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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.

' ' '
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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.
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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*
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