiu suva
žiavimo dalyvių plojimu.

SLA prezidento F. 
Dargio kalba.

SIjA -prezidentas P. Dargis, 
papuoštas skautišku ordinu, 
spindintis tyriu džiaugsmu, 
'kiek sujaudintas, prabilo į 
skautų atstovus ir suvažiavi
mo dalyvius tikru senovės vai- 
dylos balsu.

Morrone ir Joseph A. Schafer, 
abu republikonai.

Savo turiningoje ir nuošir
džioje kalboje, padėkojęs už 
suteiktą jam tokią didelę gar
bę, priminė, kad SLA broliš
koji organizacija nuo pat lie
tuvių skautų organizavimosi 
pradžios JAV, su dideliu dė
mesiu ir giliomis simpatijomis 
sekė broliškos Lietuvos Skau
tų Brolijos judėjimą ir paci
tavo SLA 49 Seimo nutarimą, 
jog tarp SLA ir lietuvių skau
tų yra tolygus ideologinis ben
drumas ir kad tais pačiais 
principais vadovaujasi abi or
ganizacijos, net tarp savęs 
vieni kitus vadina, broliais ir 
sesutėmis.

Prezidentas P. Dargis pri
minęs, kad SLA organizacija, 
gimusi Lietuvos Atgimimo- 
Aušros laikais, taip pat atli
kusi milžiniškus darbus kova- 
jančioje tautoje už laisvę. Su
telkusi apie save geriausius 
patriotus ir sukaupusi savo 
nariams ir tautai milijoninius 
turtus, laukia naujų jėgų ir 
paveldėtojų to didžio lobyno. 
Baigdamas savo padėkos žodį 
prezidentas P. Dargis tarė: 
“Mieli Lietuvos Skautai! La
bai džiaugiuos, kad radote rei
kalą atkreipti dėmesį į SLA 
organizaciją ir įvertinti šio 
milžino reikšmę, pastovumą ir t 
atliktus didžius darbus tautai. 
Jus pagerbėte mane kaipo S. 
L. A. Prezidentą. Tųomi jus 
pagerbėte didžiausią organi
zaciją, tikrai užsitarnavusią 
ir turinčią labai daug nuopel
nų. Grįžę į savo tarpą, pasa
kykite visiems broliams, sesu
tėms skautėms, kad šios di
džiosios.ir turtingiausios lietu
vių patriotų organizacijos du
rys yra. atviros visiems skau-• * 
tams ir kad visi esate labai

»mielai laukiami ir kviečiami į- 
sijungti į šią vertingą ir pas
tovią organizaciją ir su laiku 
tapti savininkais ir paveldė
tojais visų, per tokį ilgą laiką 
sudėtų lobynų.

Visu nuoširdumu linkiu, o 
tai yra mano didžiausias troš

kimas, kad musų broliškoji 
organizacija SLA taptų ne tik 
pastogė ir stiprybės pilis vi
siems skautams esantiems 
tremtyje, bot ir tąja vieta, 
kuri pavaduotų gimtą tėvy
nę”.

SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko dovana

Iškilmių pabaigoje SLA se
kretorius dr. M. J. Vinikas. 
padėkojęs skautų atstovams 
už pareikštą pagarbą SLA or
ganizacijai. už apdovanojimą 
organizacijos prezidento skau
tišku ordinu, skautų atsto
vams įteikė, su pritaikintu į- 
rašu SLA jubiliejinius albu
mus šiam įvykiui atminti.

Pagerbimo iškilmėms pasi
baigus, skautų atstovai aplei
do SLA penktos apskrities su
važiavimą.

Didieji tirpiai

Šį retą ir reikšmingą įvykį 
tenka nuoširdžiai ir giliai į- 
vertinti. SLA prezidentas P. 
P. Dargis yra užsitarnavęs 
pagarbos ne vien skautų, >*t 
ir kitų lietuviškų organizaci
jų, moksleivijos ir visos lietu
vių išeivijos. Jis visą savo gy
venimą yra skyręs vien lietu
vybės reikalams. Jo nuopel
nams suminėti reikėtų užimti 
daug vietos. Tačiau, reikia 
manyti, kad veik visi SLA 
nariai jį pažįsta, žino apie jo 
darbus ir už tai išsirinko sa
vo organizacijos prezidentu.

Didžiulei, broliškai SLA šei
mai, šį Lietuvos Skautų Bro
lijos žygį tenka priimti su 
džiaugsmu. Tuo pagarbos žen
klu buvo .pagerbtas ne vien 
SLA prezidentas, bet pati or
ganizacija, kitaip tariant visi 
nariai, nes tuomi buvo pa
reikštas pasitikėjimas SLA 
tikslams ir visiems tiems dar
bams, kuriuos SLA atliko ir 
kuriuos dar žada atlikti. Rei
kia tikėti, kad ateina laukta
sis laikas, jog musų jaunimas, 
kaip ryto aušra, ateis tęsti di
džiųjų ir svarbiųjų darbų. Vi
sos šios iškilmės dar kartą 
įrodė, kad didieji tikslai nie
kada nežūna, bet anksčiau ar 
vėliau jie pasiryžėlius suarti
na dar didesniems ir vertin
gesniems darbams.
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MUSŲ REIKALAI
Pavasaris sujudino kuopų 
veikėjus darban

Mes kasdien gauname pra
nešimus iš įvairių didesnių 
vietovių, kuriose' gyvuoja gau
sesnės nariais kuopos, kad 
vienos jų ruošiasi prie vasari
nių išvykų į tyrą orą, o kitos 
jau ruošia išvykas ir kviečia 
plačiąją lietuvių visuomenę ir 
Susivienijimo narius išvykose 
dalyvauti. Gerai, kad Susivie
nijimo kuopos pavasariui atė
jus sujudo darban ir ruošia 
išvykas, nes nariams žiemos 
ir pavasario metu mieste nu
sibodo ir jie sekmadieniais no
ri išvykti į tyrą orą su drau
gais praleisti laiką. '
, --------- :o:---------
Didžiulės Susivienijimo 
352 kuopos išvykai

Susivienijimo didžiulė 352 
kuopa, kuri dažnai suruošia 
vienokį ar kitokį parengimą 
žiemos metu, kiekvienais me- j 
tais ruošia išvyką į tyrą orą. 
Tos kuopos išvykos visuomet 
būna sėkmingos, nes ji turi | 
daug jaunosios kartos veikė
jų, kurie moka dirbti ir išvy
kas gerai iškaršina. Dabar ta 
veiklioji kuopa rengia išvyką 
birželio mėn. 7 dieną Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road. Prasidės 12 va
landą. Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia savo kuopos narius ir 
visus vietinius ir apylinkėse 
gyvenančius dalyvauti išvyko
je.

--------- :o:------ ę- 
Wyoming Klony rengiama 
115 kuopos išvyka

Wyoming Klony, 'kur Susi- 
‘nijimas gimė ir pradėjo pir
mas gyvavimo dienas, gyvuo
ja veiklioji Susivienijimo 115 
kuopa, kuri kiekvienais metais 
surengia po dvi išvykas-gegu- 
žines, šiemet rengia išvyką 
birželio mėn. 7 dieną Sans So
uci gražiam parke. Šios kuo
pos išvykos visuomet būna 
sėkmingos, nes ji turi gabių 
ir energingų darbuotojų, ku
rie išvykas gerai 
moka atvykusius 
viešnias maloniai 
pavaišinti, užtad 
būna sėkmingos ir
das po kiekvienai išvykai 
didėja.

išgarsina, 
svečius ir 
priimti ir 

jų išvykos 
kuopos iž- 

pa-

----------:o:----------
Antra Pennsylvanijoj 
veikli SLA kuopa

Visiems yra gerai žinoma 
Susivienijimo 342 kuopa, gy
vuojanti Easton, Pa. Apie šią 
kuopą nereikia daug rašyti, 
nes apie ją dažnai rašoma Tė
vynėje ir ji visiems žinoma 
kaip veikli kuopa. Ji turi ne
mažai energingų veikėjų, ku
rie nuo kasdieninių pareigų 
atliekama laiką pašvenčia jos 
ugdymui. Ji kiekvienais me
tais surengia išvykas ir jos 
būna sėkmingos, šiemet kuo
pos išvyka bus birželio 14
dieną, Joncų, Ratinio ūkyje, į nio popietį.

SLA Reikalai ir Veikla
Pranešimas ir Prašymas SLA Kuopų Ketvirtos 

Apskrities Ribose, Conn. Valstijoj
IVaterbury, Conn. — Gegu

žės 3 dieną Lietuvių Nepri
klausomo Klubo patalpose, 48 
Green Street, SLA 4-tos ap
skrities ir 11 kuopos komisija 
turėjo pasitarimą SLA 4-tos 
apskrities artėjančios tradi
cinės gegužinės reikalu., kuri 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Beljeview Grove Parke, 
36 Lakevvood Road. Waterbu- 
ry. Conn.

Tarp kitų dalyku, nutarta 
prašyti SLA kuopų ir geros 
valios lietuvių minimą dieną 
nieko pas save nerengti, o da
ryti planus, kad kodaugiausia 
svečių atvažiuotų į musų me
tinę pramogą.

Autobusų rengėjams bus 
duodamos priprastos dovanos. 
Žinoma, apskrities sekretorius 
išsiuntinės kuopoms pakvieti
mus, bet jei kuri kuopą ne
gautų sekretoriaus pakvieti
mo, tai laikykite šį viešą kvie
timą oficialiu ir renkitės prie 
musų metinės šventės.

Dar kiek pridėsiu. Kai šis 
pasitarimas įvyko, tą pačią 
dieną čia buvo SLA 11 kuo
pos susirinkimas, į kurį atsi
lankė 4-tos apskrities pirmi
ninkas A. Kasparavičius (da
bar gyvenantis Nevv Haven), 
vice pirmininkas S. Bujanaus- 
kas, 4 apskrities organiza
torius J. Radzevičius, kores
pondentas J. Marčiulionis (pa
starieji iš Ansonijos), ir čia 
gyvenantis 
sekretorius 
yra iir SLA 
sekretorius.

Šios; kuopos 
kas Ą. Balčiūnas atidarė susi-

4-tos apskrities 
Orantas, kuris 
kuopos finansų

A.
11

vice pirminin-

rinkimą, bet tuo tarpu atėjo 
kuopos pirmininkas T. Ma
tas su savo Aldona. Pirminin
kas vedė susirinkimą labai 
tvarkinkai. Narių atsilankė 
mažai, matęs tik žymesnieji 
veikėjai. Matyti, kad ši kuopa 
veikia plačiai. Užrašų sekre
torei O. Lasunaitienei per
skaičius protokolą ir aptarus 
kitus reikalus, buvo pranešta 
iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
vietinio skyriaus veiklos.

Kaslink SLA 4-tos apskri
ties išvažiavimo, tai matytis, 
kad waterburiečiai nesnau
džia. Štai pirmininkas pakvie
čia jau pirmiau išrinktos ko
misijos narį rengti apskri
ties gegužinę, Albiną Kuš- 
lį padaryti pranešimą. Pasta
rasis pranešė, kad Edv. Jana
vičius dirba kiek gali ir suti
ko dirbt toliau. Dar paaiškėjo, 
kad jau turi kelias gaspadi- 
nes, bet dar jieško jų dau
giau, apie ką bus pranešta vė
liau.

Rengėjų tarpe yra daug pa
tyrimo turintis gegužinių ren
gime buvęs 4-tos apskrities 
pirmininkas J. Trečiokas. Ta
rnas Matas pasižadėjo pagal- 
bėti surasti darbininkus. Ap
skrities sekretorius A. Oran
tas pasižadėjo su komisijoms 
dirbti. Apskrities pirmininkas 
A. Kasparavičius, tarp kitko 
apsiėmė pagaminti naujesnės 
mados garsinimus. Taip pasi
dalinus darbais, žinoma, bus 
dirbama sudaryti įdomų pro
gramą. Apie tai bus pranešta 
vėliau.

SLA 4 Apskrities Koresp.
_________ >

S.L.A. Kuopų Veikla
Binghamton, N. Y.

SIA 50 Kuopos Veikla

Ir mes minėjome Lietuvos 
napriklausomybes sukaktį.

šeštadienį, šių metų kovo 
14 dieną Klimo Studijoje SLA 
50 kuopa buvo surengusi šei- 
minišką pobūvį, kad atžymė
ti Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Susirinko 
50 svečių, didžiumoje kuopos 
nariai, bet buvo vienas kitas, 
taip sakant svetys ir paskirtu 
laiku buvo visi paprašyti prie 
gražiai papuoštų stalų.

Stalai, žinoma, buvo ne tik 
papuošti, bet ir apkrauti viso
kiomis gėrybėmis, kaip tai lie
tuviško skonio dešromis, kum
piu, kugeliu, naminių pyragų 
ir daugybe kitų skanėsių, ir 
už tuos visus skanėsius reikia 
paačiuoti musų darbščioms 
ponioms: Elzbietai Mikelonis, 
Alice Lėpai, Katrynai Morkū
nienei, Elzbietai Chester ir 
Emmai Balchukonienei, kurios 
daug ir sunkiai dirbo, kad 
mes visi butume pavaišinti.

Bet banketas nebūtų ban
ketu, kad nebūtų ir šiokio ar 
tokio gėrimėlio. Čia, kaip ir 
paprastai, darbavosi brolis 
Kazys Staniulis ir Simas Ches
ter, pirmasis gintaro spalvos 
skistymėliu, antrasis su ma
žesniu, bet stipresniu skisti- 
mėliu vaišino visus kiek 'kas 
pageidavo. Taip dalyviams pa
sivaišinus, buvo padaryta 
trumpa vaišių pertrauka.

Tuomet rengimo komisijos 
narys p. A. Lėpa paaiškino 
vakaro tikslą ir perstatė J. M. 
Buchinską, kuopos pirminin
ką, tarti žodį. Pirmininkas

County Road Club. Rengėjai 
nori šią išvyką padaryti sėk
minga, todėl kviečia savo kuo
pos narius ir visus vietinius 
ir apylinkėse gyvenančius da
lyvauti išvykoje ir linksmai 
tyrame ore praleisti sekmadie-

SLA

tai auka 
Tarybai 

bylai.
dalyviai 
Paskuti-

trumpai paaiškino apie 
ir kad kuopa per daugelį me
tų, vienaip ar kitaip, pamini 
Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
paskelbimo sukaktį, kuomet 
kitos vietos lietuvių organiza
cijos sumaniai nutyli. Sekan
tis buvo perstatytas Matas 
Urbas, bet perstatytasis vie
toje kalbėti, padėjo dešimti
nę ir pareiškė, kad 
Amerikos Lietuvių 
Lietuvos laisvinimo

Buvo ir dar keli 
pakviesti tarti žodį,
niuoju vakaro vedėjas persta
tė P. B. Balchikonį, kuris per
bėgo dabartinę Lietuvos padė
tį ir kas galima trumpoje 
ateityje tikėtis iš busimų kon
ferencijų ir po to. Taipgi pa
prašė dalyvių, kad paaukotų, 
pagal išgalę, Amerikos Lietu
vių Tarybai, Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Svečiaųf pra
šymą atsiliepė šiltai ir vietoje 
sudėjo šimtinę.

Vakaro vedėjas p. Lėpa pa
dėkojo už aukas ir dalyvavi
mą šiame banketėly, ir prašė 
dar pasilkti ir pasivaišinti.

Taip tai ir? baigėsi musų 
parengimas apie vidurnaktį.

Netekome Trijų Ilgamečių 
Kuopos Narių

Praeitą žiemą Ir anksti pa
vasarį SLA 50 kuopa neteko 
trijų ilgamečių narių, kurie 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Jais 
yra: Juozas Girnis, Gasparas 
Kuokalas ir Juozas Linonis. 
Visi trys jau buvo pensijonie- 
riai, bet savu laiku visuomet 
dalyvaudavo visuose kuopos 
parengimuose, išbuvo ilgus 
metus SLA nariais. G. Kuoka- 
las, netaip 
metų buvo 
sekretorius, 
kęs gana
net 94 metus, Susivienijiman 
įstojęs prieš pirm “ organi
zacijos skilimą buvo olus 
organizacijos ugdytojas iri sa
vu laiku, drauge su kitais, 
sutvėręs porą kuopų, jo visa

seniai, per keletą 
SLA 50 kuopos 
J. Linonis, sulau- 
senyvo amžiaus,

Clcgužės 29, 1959

Wilkes Barre, Pa

šeima irgi priklauso organiza
cijoje.

Gaila netekus nuoširdžiu or
ganizacijos narių.

P. B. BalehikonK.

i

Sveikatos skyrius

Iš Susivienijimo 115 
Kuopos Susirinkimo

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

; m.
katos
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių" DOMIN1KO PILKOS 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

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

VAIKO SVEIKATA
Susirinkimas įvyko sekma

dienį, gegužės 10 dieną Len
kų Veteranų name, 287 East 
Market Street. Susirinkimą 
pradėjo pirm. V. Tamulaitis. 
Iš valdybos narių neatsilankė 
knygų peržiūrėtojas V. Pau
lauskas ir tvarkdarys Iz. Ta- 
mulynas, kurie sirginėja.

Finansų sekr. A. Miliauskas 
pranešė, kad Jurgiui Križe- 
nauskui, kuris bemedžioda
mas nusilaužė koją, jau pa
sveiko ir jam pašalpos čekis 
atiduotas.

115 kuopa užpraeitame su
sirinkime nutarė, kad jos na
riai nepritaria senelių namo 
steigimui. Tuo reikalu gautas 
iš Centro laiškas.

Narių į susirinkimą mažai 
atsilankė, tai ir tarimų mažai 
padaryta.

Kuopa rengia gegužinę-pik- 
niką sekmadienį, birželio 7 
dieną, Sans Souci parke, už 
šokių paviljjono ant pievos. 
Padaryti tikietai, kurie buvo 
priduoti susirinkime ir dalinti 
nariams. Tikietus parūpino 
Marė Kuprienė per laidotuvių 
direktorių Char. Liegų, kuris 
yra kuopos narys. .

Kuopa ima atostogas ir 
per vasarą susirinkimų nelai
kys. Sekantis susirinkimas po 
atostogų, įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 13 dieną, Lenkų Ve
teranų name.

Kad narių duoklės 
vilktų, prašomi atnešti 
sekr. Adomą Miliauską, 
So. Empire Street.

4

neužsi-
pas
393

SLA 115 kuopos narys 
tas Paulauskas atidarė Esso 
gąsdino stotį, Wyoming Ave
nue, Kingstone, skersai nuo 
teatro. Jis naujalietuvis ir ge
ras žmogus, reikia jį paremti. 
Reikiant gaso
Paulauską, jis duos draugišką 
patarnavimą ir bus jums dė
kingas. Koresp.

* ■■

Rockford, Illinois

Vi-

sustokit pas

SLA 77 Kuopos Išvažiavimas- 
Gegužinė Rengiama Birželio 

21 Dieną, Sekmadienį.

Atėjo linksma vasarėlė. Me
deliai lapuočiai sužaliavo, 
paukšteliai pragydo, gėleles 
pražydo, jauno ir seno susnu- 

I dę jausmai atgijo, rodosi pati 
gamta ragina žmogų eiti į 
mišką, po sunkios žiemos, at
sigaivinti, pailsėti, pasigėrėti 
vasaros grožybėmis, kurios 
pasirodė tiktai trumpam lai
kui.

Taigi šiuo gražiausiu gam
tos metu SLA 77 kuopa ren
gia linksmą išvažiavimą-gegu- 
žinę dėl savo narių ir sve
čių Šimaičių parkely-sodely, 
šių metų birželio 21 dieną, 
sekmadienį. Kviečiami ne tik 
kuopos nariai, bet ir visi lie
tuviai dalyvauti, pasimatyti 
su draugais, pasikalbėti po 
varginančios žiemos išlikę 
sveiki ir sulaukę linksmo pa
vasarėlio, pekvėpuoti tyru oru 
ir pasisemti saulutės gaivi
nančių spindulių.

Per daugelį metų SLA 77 
kuopa rengia gegužines ir vi
sada musų šeimyninkės ir šei- 
myninkai mokėjo svečius pa
vaišinti, taip ir šioje geguži
nėje nieko netruks — valgių 
ir gėrimų bus užtektinai, o tų 
dainų-dainelių irgi išgirsite.

Prie šios progoB noriu pra
nešti visiems SLA nariams, 
kad sveikatos klausimuose 
yra svarbu kodaugiausia ži
noti apie pavojingiausias Ii-

(Tęsinys)
VAKCINA KOVOJA 

SU TUBERKULOZE

Tuberkulozė yra labai išsiplėtojusi 
liga, ypač po karo, kraštuose, kur gyve
nimo ekonominė būklė vra. labai žema:

* f
f ►

kur trūksta maisto, butų ir kitų higienos 
šalvim.4 4 C 4

'Ten, kur yra daugybė priverčiamo 
darbo stovyklų, sunkus, nepakeliamas 
darbas ir badas — ten dar didesnė dirva 
tuberkuliozei.

Kur nėra sąlygų sekti pakankamai 
gyventojų sveikatą, o sergantieji nėra 
visi izoliuojami ir gydomi senat ori jose, 
kolei visai pagyja, ten kova su tuberku
lioze vra sunki. Jauni kūdikiai ir vai- 
kai, apsikrėtė šeimoje, ypač sunkiai ir 
pavojingai suserga. Dažnai tik ištyrus 
veiko sveikatą ir radus jį apkrėstą tbc., 
ieškoma ir randama a psi krėtimo šaltinį 
tarp suaugusių šeimoje.

Kad ištvrus kūdiki dėl tuberkulio-
i 4

zės, pirmiausiai daromas tuberkulino (iš 
Kotelio bacilų pagaminto), skiepyjimas; 
Pirųuet budu, įdjysdoma oda ir patepa
ma tuberkulinu, arba pavartojama dar 
stipresnį būdą, Man.toux, įšvirkštus į 
odą praskiestą tuberkuliną. Patikrinus 
trečią dieną ir radus toje odos vietoje 
paraudimą, turim Įrodymą, kad vaikas 
yra apkrėstas tuberkulioze. Tuomet da
roma plaučių rentge.no nuotrauka ir kiti 
tyrimai, izoliuojama nuo sergančio tbc., 
kad vaikas negautų vis naujų apsikrėti- 
niu, kas vra svarbu gydymui.

Kadangi kūdikiai ir jauni vaikai, 
apsi krėtę, gali labai sunkiai sirgti, tai 
buvo ieškoma priemonių juos apsaugoti 
.nuo sunkių ligos formų. Tokį tikslą tu
ri BCG 
šit it uto 
vakcina 
Gueriji.
t ui)(‘ rk.nl i ozės ba c i 1 ų 
susilpnintų įvairiais 
tos vakcinos 
pilkuotas ii

vakcina. Ją išrado P: 
— Paryžiuje, inoksl 
pavadinta jų vardu: 
Ji yra. gaminama iš 

(typur 
budais.

gaminimas vrao «

• reikalauja atsaku

gas ir kaip nuo jų apsisaugo
ti. Praeitame kuopos susirin
kime dr. Surantienė davė pa
skaitą aptff vėžio ligas, tai bu
vo labai įdomi ir naudinga pa
skaita, nariams patiko. Gaila 
tik, kad i nedaug klausytojų 
atėjo. Didelis ačiū priklauso 
daktarei Surantienei už jos 
paaukotą laiką. Daugiau tokių 
pamokinančių paskaitų.

J. Bacevičius,
Korespondentas.

Scranton, Pa

SLA 30 KUOPOS 
svarbus narių susirinkimas 
kviečiamas šių metų birželio 
mėn. 3 dieną, priprastoje vie
toje ir priprastu laiku.

r į

Kadangi kuopos susirinki^' 
mai laikomi kas 3 mėnesia# 
tai visi nariai prašomi daly
vauti šiame susirinkime ir ap
simokėti mėnesinius mokes
čius. Yra ir kitų reikalų apta
rimui.

Ona Zorskaite,
SLA, 30 kuopos sekr.

Aliguippa, Pa

v •

gų ir didelio alsarg'umo, tai vakcina yra 
gaminama beveik tiktai Bastei iro Insti
tute, arba kitų kraštų linkiniai paruoš
tose laborat a rijosi1.

Ši BCG vakcina sumaišoma su pie
nu ir duodama išgerti naujagimiui 3 
kartus; trečią dieną, penktą ir septintą 
po gimimo. Naujagimis, .nuo gimimo iki 
40 dieniu turi Imti apsaugotas nuo ap- 
sikrėtimo, nuo žmogaus, sergančio the., 
jis turi būti izoliuotas. Jeigu po 40 die
nų, padarius jam tuberkulino reakciją, 
pasirodys esanti teigiama, tai tas reiš
kia, kad vakcina paveikė ir iššaukė kūdi
kio organizmo alergiją ■— jautrumą 
prieš tuberkuliozę. Dėka jai, kūdikis, 
susidūręs su sergančiu t be. ir apsikrėtęs 
nuo jo, nesirgs pavojinga jos forma.

Manoma, kad BCG vakcina, įteikta 
naujagimiui per burną, apsaugoja kūdi
kį bent 4 metus ir kad prailginti jos vei
kimą, kartojama po 1-2 metų, bet jau 
švirkštimo budu.

Kai kuriose šalyse vartojama BCG 
masiniai ir kūdikiams sveikose šeimose. 
Jų statistika rodo, kad tuberkulioze su
sirgimu ir mirimu skaičius mažėja. Bet 
kiti tyrinėtojai mano, kad šis klausimas 
yra dar svarstomas, neišrištas galutinai, 
todėl ir pataria BCG vakciną vartoti iš
imtinai šeimose, kur yra sergantis plau
čiai tbc, bet ne naujagimiams, sveikose. 
BCG vakcina yra vartojama netiktai 
tbc ligoninių ir sanatorijų personalui, 
bet ir bendrai medicinos srityje dirbau- 
tiems, kaip studentams, gydytojams, se
selėms, su neigiama tuberkulino reakci
ja, t. y. kurie nėra dar apsikrėtė džiova. 
Taip pat, kai kuriose šalyse skiepijami 
BCG vakcina pašaukti kariuomenėn vy
rai, kurie turi neigiamas tuberkulino re
akcijas (Pirųuet ir Montoux). Suaugu
siems vartojama BCG vakcina švirkšti
mo i oda arba skarifikacijos budu. Taip 
pat kūdikiams vartojamas šis metodas 
(fatefanieffoda vakcinų ir daroma j d raš
kymus su la.ncetu). Šis BCG skiepymo 
būdas vartojamas Švedijoje jau apie 20 
metų.

(Bus daugiau)
f

I

SLA 247 KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šių metų gegužės mėnesio 31 
dieną, pirmą valandą po pie
tų, pas draugus Einikius, 1501 
Green Street, Aliųuippa, Pa. 
, Maloniai prašomi yisi na-

riai ir narės susirinkime daly
vauti. Bus svarstomas senelių 
ir poilsio namo reikalas. Yra 
kitų reikalų aptarimui.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

115 kuopa rengia pikniką 
sekmadienį, birželio 7 dieną, 
Sans Souci parke, užpakaly 
šokių paviliono. Piknikas^ bus 
smagus, nes svečių prisižadė
jo atvažiuoti iš kitų miestų ir 
bus'■nepaprastas dainavimas. 
115 kuopa kviečia SLA na
rius ir šiaip lietuvius atsilan
kyti.

East Chicago, Ind.

SLA 185 KUOPOS 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
šių metų birželio mėn. 2 die
ną, Lietuvių Pasilinksminimo 
Klubo patalpose, 2006 — 139 
Street, East Chicago, Ind.

Narių 
nes yra 
aptarti.

SLA

dalyvavimas būtinas, 
daug svarbių reikalų

185 Kuopos Valdyba.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Detroit, Mich. — SLA 352 
kuopos’ pavasarinis ir metinis 
piknikas-<gegužinė yra rengia
ma birželio mėn. 7 d. Beech- 
nut Grove Parke, 6168 Midd- 
lebelt Road, netoli Ecorse Rd. 
Pradžia 12 valandą dieną Sve
čiai turės progos laimėti ver
tingų dovanų, pabrendrauti su 
savo draugais ir prieteliais, 
užkandžiaujant prie šalto alu
čio atgimusios gamtos-močiu- 
tės maloniame ir pavasariška
me glamonėjime ir pašokti 
prie geros orkestros.

Wilkes Barre, Pa. — SLA

—o—
Easton, Pa. — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Ratinio ūkyje, 
County Club Road. Rengėjai 
kviečia visus vietinius ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
•kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

Akron, Ohio. — Susivieniji- 
* mo Lietuvių Amerikoje 198 

kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje narių būtina pareiga 
lankyti savo kuopų parengi
mus ir kitus ranginti lankyti.

rentge.no
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KAPŲ PUOŠIMO DIENAI ATĖJUS
Liūdnas tai džiaugsmas lankyti brangiųjų asmenų kapus, 

pastovėt prie kryžiaus, pataisyt vieną,kitą gėlytę ir nubraukt 
neprašytą ašarą...

Bet, kaip skauda širdį pagalvojus, kad yra daug musų 
brolių lietuvių, kurių ir kapų negalima aplankyt, nes niekas 
nežino, kur Jų kapai yra, o kad ir žinotų, tai dėl neribuoto to
lumo, kaltais net kitam kontinente, negalima butų dasiekti.

Nemažai musų tautiečių rado netikėtą mirtį pačiam am
žiaus žydėjime, būdami išplėšti iš po gimtosios pastogės ir, be 
jokios kaltės, nuvaryti į tolimas, užšalusias Sibiro taigas, už
mušti, numarinti badu ąr žuvo kacetuose, ir jų kaulai išmėtyti 
po visą pasaulį. Jų kapai nežinia kur, apleisti, vieniši, prie ku
rių niekas niekuomet neatsiklaups, niekas nepasodins šakelės 
rūtos ir nepalaistys jos ašarom, ir temstant, nors kartą į me
tus, neuždegs žvakelės... Tie kapai amžinai paskendę liūdesio 
šešėlyje...

Pasiųskim tiems nedasiekiamiems, apleistiems, ‘bet nepa
mirštiems kapams niusų nuoširdų atodūsį ir nupintą širdgėlos 
ir skausmo vainiką...

Praeis šimtmečiai, bet įUetuva nepamirš savo sūnų, kurie 
žuvo dėl jos garbės ir laisvės!

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metu' fe-

Išmokėjimai Spalio Mėnesio, 1958 Metu

i

Algos

Pomirtinių

Spalio
Spalio 
Spalio
Spalio

4, 1958
1958 _
1958
1958 .

H,
18,
25,

.. $3,332.00
__ 2,615.00

2,460.00
__ 2,850.00

Pa. ..........................
M. J. Vinikas, New

York, N. Y............................... 73.28
J. Maceina, Pittston, Pa. _ 68.80

$ 182.96

SLA Raštinės
Tarnautojams _________

SLA Sapustuvės__ ____
Tarnautojams _________

St. Bredes, J r., Brooklyn,
N. Y. ____ ____

P. P. Dargis. Pittsburgh, 
Pa. L-..'.......................... .

Viso

v

$2,825.00

648.55

200.00

120.00

$3,793.61

Viso

Ligoje

Spalio
Spalio 
Spalio
Spalio

Viso

$11,257.00

Viso ..........................
z

Sugražinti Mokesčiai

_ $325.04

Pašai [><> s

4,
11,
18.
25,

1958
1958 .

1958
1958 -

$776.00
608.25
579.38
602.38

$2,566.01

Apdraudos Fondas _______ $123.98
Ligoje Pašalpos ondas _____ 9.90
Mišrus Fondas  ------------- 1.78
I^ėšų Fondas _________    16.60

Viso $152.26

Tėvynės Reikalai

MIRUSIAM VOKIETIJOJ LIETUVIUI 
(E L E G 1 JA)

Kaip blaškomi rudenio vėjais, 
Nupiešti nuo medžio šakos, 
Bejėgiai lapeliai nežino -— 
Kur vėtros juos neš, kur sustos, 
'Taip tu, atplėštas nuo gimtojo krašto, 
Kur siaučia teroro vadai, 
Kur laisvės nėr žodžio nei rašto — 
Išvvkes vien kapa radai... 
Mirtis tave .netikėtai išplėšė, 
Kaip slaptas žudikas Jjakčia, 
Begrįžtam t visiems Į tėvynę — 
Tu vienas belikai* jau čia... 
Ne visad gyvenime audros, 
Kada nors ir saulutė nušvis, 
Ir vargšas klajoklis lietuvis 
Apleista tėvyne išvys... 
Mielai sugrįž, kad numirti tėvynėj, 
Nes gimtoji žemė krutinės nespaus, 
Ir, gulintis šaltame kape, 
Kad ir numiręs, lvg snaus... 
Ir niekas“ tada jau prie kryžiaus, 

• Nuleidęs galvos, nestovės, 
Ant vienišo tavo kapelio — 
Paukšteliai tik rytais čiulbės... 
(lai būt, kada, pravažiuojąs lietinis 
Nuskintų j ą gėlę ant kapo padės, 
Ir karštąją maldą už vėlę z
Prieš Visagalį išlies... 
Ilsėkis, lietuvi, ramybėj, 
Lai būna tau žeme lengva, 
Tegul tau sapnuojas tėvyne •— 
Laisva ir brangi Lietuva.

Sofija A mbrazeviciene.

/

■>

ES s

Atšauktoji Apdrauda
S. Matulevičius, Kingston, 

Pa. ......... .................................
J. Kuralaitis, Springfield, 

III...............................................
M. Patrimantienė, 

Somersville, Conn. . .........
P. Schlezer, Sioux City, 

Pa. .......................... .................
J. Adomavičius, Minersville, 

Pa.
K.
O.
D.
A.

N. Y.

Sopis, Ansonia, Conn. 
Sopienė, Ansonia, Conn. 
Galinis, Brooklyn, N. Y. 
Šilbajoris, Brooklyn.

Viso

$615.00

380.57

149.64

257.46

- 100.41
__ 87.99

84.17
23.43

20.32

$1,718.99

Vaikų Atšauktoji Apdrauda

V. ir P. Dubauskas, 
Brooklyn. N. Y.

V. P. Dubauskas. 
Brooklyn, N. Y.

J. Petronis, Grand 
Rapids, Mich.

121.24

.1 119.00

3.92

Viso $244.16

SIaA Nuosavybės

307 West 30-th Street, 
New York, N. Y. ........... $1,546.43

128 So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J. 11.76

Viso $1,558.19

Pašalpos iš Našlių Ir
Našlaičių Fondo

P. Stulminskienė,
Nanticoke^ Pa. __________

B. Vinskuniene, Chicago. III.
F. Žilionis, Pittsburgh, Pa.
O. Nevuliene, Mahanoy 

City, Pa. ................ ..........
A. Jankauskas, Granvūle,

III. .......    10.60

$10.00
10.00
10.00

___ 5.00

Viso $45.00

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai
P. P. ęDargis, Pittsburgh,

Marš Printing Co., New
York City ...............  $527.34

R. Rice, New York City 110.00 
Postmaster, New York City 36.07 
Economy Photo Engr. Co.,

New York City .................... 7.10

Viso „ $680.51

Atlyginimas Organizatoriams

A. Pocius, Rockford, III.
A. Genaitis, Pittsburgh, Pa. 
J. Vaičaitis, So. Boston, 

Mass. . ............... . ...................
J. Radzevičius, < Ansonia,

Conn. . ................. .......................
A. Laurutanas, Chicago, III.
G. S. Avižonytė, Bay 

Shore, N. Y. ........................
B. Keblaitienė, Detroit,

Mich. _____________________
Z. Piliponis, St. Catharines, 
Canada ............ -............. .......

K. Gaižutis, *T?leveland, Ohio
K. Katkevičienė, Chicago, 

Iii. ______
O. K. Biežis,
A. Kojelaitis, 

Canada __
A. Kirtiklis, Akran, Ohio 
J. A. Krukas, Chicago, III.

Chicago, III. 
W. Lorne,

Viso

Atlyginimas Daktarais

J. Gedmintas, Dorchester, 
Mass. ----------------------------

S. Amszy, Pittsburgh, Pa. 
V. Ploplys, Rockford. III.

Viso

$15.81
10.64

170.10

19.13
10.16

21.80

64.20

26.29
22.31

23.92
19.52

_ 14.61
__ 9.50

4.00

$431.99

4.00
7.50
6.00

$17.50

Atlyginimas Sekretoriams

Edw. Lazauskas, Jeannette,

V. Dovydaitis, EI. Monte,
Calif. ........................................ .

A. Kartens, Charleroi, Pa.
A. Jagiclla, Chicago, III.
A. Kojelaitis, W. Lorne,

Canada . .......................-......... .

Viso

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

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

2.49

34.49
2.03

16.89

24.70

$80.60

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c

Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mSneeeiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

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

s « SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $100 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų j mėnesį už kiekvieną $1,000.00 apdr, 
Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 

Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

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

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

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA ir imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.

Vardas fcr Pavardė Amžius Adresas

(D » m., num.

miestas

ir gatvė — --——---I

, zona valstija —

(2) * m., num.

miestas

ir gatvė ------— —

, zona valstija__

(3)
i

» m., num.

miestas

ir gatvė --------------------------.-. — — - — — y

____ , zona valstija___

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė nu m. ir gatvė 

miestas___ , zona___ , valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 807 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.

(vairus Išmokėjimai
L. E. Goodfarb.

Philadelphia, Pa. _______  $172.50
M. Kupris, Wilkes Barre,

Pa. ___________ _
New York Telephone
Schalit Printing and

Stationary Co., N.
Standard and Poor’s

New York City u_. 
Sočiai Security ____
Paštas . ........... . .............
New York Statė

Unemployment Ins. Fund
Raštinės išlaidos
Concord Stanį p, N. Y. C.
Pioneer Letter Co., New

York, N. Y. ......................
The Stato Insurance Fund 
Literatūra ______ __________
Mellon Natl. Bank and 
Trust CoM Philadelphia,.

Pa. ..........................................

Viso

Seimo Išlaidos

Co.
25.00
46.19

Y. C.
Corp.,

59.57

187.50
140.94
50.95

88.01
13.55
1.29

._ 2.65
60.81

- 7.00

1,857.03

$2,712.99

Montvid, Chicago, 
.......................................... $310.00

Dr. A.
III. .

Dr. A. L. Kapochy, So.
Boston, Mass. ----- - -------

Burke and Dean, Chicago,
III. ..........................................

Įvairios išlaidos
Economy Piloto Engr.

Co., New York City —

379.76

23.50
34.00

40.75

Viso ................ -..................... $788.01

Paskola Nekilnojamam Turtui

217 Gatės Dr., Munhall,
Pa. $15,000.00

Viso $15,000.00

Viso spalio mėn. ------  $41,371.86
M. J. Vinikas,

SLA Sekretorius.
.................—i-------------

Detroit, Michigan
SLA
1

352 Kuopos Veikla

352 kuopos susirinki- 
gyvai svarstomas

SLA 
me, buvo 
Pildomosios Tarybos atsiklau- 
simas dėl Senelių ir Poilsio 
Namų įsigijimo. Diskusijose 
buvo pareikšta, kad atsiklau- 
simui laikas parinktas labai 
nevykęs — vasara, kada su
sirinkimai būna labai negau
sus, nes kiekvienas naudojasi 
vasaros gamtos malonumais. 
Natūralu, kad kuopos nariai 
nuomonę reikšti negali. Ka
dangi Tėvynę gauna kiekvie
nas SLA narys, todėl tiksliau
sia butų atitinkama ankieta 
namų reikalais tokį atsiklau- 
simą padaryti per Tėvynę.

Buvo keliami klausimai ko
dėl P. Taryba nepaskelbė pro- 
vizorinio-apytikrio plano, pa
vyzdžiui, kodėl tokia tai vieta 
butų pati tinkamiausia namui 
statyti, kiek maždaug namas 
tokio tai dydžio, toje vietoje, 
kainuotų, kiek kainuotų to
kio tai dydžio kambarys su 
pilnu išlaikymu nuolatiniam 
gyventojui, kiek kainuotų 
kambarys su maistu turistui. 
Ar bus įrengta skaitykla ir 
kitų kurių pramogų kamba
riai, kad nuolatiniai gyvento
jai turėtų sąlygas vietoje pa
įvairinti laiką?

1
♦
4

Valdyba deda pastangas, 
šių metų piknikas butų 
pat įvairus ir įdomus 
ir ankstyvesniųjų metų 

Turėsime turtingą

Toks maždaug apytikris 
planas ankietos formoje galė
tų būti paskelbtas Tėvynėje ir 
tuo butų sudarytos sąlygos 
kiekvienam SLA nariui pa
reikšti savo nuomonę ir moty
vus.

Susirinkimas pavedė kuopos 
valdybai šias sugestijas per
duoti Pildomajai Tarybai.

Piknikas. — Birželio-June 
7 d., gražiame Beechnut Gro- 
ve darže turėsim kuopos gegu
žinę, 
kad 
toks 
kaip
piknikai, 
loteriją, kam nors teks lai
mė su įėjimo bilietu laimėti 
gražų laimikį, šokiams gros 
puikus orkestras, o fnusų or
ganizacijos‘prieauglio klausi
mais pranešimui padaryti, gir
dėti, kad atvyksta Jaunuolių 
Komisijos atstovas, šeiminin
kės taipogi nori padaryti 
staigmeną-surprizą skanių lie
tuviškų valgių mėgėjams. O 
kas gi nemėgsta žalioj vejoj 
pasmaguriauti ?

Vasaros laikas. — Todėl se
kantis musų kuopos narių su
sirinkimas prasidės jau ne 12 
valandą, bet 10 valandą. Tad 
į sekantį susirinkimą ateikite 
June-Birželio mėnesio 7 dieną, 
10 valandą ryte, buvusion Lie
tuvių Svetainėn. Iš Čia po su
sirinkimo važiuosime tiesiai j 
pikniką. Ypatingai atkreipkite 
dėmesį tie kurie neturite ma
šinų, ateikite į susirinkimą, 
nes iš čia visus paims kurie 
piknikan važiuoti norėsite. O 
kas gi nenorės nuvažiuoti, su 
draugais bei pažįstamais pasi
matyti, pasikalbėti...

Iki pasimatymo susirinkime 
ir piknike, O. K!

Akron, Ohio
Nyksta Musų Senesnioji 

Gentkarte

11 I

Miami, Florida
- — I —   — • I

SLA 44 Kuopos Veikla

SLA 44 kuopos susirinki
mas buvo laikomas gegužės 
mėn. 2 dieną, 8 valandą vaka
re Lietuvių Klube. Narių da
lyvavo tik 16 asmenų, nors 
garsinta Tėvynėje ir atvirutė
mis nariai buvo kviečiami at
vykti į susirinkimą.

Nutarta per vasarą susirin
kimų nelaikyti. Sekantis su
sirinkimas įvyks šių 
spalio mėnesį.

Nutarta surengti 
Party” liepos mėn. 12 
Lietuvių Klube.

Nutarta spalio mėnesį su
rengti dėl narių balių veltui.

Dėl steigimo Poilsio Namų 
buvo pareikšta įvairių nuomo
nių, vieni balsavo kad reikia, 
kiti kad nereikia. Balsavimas 
buvo neaiškus. Gaila, kad mes 
taip šaltai atsinešam dėl na
mų

metų

“Card 
dieną

steigimo.
C. K. Braze,

SLA. 44 kuopos koresp. ♦

Cleveland, Ohio

SLA 136 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks š. m. 
birželio mėn. 14 dieną, 11:30 
valandą ryte, Lietuvių Salės 
patalpose. Kadangi yra labai 
svarbių reikalų aptarti, prašo
me visus kuopos narius susi
rinkime dalyvauti, ten pat ga
lima bus ir mokesčius apsimo
kėti. Kuopos Valdyba.

Akron, Ohio

kuklios 
praleisti

Šių metų gegužės mėn. 
dieną Phoenix Arizonoj mirė 
Adomas Gutauskas, kuris gu
mos dirbtuvėje išdirbo apie 
35 metus ir sulaukė 
pensijos, tai manė
žiemą šiltame krašte, nes pra
dėjo nesijausti gerai.

Jis į Arizoną nuvyko svei
katos jieškoti, bet nepajėgė 
sugrįžti į Akroną, kuriame iš
gyveno apie 40 metų ir dirbo 
įvairių draugijų suruoštuose 
parengimuose ir tie parengi
mai visuomet įbudavo sėkmin
gi. Jis man yra pasakęs kelis 
kartus, kad aš esu bailys, kad 
bunų Akrone.

Jeigu jis savo gyveno die
nas butų baigęs čia, tai butų 
buvę didelės laidotuvės, nes 
jis buvo pilnai to užsitarna
vęs, bet kadangi mirė Arizo
noj, tai reikia manyti, kad 
jo laidotuvėse buvo mažai lie
tuvių. Ilsėkis, broli po daug 
vargų ir sunkių darbų, o mes 
tavęs ilgai nepamiršime. Ta
vo atlikti darbai -bus ilgai mi
nimi.

Birželio mėn. 7 dieną SLA 
354 kuopos susirinkimo ne
bus. Kviečiame visus narius į 
gegužinę, kuri įvyks Puishio 
darže. Aš busiu.

J. Ramoška.

SLA 354 Kuopa Rengia 
Gražią Gegužinę

• ‘iii—■■»!■ ,

Susivienijimo 354 kuopa 
rengia gegužinę šių metų bir
želio mėn. 7 dieną, Wm. B. 
Puishio darže, 1280 St. Mi- 
chaels Avenue. Kas norėtų 
autobusais važiuoti, tai reikia 
imti Himelright Copley Road, 
nuo kurio tik trys blokai rei
kia eiti.

Kviečiami kuopos nariai ir 
visi geros valios lietuviai da
lyvauti šioje gegužinėje ir ty
rame ore linksmai laiką pra
leisti.

Lauksime visų birželio mė
nesio 7 dieną.

Komisija.

Balfo Centro
Pranešimas

Balfo Centro Valdybai nu- , 
tarus, nuo š. m. balandžio 20 
dienos Balfas nebetarpinin- 
kaus maisto ir rūbų siuntinių 
siuntime į Sibirą ar Lietuvą. 
Tokius siuntinius Balfas užsa
kydavo Šveicarijoje (teksti
lės siuntiniai nr. 237 ir “X”) 
už individualiai tam tikslui 
atsiųstas Balfui aukas.

Taip pat Balfas toliau nebe- 
siųs iš JAV individualinių 
siuntinių su Amerikoje gau
namais vaistais.

Vaistų siuntimas iš Vokie
tijos (vokiški ir amerikoniški 
vaistai) bus vykdomas ir to
liau ta pat tvarka, kokia bu
vo ligi šiol.

Balfo Centras.

i Musų Iškilmingas Atidarymas
Tai įvykis, kurį jus maloniai prisiminsite

COSMOS PARCELS EXPRESS C0RP0RAT10N
džiaugiasi galėdama jums pranešti apie atidarymą savo pirmos įstaigos

39 SECOND AVENUE
\ . New York 3, N. Y.

primindama, kad iš anksto apmokėtu muitu jūsų siuntinius persiųs į 
visus SSSR kraštus

Už patarnavimą jus mokėsite nuo 5 Ud 10 dolerių už siuntinį

Reikalaukite nemokamų katalogų

NAUJA
Skambinkite AL 4-M56-7

TVARKINGA' EKONOMIŠKA
» i



New York, New York

jo

(

Amerikos Lietuvių Veikla
Myko-

Jurgio sunws,

nan-

Paieškojimai
su-

I
paieškomi

Carleton, Michigan
Buvo Gražus Pobūvis

Kingston,

restoranais.

ar telefonu.

Tel. 5-9370.

I

I*'

SLA Pagalbos Ranka
Pittsburgh, Pa

• v

300.00

8,

300.00

nuteistas 8

P. Rimša lankosi

KJ •

I

S.
i

I

reikia šelpti Sibire

X X

Antano 
Luokės

J.
B.
P. 
T.
E.
O.
S.

Medžiuo- 
duktė Jo-

SLA Prezidentas Kinkėsi 
Redakcijoj ir Centre

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

jis 
vir- 
bu- 
me-

Konsulo
asmenys:

Mečislovo 
Padar-

ir Juozas, Ma-

Binghamton, N. Y.

gimęs
ir jo

Aukos Amerikos Lie
tuvių Tarybai

gyveno Wilkes

J.
K. 
E.
ir

Lietuvos Generalinio 
New Yorke

M. J. VlNLKAb,
SLA So.kratorius.

Vinco sūnūs.
Vincas,

(Boguski), gy-
prle

x
X

iš BertaŠiunų

pirm.
E. 125
tel. MUlberry 1-6767.

Ii

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, Ine.

laisvinimo
aukojo šie asmens:

Matas
Leonas Bajoriunas ir

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOvvnhall 8-2108-09

Virbalis Petras, 
kaimo.

Žičkus Tamošius, 
Židonis Petras ir 

lo sūnus.
Žitkus Vladas, 

gimęs 1918 m.

Iieškomieji arba apie juos 
tieji maloniai prašomi atsiliepei:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

„$549.50
$9,351.28

SLA BY-THE-SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

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

Clevelando sky
sto vykios reika- 

kreiptis į sky- 
Vyt. Kamantą, 

St., Cleveland

ar
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

mę, tik aš
iš Lietuvos atvažiavęs. Kai 
dailininkas
Amerikoje, tai jis sutiko pa
daryt ir nuliet iš bronzo už

Mečislovas,
Kruopių vals.,

i! SLA VASARNAMIS

palapines ir ’ stovyklinį 
’ ‘ J palapinių,

tai iš anksto praneša 
Clevelando skyriui. Vir-

Pagražintas Lietuvių 
Kambarys

Gegužės 29, 1959

1500 BEDFORD AVENUE
Tei. IN 7-7272, IN 7-6465

I

Gegužės 17 dieną Susivieni
jimo prezidentas Povilas Dar
gis |>uvo atvykęs New Yorkan 
priimti iš Lietuvos Skautų 
Brolijos jam paskirtą ordiną, 
tai ta proga aplankė redakciją 
ir centrą. Su juo, nors ir 
trumpai, pasikalbėta organiza
cijos reikalais. Tos pat dienos 
vakare jis išvyko į namus, 
kad pirmadienį galėtų būti sa
vo kasdieninėse pareigose.

Linkėjimai iš Havajaus
Clevelandietė Alvina Bal

trukonytė, SLA veteranų duk
ra, nuvykus į Havajų praleisti 
pavasarines atostogas, prisiun
tė redaktoriui linkėjimus ir 
tarp kitko rašo, kad ten šiuo 
metu labai gražus vaizdai, 
oras malonus, o vandenynas 
kiekvieno akį traukia į save, 
ypač yra malonu pietauti prie 
pat vandenyno ir stebėti 
mėlynas bangas.

pasilikusius lietuvius. Patarė 
siųsti vilnones medžiagas 
tamsios spalvos ir odos išdir
binius.

Jam baigus pranešimą, buvo 
duodami klausimai, į kuriuos 
jis atsakė. Baigiant susirin
kimą programos vedėjas dr. J. 
K. Valiūnas įteikė svečiui šim
tą dolerių. Dar buvo supažin
dinta p. Igaunio šeima. Visos 
šeimos vardu trumpai kalbėjo 
duktė J. Puodžiūnienė, kuri 
šeimos vardu padėkojo pobū
vio rengėjams ir visiems da
lyviams.

Po, programos buvo vaišės 
kurias parūpino Lietuvių Pre
kybos Rūmų pareigūnai ir po
būvio rengėjai. Dalyvis.

Akademikų Vasaros 
Stovykla

Akademinio Skautų Sąjū
džio 9-ji vasaros stovykla į- 
vyks birželio 28—liepos 5 d. 
Hudson Springs Park, Hud- 
son, Ohio (prie pat Ohio 
Turnpiko). Stovyklauti galės 
visi ASS nariai, jų šeimos, o 
taip pat ir vyresniųjų klasių 
gimnazistai — busimieji ASS 
nariai.

SLA 129-TOS KUOPOS 
susirinkimas įvyks birželio 
mėn. 7-tą dieną, sekmadienį, 
1-mą valandą po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, 713 W. 18-th Street. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

J. Gelgaudas,
SLA 129 kuopos už. sekr.

1000 dolerių statulą, kur Lie
tuvos močiutė prie ratelio 
mokina savo vaiką skaityt lie
tuviškai. Dail. Rimša rašė, 
kad mokyklą nuliejo ir atsiųs 
į Pittsburghą, bet kilus su
irutei Europojb, mokykla ką- 
žin kur dingo J o pats Rimša 
Kauno ligoninėje serga. Tai 
vargiai kada atsiras ta mo
kykla ir vargiai pasieks Lie
tuvių kambarį Pittsburghe.

Juozas Virbickas.

Lebedžiutė-Aukščiuniene Ona, iš 
Ginčionių km., Seirijų vals.

Marčinkus Adolfas, iš Žagarės, 
ir jos seserys Ona ir Zuzana Mar- 
činkutės.

Radzevičius Motiejus, Tamošiaus 
sūnūs, iš Ragočių (Radziučių) km., 
Seinų apskr.

Rčvotas Jonas ir Mataušas, Jono 
sųnųs.

Sprainytė-Petraitiene Elza-Iiza, 
g. Tauragės apskr., Pašešuvio km.

Straškauskas Boleslovas, 
sūnūs, gimęs Telšių m., 
skersgatvis Nr. 4.

Staugaitis Juozas, gimęs 
tėlių km., Vilkaviškio apskr.

Tamošauskas Bronislovas, Jono 
ir Barboros sūnūs, gimęs Rietavo 
vals. 1925 m. birželio 30 dieną.

Titlius Henrikas, Andriaus 
nūs, gim. 1914 m.

Varnauskas Petras, Jono sūnūs, 
gimęs Palėvenės par., Rudikų km.

Vinkauskas Stasys. Juozo sūnūs, 
g. Kaune.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
ĮAL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Gegužes 10 dieną Ona Bar- 
kauskaitė ir jos vyras Labai 
savo namuose suruošė kuklų 
pobūvį savo sūnelio Levvis pa
gerbimui. Dalyvavo nemažas 
būrys giminių ir artimų drau
gų, jų tarpe buvo ir ponios 
Labo mamytė Susivienijimo 
narė Kastancija Barkauskienė 
ir jos dukros Adelė ir Hele
na su šeimomis.

Iš Suruošto Pobūvio 
Antanui Igauniui

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmai gegužės 17 dieną 
Baltų Laisvės Namuose suren
gė pobūvį iš Sibiro atvyku- 

. šiam Antanui Igauniui pa
gerbti ir išklausyti jo praneši
mo apie Sibire gyvenčių žmo
nių būklę, Šio reto svečio pra
nešimo išklausyti prisirinko 
pilnos Baltų patalpos įvairių 
pažiūrų žmonių. Programai 
vadovavo dr. J. K. Valiūnas. 
Pirmiausia Jis pakvietė kon
sulą A. Simutį, kuris trumpai 
paaiškino kaip svečiui Anta
nui Igauniui pavyko pasiekti 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Jam baigus kalbėti, pa
kviestas Antanas Igaunis, tik 
prieš mėnesį laiko pasiekęs šią 
laisves šalį.

%

Ponas Igaunis, po kelionei 
atrodo suvargęs, pradėdamas 
savo raštišką pranešimą, pa
siaiškino, kad jis per 19 metų 
nevartojęs lietuvių kalbos, tai j 
jam esą sunku kalbėti lietu
viškai.

Stovyklos mokestis — 2 do
leriai dienai; liepos 3, 4 ir 5 
d. — po 3 dol. (dienai. Norin
tieji stovyklauti prašomi iki 
birželio 15 d. užsiregistruoti 
pas Ritą Stravinskaitę, 1234 
E. 86 St., Cleveland 8, Ohio, 
prisiunčiant 2 dol. registraci
jos mokesčio, kuris bus įskai
tytas į stovyklos mokestį.

Visi stovyklautojai atsiveža 
savo 
turtą. Neturintieji 
apie tp.i 
ASS 
tuvė, kaip paprastai, bus ben
dra.

Pobūvis prasidėjo antrą va
landą po pietų ir tęsėsi iki vė
lyvam vakarui. Dalyviai buvo 
vaišinami skaniais valgiais ir 
įvairiais gėrimais. Laikas pra
leista • linksmai ir jaukioje 
nuotaikoje. Svečiai ir viešnios 
skirstydamiesi dėkojo šeimi
ninkams už vaišes, o jaunam 
šuneliui linkėjo sveikam aug
ti. Koresp.

Varneckis
sūnūs, gimęs
bų k. 1922 metais.

Aleksienė Ieva,
Barre, Pa.

Baliukas Antanas
to sūnus.

Boguckas Charles 
veno Swoycrville, 
Pa.

Butkus Juozas, ;
se, Laukuvos vals., 
zefina Butkute.

Gaideliene ' Juzė-Gustė, Vinco 

duktė ir jos vaiką!.
Gricius Antanas ir Steponas, Jono 
sūnus, gimę Sendvario km., Šau
kėnų vals., Šiaulių apskr.
1 Ignotas Stasys, Jokimo sūnūs, 
gimęs Mažeikiuose.

Kanapkaitė Aldona ir jos sese
rys, Kazio dukterys.

Kalkauskas Antanas,s gyvenę 
Kingston, Pa.

Krukonis Rokas, iš Druskininkų 
km., Merkinės vals.

SHALINS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

(at Forest Parkvvay Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčios suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
įmesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIr trinia 7-4499

ATLANTIC CITY, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.t)0 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 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš anksto laišku 
Kreipkitės:

Šią stovyklą JAV ir Kana
dos akademikams skautams 
rengia ASS 
rius. Visais 
lais įprašome 
riaus 
508 
Ohio,

Lietuvoje gyvendamas 
buvo geležinkelio policijos 
šininko .pavaduotojas. Jis 
vo suimtas ir
tams ir prieš pat karą ištrem
tas. Jam teko pereiti vergų 
stovyklas ir daug kentėti dir
bant sunkius darbus. Atrodė, 
kad jau nėra vilties išeiti į 
laisvę, bet vėliau buvo paleis
tas iš vergų stovyklos ir pa-

• siųstas gyventi į Baškyrijos 
respublika, netoli nuo Uralo 
pietvakariuose. Nuo 1955 ^me
tų .pradėjo susirašinėti su sei
mą gyvenančia Amerikoje ir 
jos parama gyveno iki išvy
kimo.

Kelionę pradėjo iš Maskvos, 
kur buvo sudaryti dokumen
tai. Dokumentų reikalu reikė
jo eiti iš vienos ministerijos į 
kitą. Reikėjo eiti į ir Ameri
kos ambasadą, kurią saugoja 
Sovietų milicija ir įeinančius 
patikrina. Sutvarkius visus 
dokumentus, balandžio 9 die
ną iš Maskvos išskrido ir po 
23 valandų pasiekė New- Yor
ką.-

Sibire gyvenimas po Stalino 
mirties pagerėjęs. Atleisti iš 
stovyklų, negrįžta į Lietuvą, 
nes ten, pareiškė Igaunis, sun
kiau įsikurti. Jaunimas pasi
lieka Sibire, nes jis ten baigė 
mokslus ir gauna darbus. Jis 
vieną vasarą buvo nuvykęs į 
Lietuvą atostogų ir pastebėjo, 
kad lietuvybė ten gyva, nežiū
rint to, kad gimnazijose dės
toma rusų kalba. Lietuvoje 
yra pravesta naujų kelių, au
tobusai kursuoja ir pradeda
ma statyti namai darbininkų j 
gyvenimui.

Svečias savo pranešime pa- |
brėžė, kad

SLA 50 kuopos surengta
me Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties minėjime, šių 
metų kovo 14 dieną A. Klimo 
Studijoje, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, Lietuvos 
reikalams,

Po $10.00 aukojo 
Urbas,
Mr. ir Mrs. P. B. Balchikonis.

Po $5.00 — Mr. ir Mrs. 
Juozas Morkūnas, Mr. ir Mrs. 
Antanas Lopą, ir Bronius 
Giedra.

$3.00 aukojo Jonas Mašą- 
nauskas. <i

Po $2.00 — M. Stclmokį- 
nė, A. Vaičiulis, J. Kavaliaus- 
kas, S. Bagdonas ir N. Yo(į- 
kaitienė.

t

M. Pundienė,

V-
P. 
L-
V.

Po $1.00
A. Maldeikienė, A. Cherno, 
Skrobis, S. Zdanovtienė, 
Pundis, J. M. Buchinskas 
Gėgžna, K. 1 
Skrebienė, N. 
Mainienienė, I. 
S. Chester, M. 
Žiburienė, 
Židonaitė, 
mokas, J. 
kalajunas, 
Lynenis, 
Staniulis, M. 
Mikelionienė, 
Cera Quick.

Po $1.50 — E. Jaškauskie- 
nė ir P. Klcvečka.

SLA 50 kuopa $9.00 
Viso aukų $100.00. 
Parengimo komisija:

A. Lėpa ir 
P. B. Balchikonib.

>
Stankevtone, 

Židonaitė, 
Krazauskienė, 
Gėgžnienė, A. 

A. Kaminskas, E. 
J. Barzda, Ė. Stel- 
Krasauskas, F. Mi- 

S. Buchinskas, 
Kaminskas, 

Pulmiskienė, 
J. Švareika.

Pittsburgho Univers i t c t e 
Lietuvių Kambarys tapo pa
gražintas. Ponia Tamošaitie
nė išaudė naują audimą, ku
riuo išklotos kambario sienos, 
taip pat stalas ir kėdės nau
jai apdažyti ir dabar daro 
gana gražią išvaizdą.

Praeitą vasarą ponios B. 
Pivaronas ir B. C. Mitchell 
buvo nuvykusios į Kanadą 
pas p. Tamošaitienę, jos ten 
išrinko audimą ir p. Tamošai
tienė išaudė. Tas audimas bu
vo Pittsburgho krautuvės Jo
seph Horne lange porą savai
čių, kad publika matytų.

Dabar kas norėtų matyti 
Lietuvių Kambarį Pittsburgho 
Universitete ant Ocklando, tai 
per vasarą bus atdaras šešta
dieniais po pietų, galės maty
ti, durys nuo Fith Avenue į- 
citi į universitetą, kambariai 
ant pirmo aukšto, ten yra 23 
tautų kambariai.

Lietuvių kambario komite
tas susideda iš šių asmenų: 
adv. Ed. Schultz pirmininkas, 
p. B. Pivaronas vice pirminin
kė, p. Evans sekretorius, J. 
Virbickas antras sekretorius, 
Adom. Marchulatis iždininkas, 
.ponia Schultz, p-lė Antanet 
Naujalis, p-lė Julija Alesiu- 
nas nariai. Visi Amerikoje gi- 

vienas dar likau

y=)I<=«='=«<
X

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

• Gegužės 23, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
STEPONAS DOMB.RO, 63 kp., Chicago, 111., gimęs 

gruodžio 26, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 2, 1939 m. Mirė balandžios 26, 1959 
m. Velionio žmonai, Elzbietai Dombro, pomirti
nės išmokėta --------------------------------------------------

JUOZAS ČEPULIS, 113 kp., Thompsonville, Conn., 
gimęs birželio 25, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė vasario 6, 1927 m. Mirė balandžio 24, 
1959 m. Velionio žmonai, Onai Čepulienei, pomir
tinės išmokėta _______________________________

STASYS JANARAUSKAS, 275 kp., Springfield, III., 
gimęs gegužės 8, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 1, 1914 m. Mirė balandžio 6, 
1959 m. Velionio žmonai, Onai Janarauskienei, 
pomirtinės išmokėta _______________ _____ _____

ANTANAS ŠALTENIS, 285 kp., Linden, N. J., gimęs 
rugsėjo 2, 1920 m., Anykščiuose, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 21, 1953 m. Mirė balan- 

džžo 26, 1959 m. Velonio brolio žmonai, Birutei Šalte
nis, pomirtinės išmokėta ______________________

>

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUI t” tuP daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosioi 
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 “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA0

Viso ................    _______ $2,1
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ____ _______ $59,2

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. GARBALIAUSKAITĖ, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 6 savaites_
E. SAKALAUSKIENE, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 5 sav. 5 d._.

POHL, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 8 savaites _______________
MILLER, 87 kp., So. Omaha, Nebr., sirgo 3 sav. 3 d. -----------------
TANKEVICIUS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 8 sav. 4 d................
BLEZGIS, 153 kp., Du Bois, Pa., sirgo 6 savaites ______ ____ ____
SUSLAVICIENE, 173 kp., Lovvell, Mass., sirgo 6 savaites .______
RINDOKIENE, 185i kp., E. Chicago, Ind., sirgo 6 sav. 4 d............
DAMBRAUSKAS, ,192 kp., New Kensington, Pa., sirgo 4 sav. 6 d.

V. KARPSLIS, 200 kp., Detroit, Mich., sirgo 12 savaičių . ............—
M. GIEDRAITIENĖ, 207 kp., Mancheater, Conn., sirgo 5 sav. 2 d— 
A. KALADZINSKAS, 290 kp., Rumford, Me., sirgo 4 sav. 5 d._____

$36.00

23.50
24.00
31.50

39.00
27.00
18.00

170.00
61.00
38.25

48.00
33.25

Šiuo pranešame musų klijentų dėmesiui, kad nuo šios dienos už patarnavimą

persiuntimui siuntinių j SSSR ir jos dalis už vieno siuntinio persiuntimą ima-

BROOKLYN 16, N. Y.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MICHEL&ONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vynų daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovvstone 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. 
Užsisakiusiems knygų tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 21, 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 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 čeki arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS

DOMB.RO



