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VAKARŲ VALSTYBĖS REIKALAUJA 
VOKIETIJOS SUJUNGIMO

Rinkimai Turi Būti Laisvi ir Vykdomi 
Priežiūroje Okupacinių Valstybių

Vakarų Valstybių Ministeriu Konferencija Washingtone
Turint galvoje ateinančiam mėn. įvykstančią aukš

tojo lygio konferenciją, Washingtone įvyko Vakarą 
Valstybių užsieniu reikalu ministeriu parengiamieji 
pasitarimai. Pagrindiniai klausiniai, kuriuos svarstė 
ministeriai buvo Vokietijos sujungimas ir Berlyno atei
tis.

Šiame pasitarime pasiekta visą vakaru sąjungi
ninką vieningo nusistatymo. Amerika, Anglija, Pran
cūzija nusistačiusiois busimoje vyriausybių galvą kon
ferencijoje reikalauti Vokietijos sujungimo. O taip 
pat Berlyno miestas turi pasilikti laisvas .nuo komunis
tinio pavojaus. Pasitarimuos dalyvavo ir Vakaru Vo
kietijos užs. reikalą ministeris.

visoms ke-
Amerikai,

prasidėti

Berlyno sujungimas Vakarą valstybių nusistaty
mu turi įvykti laisvą rinkimą keliu, garantuojant ir 
prižiūrint rinkimą tikslingumą ir teisėtumą 
turioms okupacinėms valstybėms, būtent 
Anglijai, Prancūzijai ir Sovietą Sąjungai.

Vyriausybių galvą konferencija turi
gegužės 16 dieną. Ir tai bus galutinas bandymas suras
ti kokį nors visiems priimtiną sprendimą Vokietijos, o 
ypatingai Berlyno klausimu. Nes Gene vo j e neseniai 
įvykusioje konferencijoje panašus bandymai pasirodė 
visai ne vaisingi.
(spėjimas laisvajam pasauliui

Kolumbijos prezidentas Ca- 
margo, kuris viešėjo neseniai 
Washingtone ir New Yorke, 
vienam jo garbei surengtam 
pokylyje pasakė laisvąjį pa
saulį įspėjančią kalbą. Tarp 
kitko jis pabrėžė: Laisvasis 
pasaulis paklausęs Maskvos 
ir nusiginklavęs be garanti
jos, jog ir sovietai nusigink
luos, parengs sau pražūtį. 
Niekas neturi daryti klaidų 
dėl Maskvos slaptųjų tikslų ir 
dėl komunistų politikos, kuri 
yra grėsminga žmonijos lais
vei ir nepriklausomybei. Musų 
visų pareiga sustiprinti save 
fiziškai ir dvasiniai, kad pa
jėgtume išlaikyti demokrati
nių valstybių saugumą. Turi
me viską daryti, kad kuri 
nors valstybė negalėtų kitoms 
valstybėms savo valią diktuo
ti.

Pietų Afrikos 
neramumai nesibaigia

Iš Johanesburgo praneša
ma apie nesilpnėjančius nera
mumus, ryšium su vietinės 
vyriausybės griežta segrega- 
cine politika negrų atžvilgiu. 
Kaip žinia Pietų Afrikos mi- 
nisterį pirmininką Venvoerdą 
kėsinosi nužudyti ir pašovė. 
Pasikėsintojas buvo kaip tik 
baltasis, ne negras. Vadinas, 
neramumai sukiršino vietos 
gyventojus tiek smarkiai, kad 
ir baltųjų tarpe nebėra vien- 
ningumo. Tolimesni įvykiai 
darosi tolydžio pavojingesni. 
Spaudos žiniomis pašauto 
Venvoerdo sveikata nesanti 
gera ir vargu jis galės arti
mu laiku grįžti prie savo pa
reigų. Iš vienos pusės negrai 
toliau vykdo pasyvų pasi
priešinimą. O iš antros pusės 
kraštutiniai nacionalistai — 
baltieji rengiasi teroristi
niams aktams prieš juoduo
sius. Šios nuotaikos gali Pie
tų Afrikai daug nelaimių at
nešti. O svarbiausia, kad tie 
įvykiai atsiliepia gretimuose 
krašto ir sužadina nesveikus 
pasinešimus gilinti riaušes.

Alžyro sukilėliai 
kviečia savanorius

Egzilinė Alžyro vyriausybė, 
arba geriau sakant Alžyro 
sukilėliai, paskelbė kvietimą 
savanorių kovai su prancū
zais. Savanoriai esą bus pri
imami iš įvairių valstybių, ne
atsižvelgiant į savanorių kil
mę. Visai atvirai atsišaukime 
sakoma, kad ypatingai lau
kiami savanoriai iš už geleži
nės uždangos, daugiausiai iš 
komunistinės Kinijos. Taip 
pat Alžyro sukilėliai šaukiasi 
materialės paramos.

Savo tuos žygius Alžyro 
sukilėliai aiškina tuo, kad 
Prancūzijos prezidentas Ch. 
De Gaulle ne tik nenori su 
jais kokius nors pasitarimus 
turėti, bet, girdi, jis nori mus 
sunaikinti.

Anglai negamins 
balistinių sviedinių

Anglijos žemuosiuos rumuos 
gynybos ministeris H. Wat- 
kinson pranešė, kad ateityje 
atsisakoma nuo nuklearinių 
galistinių svietinių gaminimo. 
Tai sukėlė triukšmą posėdžių 
salėje. Kai kurie parlamento 
nariai šaukė, kad ministeris 
pasitrauktų iš savo pareigų. 
Daugelis įtakingų asmenų šį 
ministerio pareiškimą vertina 
neigiamai. Nurodoma, kad 
ateityje Anglija atsiduria pri
klausomoje padėtyje nuo A- 
męrikos, kur ginklų gamyba 
ir tolimesni tyrinėjimai daro
mi nepaliaujamai. Pirmiausia 
tai pažeidžia anglikų patrioti
nius jausmus ir todėl pasireiš
kė toks griežtas pasipiktini
mas dėl ministerio pareiški
mo.

Vaiko pagrobimas 
Paryžiuje

Prancūziją, o taip pat ir 
visą Europą sujaudino nepa
prastai žiaurus keturių su 
puse metų berniuko Erico

Peugeot pagrobimas. Jo tėvas 
automtlių fabrikantas, milijo
nierius. Tuo metu, kai berniu
kas Paryžiaus priemiestyje 
žaidė su kitais vaikais, atėjo 
jaunas vyras ir iš žaidimo 
aikštės išsinešė vaiką, palik
damas raštelį, kad apie tai 
nepraneštų policijai ir spau
dai. Tai retas ir negirdėtas 
atsitikimas Europoje, todėl 
ten dabar didelis susijaudini
mas dėl šio įvykio. Reikala
vimas išmokėti $100,000 esąs 
tėvų patenkinamas, nes neat- 
žvelgiant į įvykio žiaurumą 
tėvas pasirengęs viską dary
ti, kad tik atgauti savo sūnų 
gyvą ir sveiką. Vaiko grobi
kas grasina nužudyti vaiką, 
jeigu jo sąlygos ne busian
čios pilnai patenkintos.

—Garsiai nuskambėjo Nevv 
Yorko gubernatoriaus Nelson 
Rockefeller pareiškimas, kad 
jis atsisako būti kandidatu į 
prezidentus republikonų par
tijoj. Dabar susidaro savotiš
ka sencija, kad gubernatorius 
nusprendė padaryti labai pla
čią kelionę po visą šalį su 
prakalbomis ir pasirodymais 

I rinkiminiuos mitinguos. Tuo 
budu sprendžiama, kad jis 
veikia kaip aktyvus kandidar 
tas į prezidentus. Gubernato
riaus rėmėiai aiškiai pasise
ko, kad republikonų partija 
neturinti padaryti klaidos bu
simuose rinkimuose, nes toji 
klaida gali partijai pakenkti.

—'Moderninių balistinių 
s v i e d i nių bandymų vietoje 
Cap Cane veral paleistas 265 
svarų sviedinys, kuris sėk
mingai pakilo ir įėjo į savo 
orbitą. Buvo panaudota dvie
jų dalių raketa. Sviedinyje 
esantieji aparatai puikiai vei
kia. Jau gauti pirmi praneši
mai. Šio satelito tikslas ištir
ti galimumus sekti metcrolo- 
ginius reiškinius. Šio naujo 
satelito pagalba lėktuvai, lai
vai galės nustatyti savo pa
dėtį taip tiksliai, kaip iki šio 
laiko dar nebuvo^ galima. Dar 
yra ir toks patobulinimas, 
kad jš žemės bus galima sus
tabdyti jame esančių sparatų 
veikimą ir reikalui esant juos 
vėl paleisti.

Tai yra nepaprastai didelė 
pažanga satelitų gamyboje, 
kurios amerikiečiams pavyko 
pasiekti.

Ne Prieš Lietuvą, Bet 
už Lietuvos Laisvę

Maskvinę priešpaudą ne
šančios Lietuvos komunistinė
je spaudoje, o taip pat ir Vil
niaus radijo pranešimuose 
nuolat pasigirsta bolševikinių 
teiginių, jog laisvojo pasaulio 
šalyse gyveną lietuviai šmei
žia ir niekina Lietuvą.

*

Šitos bolševikinės įtaigos 
neturi jokios atramos tikrovė
je. Laisvojo pasaulio šalyse 
gyveną lietuviai nešmeižia ir 
neniekina nei Lietuvos, nei 
lietuvių tautos. Tačiau jie at
virai pasisako prieš maskvi- 
nio okupanto lietuvių tautai 
primestą priespaudą, tai yra 
prieš sovietinę santvarką, 
grįstą komunistine diktatūra, 
kuri Lietuvai išplėšė laisvę.

Komunistinės priespaudos 
vadinimas tikruoju vardu ne
reiškia juk nei lietuvių tau
tos, nei Lietuvos šmeižimo. 
Priešingai, demaskavimas ko
munistinio teroro, apgaulės ir 
priespaudos tuo pačiu yra at
viras ir tiesus pasisakymas 
už lietuvių tautos laisvę.

Sovietinės diktatūros vyk-

LIETUVOJE SUNKU SU KADRAIS

Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas kadrų- 
darbuotojų klausimams gvil
denti suruošė net specialią 
plenumo sesiją, kuri įvyko 
antroje liepos mėnesio pusė
je. Keturias dienas iš eilės 
vadai ir vadukai save ir kitus 
kritikavo kadrų parinkimo ir 
panaudojimo klausimais ir vi
si priėjo išvados, kad tuo at
žvilgiu esama labai daug tru
kumų.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Lkp ck pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus. Pažymėjo t.. k., 
kad šiuo metu respublikoje 
dirbą apie 76,000 specialistų 
su aukštuoju ir viduriniu 
mokslu. Vien tik jaunų peda
gogų per 5 metus paruošta 
daugiau kaip 7700. Mokyklo
se dabar dirbą 26,000 moky
tojų.

Tačiau Sniečkus skundžia
si: “Mes darėme rimtų klai
dų, kai iškeldami kadrus, 
ypač į vadovaujančius res
publikinius postus, neatkreip
davome reikiamo dėmesio į jų 
dalykines ir politines savy
bes”.

Ir pramonėje ir žemės ūky
je nesą parenkami tinkami 
kadrai. Žemės ūkyje dėl to 
“dar neįveiktas atsilikimas 
vystant kai kurių kolūkių ir 
tarybinių ūkių ekonimoką... 
gaunami nepatenkinami der
liai”. Sniečkus po to kaltino 
ir žemės ūkio ministerį Vaza- 
linską ir jo pavaduotojus ir 
eilę kitų pareigūnų, kad esą 
parenkami netinkami darbuo
tojai. Kaltino ir partines or
ganizacijas, kurios turinčios 
dabar didesnę atramą inteli
gentijos tarpe, tačiau vis dar 
nepakankimai atlieka uždavi
nį “įveikiant buržuazinės na
cionalistinės ideologijos lieka
nų įtaką atskiroms inteligen
tijos grupėms”. Ypač skatino 
tas pastangas nukreipti į mo
kytojus, mokslininkus, dėsty
tojus. Švietimo ministerija vis 
dar maža dėmesio teskirianti 
mokytojų idėjiniam politi
niam auklėjimui.

“Dėl politinio nerūpestin
gumo, kurį parodė Vilniaus 
Pedagoginio instituto direk
torius dng. Mickevičius, į kai 
kuriui katedrų vedėjų ir net 
kai kurių fakultetų dekanų 
postus prasiskverbė politiškai 
nepatvarus žmonės”.

Aukštųjų mokslo įstaigų 
partinių organizacijų uždavi
nys esąs “demaskuoti anti- 
marksistinių koncepcijų ir re
vizionistinių tendencijų pasi
reiškimus”. Ck biuras griež
tai kritikavęs žemės ūkio 
akademijos rektorių Bulovą 
už tai, kad akademijoje silp
nai dirbamas idėjinis auklė
jamasis darbas dėstytojų ir 
stucfentų tarpe.

Sniečkus kritikavo ir tuos 
darbuotojus, kurie trukdo iš
pildyti įsipareigojimus ki
tiems ekonominiams rajo
nams (suprask: kurie ne pa
kankamai padeda išgabenti 
kuo didesnius kiekius Lietu
vos prekių į “broliškas res
publikas” ir pan.).

Pakartotinai Sniečkus ragi
no partinius darbuotojus skie
pyti “Tarybų Lietuvos darbo 
žmonėms meilę ir pagarbą di
džiajai rusų tautai, visoms 

dytojai bei jų talkininkai, 
stigdami argumentų paneigti 
tiesos žodį, imasi komunis
tams įprasto melo. E.

broliškoms tarybinėms tau
toms”.

Dar toliau savo rusolifišku- 
mu Sniečkus nuėjo kalbėda
mas revoliucinio judėjimo is
torijos temomis ir pareikšda
mas: “Lietuvos komunistų 
partija šventai gerbia didžio
jo internacionalisto Felikso 
Dzeržinskio vardą” — to pa
ties žiauraus Čekos buvusio 
viršininko Dzeržinskio, kurio 
vardą minint turbut dar ir 
dabar ne vienas net Rusijos 
komunistų šiurpas per kūną 
eina. Sniečkus juo žavisi...

Įsakmiai Sniečkus ragino 
plėsti ir ateistinę propagandą, 
kuri turinti būti sudėtinė da
lis viso komunistinio auklėji
mo darbo.

Kai Sniečkus kedeno įvai
rius pareigūnus dėl “blogo 
darbo su kadrais”, tai tie pa
reigūnai, iš savo pusės, smar
kiai kritikavo vieni kitus — 
ir patys save, mušdamiesi į 
krutinę, kad iki šiol klaidų 
darę. Vilniaus “Tiesa” su to
mis komunistinėmis “išpažin
timis” pripildė ištisus dide
lius puslapius. Elta.

Pa vergtą ju Europos Tautą 
ir Laisvosios Azijos Ben

dradarbiavimas

Elta rašo, kad pasirašius 
Korėjos karo paliaubas, 1955 
metais sausio 23 dieną per 
22,000 kinų ir korėjiečių karo 
belaisvių atsisakė grįžti į ko
munistinę šiaurės Korėją ar 
į raudonąją Kiniją. Tautinė 
Kinija ir laisvoji Korėja sau
sio 23 dieną paskelbė Azijos 
Laisvės Diena. Šiemet tos 
dienos proga Pavergtųjų Sei
mas išleido atsišaukimą į Azi
jos tautų antikomunistinę ly
gą ir turėjo bendrą posėdį su 
tautinės Kinijos ir laisvosios 
Kinijos ambasadoriais.

Pavergtųjų Seimo atsišau
kimas iškėlė sovietų pavergtų 
Azijos ir Europos tautų soli
darumą kovoje dėl laisvės ir 
priminė, kad demokratijos ko
voje su sovietiniu totalizmu 
ligi šiol nedavertinama komu
nistų pavergtų tautų meilė 
laisvei. Dėl to laisvėje esan
čių pavergtų tautų atstovų 
uždavinys atidaryti laisvajam 
pasauliui akis ir parodyti tei
singą kelią į demokratijos lai
mėjimą ir į tikrą taiką — 
kelią dinamiškos politikos 
vienybėje su pavergtomis tau
tomis.

Pavergtųjų Seimo posėdyje 
tautinės Kinijos ambasado
rius dr. Tsiang pabrėžė, kad, 
nors kova dėl laisvės pirmiau
sia priklauso patiems laisvės 
netekusiems, pavergtųjų ver
gija yra sykiu ir laisvųjų 
laisvei grėsmė. Jis taip pat 
paneigė tariamą Sov. Sąjun
gos ir raudonosios Kinijos 
interesų kryžiavimąsi ir iš to 
galimą tų dviejų totalizmu 
susikirtimą. Nei dabarty, nei 
artimesnėj ateity tokiam susi
kirtimui nesą pagrindo.

Laisvosios Korėjos amba
sadorius B. C. Limb paryški
no sovietų siekiamos Rytų- 
Vakarų vadinamos koegzis
tencijos tikrąją prasmę. Per 
tą koegzistenciją Kremlius 
siekiąs, kad laisvasis pasau
lis pasidarytų pats savo lais
vės duobkasys.

GRAŽIAI PASVEIKINKIME JAUNIMĄ

Daugelis kuopų narių skaičiumi padvigubėjo, 
nes per paskutinį vajų buvo prirašyta didelis 
skaičius jaunuolių. Jaunoji karta atėjo pas 
mus. Kiekvienos kuopos pareiga jaunuolius 
pasveikinti, gražiai juos priimti ir jiems padė
ti SLA apimtyje susikurti draugiškumo aplinką

Veiklios ir atktingai gyvuojančios kuopos, kurių darbštu
mas ypatingai pasireiškė paskutinio vaikų ir jaunuolių Deiman
tinio va'jaus metu, sugebėjo savo narių skaičių žymiai padidin
ti, o kai kurios kuopos net dvigubai išaugo. Tai labai svarbus 
ir įsidėmėtinas įvykis musų organizacijos gyvenime. Šituo 
keliu atsiranda galimumas ne tik sustiprinti Susivienijimą 
šiandien, bet ir išdirbti planus ateičiai. O tai mums visiems 
visada rūpėjo ir dabar rupi.

Tiktai reikia, kad musų veikėjai, o labiausia kuopų valdy
bos suprastų šio reikalo svarbumą. Musų veikėjai neabejoti
nai jaučia, kad padarytas labai gražus žygis. Dar niekados 
vienu metu tiek daug jaunosios kartos į musų organizaciją ne
buvo atėję. Šalia savęs Susivienijimo vyresnio amžiaus na
riai turi augančią, bręstančią armiją, kuri visai musų organi
zacijai teikia gražias viltis ateičiai.

Tačiau musų veikėjai privalo sau aiškiai įsidėmėti, jog 
ČIA YRA TIK GRAŽI PRADŽIA. Šiandieninis musų džiaugs
mas labai greitai gali pasibaigti, jeigu musų veikėjai nesuge
bės suprasti šio laimėjimo ir nemokės jo panaudoti Susivieni
jimo gerovei.

Kuopos turi susirūpinti jaunimo veikla
Yra aiškus kelias, kaip kuopos veikėjai turi šiuo atveju 

pasirodyti, čia turime tinkama pagarba paminėti SLA veikė
ją P. ŽILINSKĄ IŠ 75 SLA KUOPOS LOS ANGELES, CALIF. 
Norime veikėjams priminti iš Tėvynės praeito numerio kores
pondenciją, kur buvo pasakyta: “P. Žilinsko sumanymu jo pri
rašyti jaunuoliai, kurių yra 18, kartu su jų tėvais buvo su
kviesti į puikią Jono ir Onos Macėnų rezidenciją... susipažini
mui”.

Pažymėtina, jog pasielgta apdairiai. Nes tarp kitko kal
bos buvo sakomos lietuviškai ir angliškai, kadangi dalis jau
nuolių yra jau trečios kartos nuo savo senelių ateivių ir jiems, 
nors daugumoje ir kalbantiems lietuviškai vis tik, anglų kalba 
suprantamesnė. Tad tie jaunuoliai netarpiškai įsijungė į SLA 
veiklą.

Šiame pavyzdingame susirinkime tartasi dėl atskiros jau
nuolių kuopos. Tai irgi svarbu. Bet visų svarbiausia, kad šie 
jaunuoliai per tokį susirinkimą pajuto savo tarpe artumą, 
buvo sucementuoti ir buvo padaryta puiki pradžia lietuviškam 
ir fraternaliam jų auklėjimui.

Visos kuopos turi jaunimą pasveikinti
Šios puikios išvados iš praeito gruodžio mėnesio laimėji

mo padarytos vienoje kuopoje TURI BŪTINAI IŠSIPLĖSTI 
VISOJE MUSŲ ORGANIZACIJOJE. Jeigu tas jaunimas, 
kuris dabar atėjo į Susivienijimą pajus sau naudą ir malonu
mą dalyvauti musų broliškoje organizacijoje, jeigu jie savo 
tarpe padarys artimus draugiškus ryšius, savo tarpe susipras, 
suartos, tai galime būti tikri, jog jie tvirtai ir ilgiems laikams 
įsijungs į Susivienijimą. Tai pagrindinis musų tikslas, tai 
rimčiausias musų siekimas, kuris turės musų Susivienijimui 
didžiausios reikšmės.

Laukiama kuopų veikėjų pagalba Jaunimui
Ii’ labai gražu, kad 75 kuopa nelaukė nei aplinkraščio iš 

SLA Centro, nei specialaus paraginimo, o pati savo iniciatyva 
ir sumanumu parodė visoms kuopoms tinkamą kelią, KAIP 
REIKIA DABAR TUOJAU, NEATIDĖLIOJANT VEIKTI. 
Netenka abejoti, kad bus daromi po šio pirmo žingsnio ir to
limesni veiksmai. Šios šalies papročiais jaunimas mėgsta klur 
binį, draugijinį gyvenimą. Tad kuopų, kurios turi didesnį 
skaičių jaunuolių, didelė pareiga jiems sukurti klubinį gyveni
mą, nuolatos ir pastoviai skatinti jų bendravimą, užinteresuo- 
jant jaunuolius žaidimais, parengimais ir prasmingu bei ma
loniu bendru darbu.

Šios pavyzdingos 75 kuopos pradėtas darbas TURI PA
VIRSTI VISUOTINU SĄJŪDŽIU, kuris privalo pasiekti visas 
kuopas, turinčias kiek nors jaunuolių. Reikia pasirūpinti su
šaukti jaunuolių susirinkimus, reikia jiems atsargiai pagelbė
ti pradedant organizacinį darjoą, bet jokiu budu neatimant nuo 
jaunimo iniciatyvos ir leidžiant visai savarankiai jiems veikti. 
Nes tik tuo budu jaunuoliai jausis jaukiai it bus pilnai paten
kinti. Betgi tad nereiškia kad vyresnieji savo patarimais ir 
paskatinimais negalėtų būti jaunimui naudingi.

Šio darbo sėkmingumas bus išsamus, jeigu kuopos veikė
jai pasirūpins, kad jaunimo (kirliai ir parengimai būtinai butų 
aprašyti Tėvynėje— Tai bus geras paraginimas visoms kuo
poms. Šiame svarbiame darbe linkėtina geriausios sėkmės.

Stambiausias veltinių fab
rikas Pabaltyje. — Anykš
čiuose plečiamas “Spartako” |

veltinių fabrikas, kuris bu
siąs stambiausias tos rūšies 
įmonė Pabaltijo kraštuose. 
Gamina netik veltinius, bet ir 
pakinktinius bei statybinius 
vailokus.

Lietuviškas veikalas estų 
scenoje. — Viename Estijos 
teatre įvyko lietuvio J. Grušo 
3 veiksmų pjesės “Vedybų 
sukaktis” premjera. Žiūrovai 
veikalą šiltai sutiko.
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Trečiokas pranešė kasi ink paėmimo Belleview 
parko dėl 4-tos apskrities metinės gegužinės, ku-

MUSŲ REIKALAI
Susivienijimo apskričių 
pavasariniai suvažiavimai

Pasariui atėjus ir orui at- 
šilant, Susivienijimo apskri
tys pradėjj šaukti suvažiavi
mus aptarti organizacijos rei
kalus ir nestatyti gaires ar
tėjančios vasaros darbams. 
Vienos apskritys turės suva
žiavimus balandžio mėnesį, 
kitos gegužis. Mat artėjant 
musų organizacijos seimui, 
kuriame bus atžymėtu 75 me
tų gyvavimo sukaktis, apskri
tys nori savo suvažiavimuose 
aptarti tos reikšmingos su
kakties atžymėjimą, prie sei
mo gerai prisiruošti ir jame 
dalyvauti. Tai girtinas apskri
čių darbas, kad‘jos rūpinasi 
savo broliškos organzacijos 
reikalais.

★- —★
Pirmosios apskrities 
suvažiavimas

SLA pirmosios apskrities 
sekretorė, J. Gegužytė-žalo- 
nienė, praneša, kad apskrities 
suvažiavimas šaukiamas šių 
metų gegužės mėnesio 15 die
ną, Lith’s Klubo patalpose, 
Shenandoah, Pa. Sekretorė 
prašo visų pirmosios apskri
ties ribose gyvuojanvių kuopų 
išrinkti atitinkamą skaičių 
delegatų ir juos įpareigoti da
lyvauti suvažiavime. Taipgi 
ji primena, kad šiais metais 
įvyks Susivienijimo seimas, 
tai suvažiavime bus apkalbė
ta, kaip tą istorinį seimą pa
sveikinti.

Patenkinkit sekretorės pra
šymą ir pirmosios apskrities 
ribose • gyvuojančios kuopos 
pasiųskite atitinkamą skaičių 
delegatų į šuva žavimą.

★—♦—★
Šeštosios apskrities 
suvažiavimas

šeštosios apskrities, gyvuo
jančios Chicagoje, suvažiavi
mas šaukiamas balandžio 24 
d. Lietuvių Auditorijoje. Šioj 
apskrity priklauso visos kuo
pos, gyvuoiančios Chicagoje 
ir jos apylinkėse. Sekretorė 
išsiuntinėjo kvietimo laiškus 
visoms apskrities ribose gy
vuojančioms kuopoms, prašy
dama jas išrinkti delegatus ir 
prisųti į suvažiavimą, tad 
kuopų pareiga patenkinti se
kretorės prašymą ir pasiųsti 
delegatus į suvažiavimą.

★—★
Penktosios apskrities 
metinis suvažiavimas

Susivienijimo penktosios
skrities metinis suvažiavimas I 
šaukiamas balandžio 24 dieną, 
Susivienijimo centrinėse pa- I 
talpose, New Yori<e. Apskri- Į 
ties pirmininkas adv. S. Brie>- Į 
dis, prašo ap k rities ribose Į 
gyvuojančias kuopas išrinkti I 
delegatus ir prisiųsti į metinį 
suvažiavimą. Taipgi jis ragi- Į 
na nepriklausančias kuopas J

ap-

, WATERBURY, CONN. — Kovo 27 dieną Lietu
vių Nepriklauso Klubo patalpose įvyko Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 4-tos apskrities valdybos ir SLA 
11 kuopos komisijos pasitarimas kasling rengimo 4-tos 
apskrities tradicinio išvažiavimo. Nuo apskrities atsi
lankė pirm. A. Kasperavičius, vice pirm. S. Bujanaus- 
kas, sekr. A. Orantas, iždin. J. Pakalnis, iždo globėjai 
J. Vaitkus ir C. Strimila, organiz. .J. Radzevičius, ko
respondentas »T. Marčiulionis ir centrinis SLA organiz. 
J. Trečiokas.

Nuo II kuopos T. Matas. Dar dalyvavo atstovai nuo 
Sandaros B. Vedeikis iš Hartfordo ir vietinis A. Dzi- 
midas. V. Šilkas iš Neyv Ilaven.

J.
G rovė
ri per kelis pastaruosius metus įvykdavo pirmą sekma
dienį rugpiučio mėnesio, bet iš brolio Trečioko sužino
ta, kad ta diena jau užimta ir jis rekomendavo rengti 
metinę gegužinę bendrai su Amerikos Lietuviu Ta.uti
nės Sandaros 2-ra apskritim, kuri turi paėmėsi minėtą 
parką birželio 19 dienai, nes tame parke yra likęs tik 
vienas sekmadienis neužimtas šia vasarą ir jis netinka 
apskrities išvykai. SLA 4-tos apskrities pirmininkas 
A. Kasperavičius pareiškia priešingą nuomonę, nurody
damas, kad bus sulaužyta 4-tos apskrities tradicija 
rengiant savo tradicinę gegužinę, j kurią visuomet su
važiuoja daug svečią. Buvo keli pasiūlymai rengti kur 
nors kitur, bet buvo .nurodyta, kad sąlygos nėra ge
ros norint turėti pasekmingą gegužinę. Po apkalbėji
mo visi sutiko šiemet rengti gegužinę bendrai su San
daros 2-ra apskritim, bus geriau negu nieko. Toliau 
apskrities suvažiavimas galės nuspręsti kur ruošti ge
gužines.

Dabar tik lieka visiems pasidarbuoti, kad minima 
gegužinė gerai pavyktą, nes mes visi žinom, kad Susi
vienijimas daug yra nuveikęs dėl lietuvių gerovės ir 
Lietuvos laisvinimo. Kiek žinoma, tai ir Sandara kiek 
gali dirba tą darbą. Todėl prašoma visą 1 
4-tos apskrities ribose, sekmadienį, birželio 19 dieną, 
pas save nieko nerengti, bet daryti planus atvežimui 
kodaugiausia svečią į šį metinį išvažiavimą, rengti 
specialius autobusus važiuoti į gegužinę.

Posėdy išrinkta speciali komisija rengti minimą 
vasarinį parengimą. Nuo SLA 4-to apskrities: J. Tre
čiokas, J. Radzevičius ir A. Kasperavičius; nuo Sanda
ros: A. Orantas ir A. Dzimidas. Nėra abejonės, kad jie 
gerai darbuosis, tik reikia visiems padėti.

Apie gegužinę vėliau bus pranešta daugiau.
SI j A 4-to Apskr. Korespondentas.
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SLA kuopų

| atstovu nuo kuopos seime, 
yra patartina geriausia pasi
imti iš darbo tuo laiku atos
togas nuo liepos 11 iki 16, 
visai savaitei. Manau,- atosto
gas kiekvienas gali gauti tuo 
laiku, kas sumažintų seimah 
važiuojant iškasčius. Musų 
kuopos iždas yra labai kuk
lus, atstovams išlaidų negali 
apmokėti, tai busimas atsto
vas turi patsai visas išlaidas 
apsimokėti. Tartum kaip jis 
gavęs atostogas išvažiavęs į 
Atlantiko, Wilwood ar kitan 
pajurin prie Atlanto ar kitur, 
turi už viešbutį, valgį ir ki
tus prašmatnumus patsai už
simokėti. Seimas nėra pajūris, 
kur patsai vienas be jokio 
pažįstamo gali leisti laiką 
nuobodžiai; Seime susitiksi 
pažįstamų ir nepažįstamų sa
vo tautiečių, susipažinsi su 
jais, dalyvausi savo ir kitų 
tūkstančių brolių ir seserų or
ganizacijos lietuvių gyvybi
niais reikalais, jos plėtimu, 
gerinimu, saugojimu, kad ji 
ilgiems metams lietuviams iš
eivijoje tarnautų! Štai kokiu 
supratimu ir principu mes tu
rime gyventi.

Toliaus. Jei neturi savije 
ir negali išvystyti patsai gi
lios sąmonės šios seniausios 
lietuvių išeivijoje organizaci
jos svarbumą suprasti, tai pa
tariu semti ir iš kitų to supra
timo jieškoti, paveizdan skai
tyk kartą ir daugiau kores
pondenciją iš Toronto, Cana- 
dos, tilpusią Tėvynėje No. 11, 
kur SLA 236 koupos narė- 
organizatorė, sesuo L. Ricke- 
vičienė, į vieną mėnesį (ne į 
metą ar du) naujų narių pri
rašė net 23! Nėra abejonės, 
kad ji prirašys 
giau. Patariu 
kelis kartus 
Audėno kalbą 
jimą Lietuvių 
pusią Tėvynėje No. 14. 
tokie 
palaikys SLA ir pačią lietu
vybę Amerikoje ilgiems me- 
tamsį...

• •

jų dar dau- 
skaityti ir dar 
perskaityti J. 
apie Susivieni- 
Amerikoje, til- 

Tik
lietuviai, kaip šie du,

Z. Jankauskas,
Finansų sekr-organinz.

Binghamton, N. Y.

Rengiamas Lietuvos Nepriklausomybės ir 
Steigiamojo Seimo Minėjimas

Binghamton, N. Y.
50 kuopa rengia šeiminišką 
banketą First Ward Ameri
can Leagion Klube, šių metų 
gegužės mėn. 7-tą dieną šeš
tadienį, 7:30 valandą vakare.

Bus gera kalakuto ir kum
pio vakarienė, išsigėrimo ir 
gal būt trumpa programa tik 
už du ir pusę dolerio visam 
vakarui vienam asmeniui. Tad 
kuopos nariai ir kiti geros va
lios lietuviai esate kviečiami 
dalyvauti šiame bankete.

Banketo tikslas yra — pa
minėti Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį ir Steigiamo
jo Seimo 40 metų sukaktį, 
nes, kaip vietiniams lietu
viams yra žinoma, šiemet dėl 
svetainės negavimo ir susidė
jus kitoms nepalankioms ap
linkybėms, prisiėjo šį paren
gimą atidėti net kelis kartus. 
Bet, kaip yra sakoma, geriau 
vėliau, negu niekad. SLA 50 
kuopos nariai irgi yra tos 
nuomonės, už tai dabar turė
sime du minėjimus viename 
parengime.

Kuopos valdyba ir rengimo 
komisija deda visas pastan
gas, kad vakaras butų sėk
mingas ir kad visi butų pa-

SLA

prisidėti prie apskrities. Kuo- 
daugiau kuopų priklausis prie 
apskrities, tuo bus didesnis 
veikimas. Patenkinkite ilga
mečio apskrities pirmininko 
prašymą ir neapleiskite šio 
metinio suvažiavimo.

Oficialus Pranešimas SLA
50 Kuopos Nariams

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

Rašo D-RAS M. NASVYTIS, Chicago, Illinois

Mažakraujingumas
(Tęsinys)

BENDROS ANEMIJOS ŽYMES
Išblyškimas odos ir gleiviniu plėve

lių yra pats didžiausias ligos simptomas. 
Išblyškimas aiškiausiai mato,mas ranką 
delnose, lupose ir gleivinėse plėvelėse 
burnos, gerklės ir akiu voką gleivinėje 
plėvelėje, vadinamoje Conjunktiva.

Prie .sunkesnės anemijos jaučiamas 
silpnumas, galvos sukimasis, galvos 
skaudėjimas, užimąs ausyse, skambėsis 

mieguistumas, greitas susijaudi-ausyse,
nimas, dažnai per optimistiškas nusitei
kimas 
mes.

ir net psichiško pakrikimo žy-

PRIE ANEMIJOS ligos dažnas 
alsavimas ir dažnesnis širdies plakimas, 
kaip pas sveiką žmogų, pareina nuo 
kvėpavimo organą ir kraujo apytakos 
organą pastangą pašalinti susidarantį 
kraujuje tdeguonės trukumą.

Širdies mušimo (plakimo) pagrei
tėjimu dažnai nusiskundžia anemija ser
gantieji ligoniai.

Prie anemijos būna dar sekanti ap
reiškimai': Širdies išsiplėtimas, nenoras 
valgy ti, viduriu užkietėjimas, didesnio 
kiekio dują susidarymas pilvo ertmėje.

Pas anemija sergančius ligonius ga
li susilpnėti lytinis patraukimas.

18.

tenkinti ir tikisi, kad paren
gimas ras nuoširdų pritarimą 
vietos lietuviuose.

P. B. Balchikonis.

Philadelphia, Pa.
SLA 135 Kuopos Veikla

SLA 50 kuopos mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks an
tradienio vakare, gegužės 3 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių Svetainėje, A. Klimo 
Studijoje1, antram aukšte, 315 
Clinton Street,

Visi kuopos nariai 
prašomi į susirinkimą 
ti, nes bus renkami
delegtai į SLA deimantinį sei
mą, kuris įvyks šių metų lie
pos 11-16 dienomis Pitts
burgh, Pa.

P. B. Balchikonis,
SLA 50 kuopos sekr.

Pas moteris prie anemijos laikinai 
gali sustoti mėnesinės.

Prie anemijos gali būti mažame 
laipsni je ir kūno temperatūros pakili
mas.

Prie sunkios anemijos kūno me- 
įdžiagą apykaita padidėja gana dažnai.

f

BENDRI GYDYMO PAGRINDAI
Gydvmas susideda iš šimptomafinio 

arba bendro gydymo ir iš spėri f iii io gy
dymo įvairią anemijos formą, kurią ga
na daug ir įvairią.

Šimptomatinį arba ligos reiškinių 
gydymą sudaro maistas — dieta turinti 
pakankamai medžiagą kraujui pasiga
minti ypatingai baltymą, riebalą, ang
liavandenių, druską ir vitaminą pakan
kamai, ligonis turi pakankamai miegoti, 
ypatingai kuomet pasireiškia silpnumas 
iš širdies puSės ir kvėpavimo pusės, tai 
yra kuomet pulsas greitėja ir kvėpavi
mas darosi tankesnis kaip įprastai.

Anemijos diognozei nustatyti, gydy
mui paskirti, kuris gali būti kiek skir
tingas ir komplikuotas prie įvairią 
formą, būtinai reikalinga gydytojo pa
galba ir gydymo priežiūra kurią tiksliai 
tegali atlikti gydytojas.

Vėliau šio straipsnio tęsiu i j e duosiu 
trumpą nurodymą dėl įvairią anemijos 
i-r pirmos pagalbos gydymą. 1

(Bus daugiau)
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SLA 135 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, Alleghe- 
ny Avenue ir Tilton gatvės, 
sekmadienį, gegužės-may 1 
dieną, 2 valandą po pietų. Šis 
susirinkimas bus kaip ir ne
paprastas, nes jame turėsime 
apkalbėti arba išrinkti kuo
pos atstovus į SLA Deimanti
nį Seimą, kuris bus Pitts
burgh, Pa., liepos 11 ir se
kančias dienas. Musų kuopos 
narius ir nares raginu aty- 
džiai perskaityti organe TĖ
VYNĖJE No. 15 “Pasirengi
mas SLA Deimantiniam Sei
mui kuopose“, straipsnį.

Miestas Pittsburgh’as nėra 
taip toli nuo Philadelphijos. 
Mums nereikia nei orlaiviais 
nei traukiniais jį pasiekti; 
musų kuopos nariai turi ma- 
šinas-autus, kuriais galima 
nuvažiuoti, apmokant iškai
čius savininkui už gazoliną, 
alyvą ir mašinos dėvėjimą, 
susitarus 4 ar 5 atstovams. 
Kuopoje randasi 
apyjaunių narių, 
prisirašiuvių, jų pareiga šven
ta yra domėtis savo organiza
cijos reikalais. Norint būti

• •

jaunų ir 
vėliausiai

)

esate 
atvyk- 
kuopos

Brooklyn, N. Y.
1_______\

SLA 38 Kuopos Veikla

Kovo 31 dieną įvyko svar
bus SLA 38 kuopos susirinki
mas Piliečių Klube. Gražų vir
šutinė kluuo salė norėjo tu
rėt nors kelis šimtus narių, 
bet dėja, musų lietuviai nebe
sidomi nieku, išskyrus dešri- 
nius pobūvius su stipraisiais.

Dalyvavo tik 26 nariai, tai 
buvo gėda tokiai skaitlingai 
38 kuopai. Reikia tikėtis, kad 
pasitaisys kitą kartą.

Susirinkimą beveik punktu? 
aliai atidarė pirmininkas adv. 
S. Bredes, ir tuojau buvo iš
dalinti balotai balsavimui už 
kandidatus į Pildomąją Tary
bą.

Komisija balsų suskaičiavi- 
mui buvo: Stanley Volskis, 
Gudas ir Macys, didelis SLA 
darbuotojas. Daugiausia bal- ‘

f

sų gavo dabartiniai Pildomo- 
sits Tarybos nariai.

Renkant delegatus į SLA 
deimantinį seimą, sekami as
menys balsų gavo: St. Vols
kis 14 balsų, Aymanas —13, 
Gudas — 12, Valaitis

Kuopa paskyrė 100 dolerių 
delegatų kelionei, gi išrink
tiems pavesta pasidalint nors 
ant gazolino, nes kuopa ne
pajėgia daugiau skirti.

Valaitis pareiškė kritišką 
nuomonę, kad nominacijų lai
ke kuopa visai nesisdengė 
pravesti nors vieną kandida
tą.

St. Volskis pareiškė, kad ši 
kuopa labai daug nuveikė pra
eity. Tokiai Volskio nuomonei 
pritarė ir Macys.

Į Susivienijimo 5«tos ap
skrities suvažiavimą išrinkti: 
Parojus, Volskis, Valaitis, 
Gudas, Kalvelis, Springaus- 
kas.

Pirmininkas pasiūlė iždinin
ko pageidavimą, kad leistų 
jam pakeisti banką į Chase 
Manhattan banką dėl jo pa
togumo. Susirinkimas sutiko, 
kadangi tos pačios sąlygos, 
kurias turėjo Manu f a c t u r 
Trust Co.

Šis susirinkimas buvo labai 
darbingas, nors neperskaitlin- 
gas.

Po susirinkimo, pagal seną 
tradiciją, apatiniam kambary, 
gražioj SLA šeimoj prie gra
žių stalelių gurkšniodami, da
linosi įspūdžiais ir planais, 
kad iSLA 38 kuopa visur pir
mauja. J. Parojus.

ALTui buvo paskirta 35 dole
rių auka. Lietuvių Dienoje 
numatyta įdomi programa su 
kalbėtoju iš Clevelando ir šv. 
Jurgio parapijos choro daino
mis.

Tame pačiame susirinkime 
buvo išrinkti atstovai į SLA 
seimą Pittsburghe. Kaip dau
giausiai balsų gavę išrinkti: 
P. Joga ir O. Kirtiklienė. Al- 
ternatais išrinktos: A. Alek
nienė ir O. Pukienė. Prieš tai 
bus liepos 3 dieną kuopos ge
gužinė Stanley Lucas sodybo
je. Koresp.

Taip pat kuopos valdyba 
primena visiems SLA 185 
kuopos nariams, kad šiemet 
pusmetinis kuopos susirinki
mas įvyks vienu mėnesiu ank
sčiau, tai yra gegužės mėn. 3 
dieną, 7:30 valandą vakare, 
Lietuvių svetainėje, 2006 ir 
.139th Street, East Chicago, 
Ind., nes turim išrinkti dele
gatus į jubiliejinį seimą. Na
riai prašomi koskaitlingiau- 
siai dalyvauti ir atsivesti kan
didatų prirašymui prie SLA 
185 kuopos.

SLA 185 Kuopos Valdyba.
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East Chicago, Ind.

SLA 185 Kuopos Veikla

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

f 1

Akron, Ohio
Iš ŠIA Kuopos Susirinkimo

1960 metais balandžio mėn. 
3 dieną įvyko gausus Susivi&- 
nijimo 198-354 kuopos narių 
susirinkimas, kuriame buvo 
gyvai svarstoma šios vasaros 
veikla.

Susirinkimui buvo praneš
ta, kad Lietuvių Diena įvyks 
gegužės 1 dieną 5 valandą po 
pietų šv. Petro parapijos sa
lėje1. Kviečiami visi atsilanky
ti. Ta proga iš kuopos iždo

Kovo 20 dieną musų kuopa 
buvo surengusi bingo party, 
kuri gražiai pavyko, dėka 
keletos pasišventusių komisi
jos narių, kurie negailėjo lai
ko ir sveikatos, vaikščioti po 
politikierius ir biznierius ren
kant davanas dėl lošimo, bet 
kitus produktus dėl vaišių.

Pirmoj eilėj dėkojame vi
siems politikieriams ir biznie
riams, kurie suaukojo daug 
gražių dovanų.

Iš biznierių tarpo buvo ke
letas ir lietuvių, būtent: “Re
gina Jewelers“, savininkas 
Tadas Balčiūnas. Gilt shop 
savininkė Heilą Rogeso, 
Ridge Top Room savininkas, 
Theodor Mason. Sanitary bat- 
ling works, savininkas Steve 
Niprikas. Taip pat buvo gau
ta dovanų ir iš Chicagos lie
tuvių biznierių. Jos. F. Bud- 
rik Furniture krautuvė, bei 
Karvelio prekybos namai.

Taip pat dėkojam ponioms 
Marijai Ručinskienei ir Pet
ronėlei Kundrotienei,
ir nebūdamos narės, daug pa
dėjo virtuvėje.

O ypatingai, daugiausia tu
rim dėkoti dėl pasisekimo 
bingo šioms trims: Julei Kie- 
lienei, Veronei Lauciavičiėnei 
ir Evai Liubinienei, kurios 
vaikščiojo ir važinėjo dau
giausiai, dėl musų kuopos ge
ro.

kurios

f

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities ge- 
gužinė-piknikas įvyks gegužės 
mėn. 15 dieną, Sans Souci 
parke prie didelio stando. Ap
skrities valdyba, kurį ruošia 
gegužinę, prašo visus Susivie
nijimo narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
jau dabar pradėt ruoštis prie 
gegužinės ir joje dalyvauti. 
Patenkinkite apskrities valdy
bos prašymą.

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus vietinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuvaites jau dabar pra
dėt ruoštis prie gegužinės ir 
joje dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.
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SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMU, 
Įvykusių 1960 Metais Kovo Mėnesį, Duomenys
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121 ................................ 6 6
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Suvalkų Trikampis Dėkoja už Paramą
“Gerbiamas pone, Jūsų 

siuntinėlį gavau, už kurį šir
dingai tariu ačiū. Neapsaky
tas džiaugsmas nukuteno šir
dį. Kiekvieną drabužėlį apžiu
rėjau po daug, daug kartų. 
Mano blakstienas suvilgė aša
ros, bet tai buvo džiaugsmo 
ašaros. Nemoku aprašyti, nei 
apsakyti koks man buvo dide
lis džiaugsmas, kai gavau šias 
dovanas nuo Jūsų, gerbiamas 
pone. Dar kartą tariu tikrai 
lietuvišką žodį — širdingai 
ačiū. O aš busiu Jums dėkin
ga su malda lupose visą savo 
gyvenimą. O Jus, jeigu butų 
galimybė, prašau nepamiršti 
ir toliau. Marytė’’.

Iš šios padėkos mes mato
me kokį didelį džiaugsmą 
jiems tie siuntinėliai, nors 
mums yra mažaverčiai, nes 
siunčiam mažai reikalingus ar 
visai nereikalingus drabužius. 
Visų padėkų čia nedėsiu, neš

r
jos yra visos panašios. Daur 
gelis asmenų yra pasiuntę net 
po kelis siuntinius. Čia jų pa
vardžių neminėsiu, nes dar 
nesudaryti jų sąrašai. Čia pa
minėsiu tik labai pavyzdingą 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Toronto kuopą, kuri 
jau 75 dolerius tam tikslui 
yra paaukojusi; Prisikėlimo 
Parapijos katalikės moterys 
jau keliolika siuntinių yra pa- 
siuntusios. “Židinys” — skau
tai yra daug darbo į siuntinių 
paruošimą įdėję. Jiems vi
siems ta padėka skiriama. 
Bet ypatinga padėka priklau
so p. Vaitkevičenei, kuri vos 
prieš vienus metus atvyko į 
Canadą, o jau sugebėjo** pa
remti vieną iš gausesnių šei
mų. Jei ji pajėgė pasiųsti 
siuntinį po taip trumpo laiko, 
tai anksčiau atvykusieji tik
rai lengviau galėtų pasiųsti. 
Kaip butų gražu, jei kiekvie
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192 _________ 11 11 11

1,1
n 6 2 7 10 2 11

196 ___________ ___  11. 11 n 9 4 2 7 10
198 ___________ ___  26 26 26 26 13 5 19 14 3 23
199 ---- ------------- —_ 11 11 .11 11 11 11 — j— 11 —
200 ____ ____ — _ 10 10 10 10 10 8 2 9 1
203 __________ 17 17 17 17 17 17 17
208 ------ ---------- ____ 16 16 16 16 16 7 1 8 8 8
210 .............. . 2 2 2 2 2 2 2
211 ------ -------- 14 14 15 14 11 9 9 3 14 1
212 ___________ ___  13 13 13 9 12 4 4 6 9 5
215 ...................... 5 5 5 5 5 5 — — 5
216 -------------- 57 57 57 57 55 41 11 6 43 14
217 ...................... 12 12 12 11 6 4 2 11 9 4
222 . ............. ____ 8 8 8 8 8 3 2 3 5 3
225 ___________ —_ 3 3 3 3 3 3 — — 3 —
226 -.............. - 31 28 26 22 32 14 1 3 5 26
232 ............ ......... 10 10 10 ' 10 10 10 10 _ i
234 A...................___  3 3 3 3 2 1 2 1 3 —
236 ...................... 33 30 30 28 25 21 8 18 22 9
242 .................— ___  11 11 11 11 6 6 4 7 11 1
243 ___________ 5 5 5 5 5 5 5
246 _ _________ 21 21 21 21 21 21 21
247 ...................... ___ 4 4 4 4 4 4 — — 2 2
255 ___________ ___ 5 5 5 5 4 — 4 1 — —
260 ___________ —_ 12 12 12 12 10 7 1 5 11 1
261 ----------------- ___ 3 3 3 3 3 3 — — 3 —
262 —...........—. __ 16 10 10 10 9 8 1 2 9 1
263 ....... - ___ 1 1 1 1 1 — 1 — — 1
267 ___________ ___  15 15 15 15 11 14 5 • — 15 —
272 ___________ ___ 10 10 10 10 10 10 — — 10 4—
273 ______ ___ ___ 15 15 11 12 12 2 2 14 6 9
274 __ _______ 17 17 17 17 17 13 17
275 -------- -------- -___  7 7 7 6 7 '6 1 — 6 1
278 ___________ ___ 20 19 19 17 13 3 1 20 9 8
285 -................... 7 7 7 7 6 7 1 - _
286 ...................... . _ 7 7 7 7 7 7 — 7
287 ___ ____ _ 6 6 6 6 6 6 ■ ■ - 7 , ■,
290 ---------------- ___ 6 6 6 6 3 6 1 2 5 1
297 ___________ ___ 11 11 11 11 11 10 1 — 11 —
299 ___________ _ 11- 11 . 11 11 10 7 5 — 11 —
301 ---------------- 34 <33 34 34 22 25 2 18 18 13
304 ---------------  . 6 6 6 6 6 6 — — 6 —
305 ...........-.......... - 8 8 8 8 8 8 -k— — 8 —
308 ___________ ___  7 5 , 7 7 3 1 8 — 6 —
311 ..............  __ ___ 10 10 10 10 10 8 2 10 - -
313 -..................... — _ 11 11 11 11 11 9 — 11
321 _______________ 8' 8 . 8 8 3 8 2 3 6 2
322 ___ _______ __ 41 41 41 41 4 1 36 39 41 - -
325 ______ ____ 3 3 3 3 3 1 * 3
327 ____________—_ 2 2 2 2 2 2 — 2 i

328 ------------------.... .. 4 4 5 5 — — 5 5 5 —
335 ___________ 8 8 8 8 8 8 2 6
336 ____________ _ 9 9 9 9 9 9 — _ 6 3
342 —................... - 12 14 14 14 8 12 6 2 12 —
347 ____________ 9 9 9 9 • 9 1 8 —' 9 —
352 . ............ ....... ___ 21 19 19 18 13 10 • 6 15 21 6
353 ____________—_ 13 13 13 13 12 10 3 1 12 1
359 ____________ 13 13 12 13 13 11 1' — 12 1
360 ____________ 8 8 8 8 8 ♦8 — 7 1
365 ____ ____ ___ 3 5 6 5 1 • 1 5 r . 5 -
368 _________ _ 19 17 19 16 13 10 8 7 16 1
373 . ............... .. ___ 12 12 12 12 12 7 „■ ■ ., 6 9 3
374 ___________ 10 10 10 10 10 9 1 ______ 10
Pavienių balsai ___ 54 55 53 57 43 35 12 12 43 14

BALSŲ skaičiavimo komisijos pranešimas

Mes, žemiau pasirašiusieji, pranešame, kad buvom SLA 
Centro sekretoriaus dr. M. J. Viniko pakviesti susirinkti SLA 
Centro raštinėj 1960 metų balandžio 5 dieną suskaičiuoti bu
vusių Pildomosios Tarybos rinkimų balsus ir paskelbti duome
nis “Tėvynėje’* SLA narių žiniai. *

Turim pažymėti, kad kai kurių kuopų balsavimo davinių 
negalėjome pripažinti dėl jų neaiškumo ar kitokių priežasčių. 
Pavyzdžiui, 156 ir 161 kuopos neprisiyntė certifikatų. Viskas 
kita tvarkoje.

Suskaičiavę balsus skelbiamu balsavimo rezultatus ir esa
me tikri, kad jie yra teisingi ir tikslus.

Balsų skaičiavimo komisija:
S. Gegužis, 

f S. Michelsonas,
A. S. Trečiokas.

N. Y. C. 1960 m. balandžio 6 d.

nas įsipareigotų pasiųsti bent 
po vieną siuntinėlį. Tada visi 
prašytojai galėtų būti parem
ti. Kaip sakoma: “Ne prie 
stikliuko, o nelaimėje draugą 
pažinsi”, tad padėkime savo 
tautiečiams, kai jie yra var
go nelaimėje. ‘ Talkon kviečia
mi visi be pažiūrų skirtumo, 
nes visokios pažiūros nėra 
amžinos. Jos keičiasi, o tauta 
yra pastovi, amžina, tad tau
tą statykim aukščiau už bet 
kokias pažiūras. Te neatsiran
da musų tarpe nė vieno, ku
ris naikintų lietuvį dėl jo skir
tingų įsitikinimų. Tad visi už 
vieną ir vienas už visus! Tai 
yra geriausias kelias prie mu
sų tautos išlaikymo gyvos.

Tiesa, atsirandą tautiečių, 
kurie sako, kad prašytojai 
pakankamai turtingi ir para
mos nereikalingi. Tokiems,ga
lima duoti klausimą: Ar atsi
rastų iš musų bent vienas, 
kuris prašytų senų drabužių? 
Manau, kad ne. Prašymas se
nų drabužių yra pakankamas

įrodymas, kad jie yra dide
liame varge, o dar labiau pa
tvirtina jų padėkos.

SesesBroli, gavęs laišką 
prašant pašalpos, jei. negali 
pats pasiųsti, duok kitam, ku
ris gali, bet tik nenumesk jo, 
nes prašytojas gal negalės ki
to parašyti. Jam, kaip berašr 
čiui, sunku parašyti, o dar 
sunkiau pasiųsti dėl lėšų sto
kos.

Vieno siuntinio pasiuntimas 
iš Canados kainuoja 4 dole
riai ir 25 centai. Lengviau
sias supakavimas yra toks: 
Sukišti į maišiuką (tinka cuk
rinis), užsiūti ir perrišti vir
vute.

Pasiuntę siuntinius ant lai
škų pažymėkite pasiuntimo 
datą ir prisiųskite mums, nes 
mes norim sekti, kad negautų 
vie^ąs per daug, o kitas nie
ko.

Laiškų bei adresų arba 
smulkesnių informacijų gali
ma gauti iš šių asmenų:

SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMŲ 
BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA. — Iš kairės į dešinę: 
ŠIA sekretorius dr. M. J. Vinikas, Stasys Gegužis, Stasys 
Michelsonas, Albinas S. Trečiokas.

A. Basalykas, 474 Konces- 
vales Avenue, Toręnto 3, 
Ont., Canada. Tel. LE 4-621£;

J. Cicėnas, 21 . Alhambra 
Avenue, Toronto 3, Ont., Ca
nada. Tel. 7-1781 ar

B. Saplys, 1558 Daveiport 
Street, Toronto, Ont., Cana
da. Tel. LE 7-1503.

I

A. Basalykas.

Wilkes Bar r e, Pa. Į

Teismas Prieš Knox Coal Co.
Superiteridentą

Čia Luzerne County teis- 
mabutyje balandžio 4 dieną 
buvo teismas prieš Knox Coal 
Co. superintendentą Robert 
Groves, inžinierių ir mainų 
pagelbinį užveizdą William 
Receki ir tęsės šešias dienas, 
nes prisiekdytų teisėjų išklau- 
siqias liudininkų, valdiškų 
įspektorių. Apskrities proku
roras su pagalbininkais darė 
apkaltinimus už užliejimą 
aukščiau minėtos kasyklos 
1959’ metais sausio 22 dieną, 
kur žuvo 12 angliakasių. Pri
siekusius teisėjus sudarė 9 
moterys ir trys vyrai. Po sa
vaitės laiko apklausinėjus vi
sus liudininkus ir atidavus 
prisiekusiems teisėjams pada
ryti nuosprendį ar jie rado 
kaltais, tai laike dviejų va
landų ir kelių minučių nuo
sprendis pirmu balsavimu bu
vo 2 už nubaudimą* kasyklos 
vedėjus, o 10 už išlaisvinimą. 
Bet antras balsavimas duotas 
visų, kad jie rado nekaltais 
aukščiau minėtus vyrus. Pri
siekusiųjų sąstate buvo ir lie
tuvė Marė Skiptunas.

Liudininkų tarpe buvo lie
tuvė moteris, atsivedus 4 ma
žus vaikučius, kurios vyras ir 
vaikų tėvas duondavis žuvo 
Danielius Steponaitis. Kaip 
aukščiau minėta, kasyklos lu
bos įlūžo ir vanduo iš Sus- 
ųuehanna upės užliejo visą 
kasyklą. Kartu su Steponaičiu 
dirbę pabėgę, jie liudijo, kad 
kartu pradėjo gelbėtis, bet 
vanduo pakilo iki pažastų ir 
nematė kas atsitiko jam ir 
kitiems, nes ir šiandien ka
syklos užpildytos vandeniu 
tarp šio miesto ir Pittston, 
Pa. Atstatyti kasyklas, kad 
butų galima žmonėms ke
liauti, reikia daug darbo įdė
ti, bet niekas neduoda pinigų. 
Valdžia davė iš pirmos dienos

apie tris milijonus dolerių, 
bet už tuos pinigus mažai ką 
padarė suradimui žuvusių la
vonų.

Apskrities prokuroras su 
ekspertais ir išsigelbėjusieji 
norėjo nubausti vyriausius 
kaltininkus už tai, kad pasta
rieji nepildė apsaugos patvar
kymo, ėmė anglis po upe, kur 
buvo tik 12 colių skolas-rock 
ir 6 coliai žvirio, o Pennsyl- 
vanijos įstatymai reikalauja 
neimti anglies sluoksnio po 
vandeniu, jei nesiranda lubo
se 35 pėdų storio akmens.

Pabauda butų du tūkstan
čiai dolerių ir trys metai ka
lėjimo ar viena iš minėtų bau
smių, tas butų priklausę nuo 
teismo vedėjų nuožiūros. Bet

1
I
I

o.

šį kartą prisiegdyti rado ne
kaltais. . ' f

Balandžio 25 dienq^ aukš
čiau minėtos anglies kasyklos 
savininkų ir unijos distrikto 
prezidento bus teismas Eston, 
Pa., nes jie patraukti teisman 
už kaltinimus skirtingais pat
varkymais išreikalavo perkel
ti į kitos apskrities teismabu- 
tį, nes čia buk vietiniai laik
raščiai daug rašė ir pastarieji 
negautų teisingo nuospren
džio.

J. V. Staifislovaitis.

Italijos Ministeris Pirmi
ninkas Atsistatydino

Italijos ministeris pirminin
kas Fornando Tambroni, ku
ris prieš 17 dienų buvo suda
ręs naują valdžią, atsistatydi
no. Ministeriui pirmininkui 
Antonip Segni pasitraukus iš 
ministerio pareigų, Fornando 
Tambroni prezidento Gronci 
buvo paskirtas sudaryti nau
ją valdžią, bet dėl jo paties 
krikščionių demokratų parti
jos žmonių, ji tik 17 dienų 
išsilaikė. Naujosios valdžios 
dauguma žmonių eis savo pa
reigas iki prezidentas Gronci 
paskirs kitą asmenį sudaryti 
valdžią. Sakoma, jeigu nepa
vyks naujam asmeniui suda
ryti valdžią, tai prezidentas 
paleis parlamentą ir paskelbs 
naujo parlamento rinkimus.

131,000 komjaunuolių — 
Komjaunimo organiz a c i j a i 
L i e t u v oje dabar priklauso 
apie 131,000 narių. Daug jų 
yra tik “popieriniai” komjau
nuoliai.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

. ■ ’ y < , *

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

Valen tina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

BOSTON, MASS. Laisvės Varpas, Vedėjas Petras Viščinis.
47 Banke St., Brockton 18, Mass. Tel. JUniper 6-7209. 
WKOX iš Framingham, Mass., banga 1190, sekmadieniais 

" nuo 8 iki 9 vai. ryte.
OilOAGO, ILL. Radio Valanda. Vedėja Sophie Barčus.

Iš WOPA stoties, A. M. 1490 kc.; FM 102-3 MC; kas rytą 
dešimtą valandą iki 11-tos valandos nuo pirmadien o iki 
penktadienio; šeštadieno rytą nYio(10:30 iki 114os; sek
madienį huo 8:30 iki 9:30 valandos ryto.

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

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

HARTFORD, CONN., Lietuvių Radio Valandai Vedėjas J 
Petkaįtis.
60 Lincoln Street, Hartford, Conn 
WPOP—1410 kilocycles. Sekmadieniais nuo 11:30 iki 
12:30 vai. po pietų.

NEW YORK —p NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Štokas.
1264 White St., HjUside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WEVD—1330 k. 97-9 meg. Šeštadieniais 4r00-5:00 v. p. p

PITTSBURGH, PA. Vedėjai Povilas ir Gertrūda Dargiai. 
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa.
WPIT—730 kilocycles. Sekmadieniais nuo 12:30 iki 1:00 
valandai po pietų.

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.

A

XK XK XX THK
Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

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

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

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

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

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

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

PHILADEIJ’HIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

•

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 1-5040

2134 W. Chicago Avė, 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. Dlckenson 2-8232

Musų didžiule firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 tai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose nasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalvmus.

--------- -------w
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Amerikos Lietuviu Veikla
SLA Prezidentas Dalyvaus 

šeštos Apskrities Meti
niam Suvažiavime

Susivienijimo šeštos apskri
ties, gyvuojančios Chicagoje, 
metinis suvažiavimas įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 24 die
ną, Lietuvių Auditorijoje. Ta
me suvažiavime dalyvaus Su
sivienijimo prezidentas Povi
las P. Dargis ir padarys pra
nešimą organizacijos reika
lais. Todėl butų gerai, kad 
suvažiavime dalyvautų visų 
apskrities ribose gyvuojančių 
kuopų išrinktieji delegatai ir 
kuopų veikėjai.

kurią atliks iš Montrealio at
vykę artistai, vietinė tautinių 
šokių grupė. Radijo valandė
lė ir tautinių šokių grupė per 
dešimts metų atliko daug ge
rų darbų, už kuriuos užsitar
nauja paramos, todėl vietinių 
lietuvių pareiga dalyvauti pa
rengime ir nors dalinai atsi
lyginti tiems . energingiems 
žmonėms už dešimties metų 
sunkų ir gerą darbą.

Programai pasibaigus, sa
koma, gerai muzikai grojant 
bus šokiai, tai jauni ir senes
nio amžiaus žmonės, galės 
smagiai pasišokti ir linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą.

Aš Busiu.

Jums, lietuviškojo akade
minio jaunimo skatintojams 
ir rėmėjams priklauso musų 
nuoširdi padėka ir gili pagar
ba.

LITUANUS žurnalui Remti 
Komitetas:

Vytautas Kamantus 
Julius Smetona 
NijolS Kersnauskaitė 
Vida Kasperavičiute 
Rimvydas Minkunas 
Jura Gailiušytė 
Laima Ješmantaitė 
Algis Garlauskas.

New -York, N. Y. Cleveland, Ohio

South Boston, Mass.

Vaclovas Sidzikauskas Darė 
Politinį Pranešimą

Susivienijimo Penktos Ap
skrities Suvažiavimas

Chicagos “Dainava” Statys 
“Lietuviška^ Vestuves”

grama irgi buvo įvairi, ją at
liko mokyklos mokiniai, kurie 
vykusiai padeklamavo įvai
raus turinio eilėraščius. Rei
kia atiduoti didelis kreditas 
sumanytojams ir suruošu- 
siems minėjimą jaunuoliams,* 
tokiu budu jie iš jaunų dienų 
pratinami prie lietuvių ir pri
menama jiems Lietuvos šių 
dienų pavergimas ir kova už 
jos išlaisvinimą. Dalyvis.

Pe v w • • •aieskojimai

Dili jonas Vincas, ir jo žmona 
Stanislova, gyveno Scranton, Pa.

Gecevičius Levusis, iš Launių 
kaimo, Sedos vals., Mažeikių apskr.

Griggs Steven (Griškelis Silves
tras), tarnavęs JAV kariuomenėje, 
kilęs iš Užvenčio.

Ivoškus
1’am), jo 
ir Stasys,
Juozo vaikai, 
ley, Illinois,

Kapickiene-Šalčiutė AntoSe, An- 
tato duktė, iš Čekiškės vals., Kau
no apskr.

Krivinskas
k u gyvenęs
je.

Paulauskas
kaimo, Tauragės apskr. ir vals.

Puodžiukynas Jonas, Matijušo 
sūnūs.

Rupšienė-Jovarauskytė Ona, Do
mininko duktė, iš Šimkaičių vals.

Rutkevičius Jonas, Petro sūnūs,

Vincas (Evoškus Wil- 
vaikai Marijona ir Ona, 

bei jo mirusio brolio 
gyveno Spring Val-

dirbęs Kanadoje, Saskatoon, Sask., 
pavarde WELLS John.

Ileškomieji arba apie juos tinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA,

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

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje penktos apskrities, gy
vuojančios New Yorko ir New 
Jersey valstijose, metinis su
važiavimas Įvyks šį sekmadie
nį, balandžio 24 dieną, 3 va
landą po pietų, Susivienijimo 
centrinėse patalpose, 307 W. 
30-th Street, New Yorke.

Apskrities valdyba prašo 
visų apskrities ribose gyvuo
jančių kuopų išrinktus ar pas
kirtus delegatus dalyvauti su
važiavime ir aptarti apskri
ties, kuopų ir visos organiza
cijos reikalus.

Staiga Darbo Vietoj Mirė 
Kazimieras Buividas

mi- 
su- 
Ve- 
bu-

name

Balandžio 10 dieną New 
Yorke darbo vietoj staiga 
rė Kazimieras Buividas, 
laukęs 63 metus amžiaus, 
lionis prieš keliolika metų 
vusiam Susivienijimo
Brooklyne turėjo užeigą. Vė
liau, Susivienijimui namą par
davus, nusipirko kabaretą 
New Yorke, kurį laikė ilgus 
metus ir jam biznis sekėsi. 
Prieš porą metų jo žmonai 
Alvinai mirus, kabaretą par
davė.

Palaidotai balandžio 13 die
ną su atitinkamomis iškilmė
mis tose pačiose kapinėse, kur 
palaidota jo žmona, New Jer- 
sey valstijoj.

Chicagos Lietuvių Meno 
Ansamblis “DAINAVA” at
vyks į Clevelandą šeštadienį, 
gegužės 7 dieną, pastatyti tri
jų ' veiksmų kaimo buities 
vaizdą, “Seni Lietuviškų Ves
tuvių Papročiai”. Dainava tą 
veikalą stato su geromis pa
sekmėmis jau kelintą kartą 
ir kitose kolonijose. Tas an
samblis jau seniau statė de- 
velande labai puikų dalyką, 
“Nemunas Žydi“. “Dainavos” 
dirigentas yra žinomas muzi
kas Steponas Sodeika. “Ves
tuvių” veikalas paruoštas 
Jeronimo Ignatonio pagal dr. 
Joną Balį, ir bus su dainomis 
ir šokiais.

Vaizduojama “Vestuvėse”: 
(1) Margvakaris; (2) išlydės 
jimas jaunavedžių į bažny
čią; (3) sutikimas grįžusių 
iš bažnyčios; (4) svočios pie
tus; (5) Nuometo uždėjimas; 
(6) piršlio korimas ir tt.

“Dainavą” į Clevelandą par- 
kviečia JAV Bendruomenės 
Clevelando I Apylinkė, kuri 
pilnai pajėgia tą spektaklį 
Clevedandui patiekti.

Vaidinimas bus Engmeers 
Auditorijoje, 
durmiestyje,
Avenue. Pradžia 7 valandą 
vakare. Visuomenė raginama 
įsigyti kvietimus į spektaklį 
iš anksto. Kviečiami visi kas 
gali atvykti į “Vestuves” iš 
aplinkinių miestų. Įėjimui bi
lietus galėsit nusipirkti ir prie 
durų. Vietos užteks visiems, 
nes salėje telpa virš 1,000 
žmonių.

Kviečia Clevelando 
I Apylinkes Valdyba.

Balandžio 3 dieną į Bosto
ną buvo atvykęs Lietuvos Lai
svės Komiteto pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas ir Lie
tuvių Piliečių Draugijos sve
tainėje darė politinį praneši
mą apie artėjančią viršūnių 
konferenciją. Po pranešimo 
buvo duodami klausimai, į 
kuriuos Sidzikauskas atsaki
nėjo. Pranešimo pasiklausyti 
buvo susirinkę nemažai žmo
nių ir, kiek teko nugirsti, da
lyviai buvo patenkinti. Kai 
kurie net pareiškė, kad pana
šus pranešimai butų dažniau 
suruošti. Dalyvis.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paleikoml asmenys:

Karpickaitė Janina.
Keršulytė Uršulė.
Ketvirtis Antanas, sūnūs 

inžinierius.
Kizevičienė Magdalena.
Klenauskas Boleslovas.
Krisiulevičienė-Grigaitė Petronė, 

iš Veisėjų vals., vyras Teofilius, 
vaikai Antanas ir Pranas.

Kriuklis Stasys.
Krivickaitė-Galinienė Veronika, 

gyvenusi Paryžiuje.
Kudirka Vincas, g. 1918 metais, 

šakių apskr•
Bartusevičionė

Ona, gyvenus!os 
včje, kilusios iš

Jonas, paskutiniu lai- 
Vilkaviškio apskrity-

Juozas, iš Gurklių

Igno,

Elena, Julija ir 
Kaune, Trakų gat- 
Raseinių.

South Boston, Mass.

Jadvygos Tumavičienės Pasi
darbavimu, SLA 365 Kuopa 

Gavo 1,200 Dolerių

SLA 365 kuopa, pasidarba
vus poniai Jadvygai Tumavi- 
čienei ir Irenai Mickunienei ir 
jos dukrelei, už skelbimus, 
Radijo stotis WC0P prisiuntė 
kuopai čekį $1,200. Tai ir ten
ka paminėti, kad didžiausias 
nuopelnas poniai Jadvygai 
Tumavičienei už jos gabumus, 
energiją. Ir kuopa gali džiaug
tis ir dėkoti tokią sumą su
laukus savo kason. Tai vis ką 
ta darbšti moteris išgalvoja. 
Linkime jai geriausios sėk
mės. J. K.

Rochester, N. Y.

Radijo Valandėlė Minės 
Dešimt Metų Sukaktį

Tėvynėje iš musų miesto 
labai retai tenka pamatyti ži
nučių apie lietuvių veiklą. At
rodo, kad musų mieste nesi
randa žmonių, kurie parašytų 
Susivienijimo organui apie šio 
miesto gyvenančius lietuvius, 
draugijas ir veiklą. Taip 
esant aš noriu nors trumpai 
parašyti apie ruošiamą Lie
tuvių Radijo valandėlės ir tau
tinių šokių grupės dešimties 
metų veiklos sukakties minė
jimą, kuris 
23 dieną 
parapijos 
Avenue. 
vakare.

Kiek man teko sužinoti, tai 
bus įdomi meninė programa,

įvyks balandžio 
lietuvių šv. Jurgio 
salėje, 545 Hudson 
Pradžia 7 valandą

Clevelando vi-
100 St. Clair

Lituanus Leidėjai 
Prašo Paramos

Mieli Lietuviai:
į I

Lietuviško akademinio jau
nimo pastangomis leidžiamas 
LITUANUS žurnalas neseniai 
atšventė savo darbo penkme
tį.

Per penkerius metus LITU
ANUS žurnalas augo, tobulė
jo. Per penkerius metus lie
tuviškas jaunimas dirbo ir 
leido LITUANUS, idant šis 
kitataučiams lietuviško kul
tūrinio gyvenimo pragiedru
lius neštų, jiems tolimos tė
vynės skausmą garsintų.

Tačiau žurnalo finansinė 
padėtis šiandieną jau yra per- 
didelė vien studijuojančiam 
jaunimui pakelti.

Todėl mes ir kreipiamės į 
Jus, prašydami padėti jauni
mui vykdyti toliau šią pras
mingą informacinę akciją. 
Per metus 21,000 egz. išleis
ti reikalinga apie 7,000. dole
rių. Maloniai kviečiame Jus 
įsijungti į LITUANUS rėmė
jų bei prenumeratorių eiles ir 
tuo budu padėti reikiamą su
mą sukelti LITUANUS rei
kalingas Jūsų paramos — 
remkite jį užsakydami sa
vo pažįstamiems kitataučiams 
arba pasiųsdami savo auką 
kuri įgalins LITUANUS lei
dėjus parinkti skaitytojus.

Du Namai Pardavimui
Abudu su visais patogumais, 
abudu turi skiepus. Vienas 7abudu turi skiepus, 
kambarių, Kitas 4 kambarių. 
Vanduo ir elektra.
lė, parduosiu pigiai. Daugiau 
žinių duosiu per laišką.

B. Goush
504 Johnson Street

Hart, Mich.

SLA Pagalbos

Esu naš-

Le- 
Cle-
/

Sta-

Iš Lietuvos Pajieško 
mi Asmenys 

-------------- X
Viktoras Stančikas, jieško 

onės Stančikaitės, gyvenančios 
veland, Ohio.

Antanas Yankauskas, jieško
šio ir Rūtos Globių, gyvenančių 
New Yorke, su kuriais prieteliški 
santykiai buvo gyvenant Klaidėdoj 
1936-39 m.

M. K. Kirtiulis, jieško Jono-Kazio 
Karkos, kilusio iš Draskiunų vals
čiaus, Valdonių kaimo. z

Stukas Vytautas Rapolo, inžinie
rius, kilęs iš Viešintų valsčiaus, 
Viešintų dvaro. Jieško M. J. Kir- 
tiuliš.

Atsiliepkite patys ar apie juos* 
žinantieji prašomi pranešti žemiau 
paduotu adresu:
FRANCIS STANCO (Stankūnas), 

142 West 44-th Street, 
New York 86, N. Y.

• \

I

Philadelphia, Pa.

Šeštadieninėj Mokykloj Pa
minėta Vasario šešioliktoji 

---------------- %
Kitose didesnėse ir lietu

viais gausiai apgyventose ko
lonijose1 Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjimus ruošė tik suaugu
sieji žmonės, bet musų mie
ste esančios šeštadieninės 
mokyklos jaunučiai mokiniai 
neatsiliko nuo kitų kolonijų 
ir vasario 16 dieną šv. Kazi
miero parapijos salėje suren
gė Lietuvos nepriklausomy
bės 42 metų sukakties minė
jimą, kurie ir programą pa
tys išpildė. Kaip kituose mi
nėjimuose, taip ir jaunuolių 
minėjime į svetainę buvo į- 
neštos Lietuvos 
vėliavos, kurias 
berniukai.

Pedagogas M. 
sakė trumą, bet 
atitinkamą kalbą, kuri labai 
tiko jaunuoliams. Visa pro-

ir Amerikos 
įnešė jauni

Vaišnys pa- 
momentui

r

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti
Prezidentui ir

Balandžio
X

Išmokėtos pomirtinės
DIR. VINCAS ŠIMKUS, 36

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Iždininkui Pasirašyti
16, 1960 Metais

kp., Chicago, III., gimęs 
birželio 12, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė birželio 1, 1923 m. Mirė rugsėjo 12, 1959 
m. Velionio pomirtinė išmokėta SLA 36 kuopai, 
Chicago, III. -----------------------------------------------

JUOZAS GESTAUTAS, 122 kp., Chicago, III., gimęs 
lapkričio 10, 1879 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi- 
sįrašė liepos 3, 1927 m. Mirė kovo 11, 1960 m. 
Velionio žmtpai Joanai Gestautienei pomirtinės 
išmokėta --------- ------- ---------------------------------

ONA BUKANTIENB, 125 kp., Mlelrose Park, III., gi
musi gegužės 10* 1890 m., Varniuose, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė gruodžio 4, 1938 m. Mirė ko
vo 22, 1960 m. Velionės sunui Charles Bukant 
pomirtines išmokėta -------------------------------------

VITALIS BUKŠNAITIS, 126 kp., New York, N. Y., 
gimęs gegužės 2, 1909 m., Brooklyn, N. Y. Prie 
SLA. prisirašė ktvo 5, 1948 m. Mirė kovo 19, 
1960 m. Velionio žmonai Ann Jameson Buksnai.-

Ji"1tis pomirtinės išmokėta _____________________
ALEKSAS LUCAS, 175 kp., Arlington, Mass., gimęs 

gegužės 4, 1888 m., Pikčiunų kaime, Seredžiaus 
valse., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 
18, 1932 m. Mirė vasario 26, 1960 m. Velionio 
broliui Frank Lueras pomirtinės išmokėta--------

JURGIS KUMŽA, 275 kp., Springfield, III., gimęs bir-
• želio 25, 1884 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 

gruodžio 1, 1918 m. Mirė kovo 6, 1960 m. Ve
lionio žmonai Elzbietai Kumzienei pomirtinės iš-

KONSTANTAS SMKUNAS, 279 kp., Sesser, III., gi
męs liepos 24, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė rugpiučio 4, 1918 m. Mirė sausio 18, 1960 
m. Velionio sunui William Peter Šimkūnui po
mirtinės išmokėta __________________________

i

t

$150.00

600.00

500.00

500.00

600.00

600.00

300.00

Viso ___________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai vist_____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
M. DUN'DURAITĖ, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 12 savaičių
A. GARBALIAUSKAITE, 38 kp., Brooklyn, N. Y., sirgo 7 sav. 4 d. 
J. BIRETTA, 207 kp., Manchester, Conn., sirgo 7 sav. 1 d.
A. USELIEN®, 275 kp., S^ringfield, III., sirgo 8 sav. 1 d. _
A. DŪLIS, 333 kp., St. James, L. I., N. Y., sirgo 6 savaites
M. VAREKOJIEN®, 341 kp., JMcNaughton, Wis., sirgo 6 sav. 1 d. __

* I

Viso ____ ____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

-$3,250.00
$58,169.02

-X-

$76.50
82.00
57.50
64.51
36.00
37.50

—..................................$354.01
...........................„—$8,277.48
M. J. VIN1KAS, 

SLA Sekretorius

s

11601 Jos. Canipau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOvnsend 8-0298

651 Aibany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit. 
DUnldrk 5-6550

>•

I

7-7272
2-1681

BOvling Green 9-6992
Visi muitai ap- 

♦Siuntinlų pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. Seštadie-

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine 
Licensed by USSR

N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN
TeL MI 2-2452 ir MI

I

BROOKLYN,
N*EWARK, N. J., 312-314 Markei Street

•Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos įstaigų yra krautuvas, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3; N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

832 North 7th Si
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

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

• ►<>

1 
i 
Į 
i 
I

Į 
i 
I

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
nuėsto.

Laidotuvių Direktoriai: 
• F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

ROCKFORD, ILL. j
Jei galvojate perduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo- i 
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite: I

WO 5-5890 J
Taip pat patams”<*me pinigų T 
ir siuntinių persiuntimui j T 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate į 

NOTARY PURLIO } 
114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043

Watthew P. Baliai |
BIELIAUSKAS } 

FUNERAL HOME i 
AL BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas }

660 Grand Street. 
Brooklyn, N. Y. 

| NOTARY PURLIO

PARDUODAMAS
LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIU KLUBO

280 UNION AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

mūrinis 2 aukštų namas su salėmis ir baru-restoranu. 
Barui-restoranui bei salėms yra baro-restorano bei 
kabareto licensijos.

Metinė apyvarta apie $50,000.00. Pirkimo pasiū
lymus siųsti Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo Namų 
Pardavimo Komisijos Pirmininkui tokiu adresu:

i

. ST. KARVELIS
188 HIGHTAND BL.VB., BROOKLYN 7, N. Y.

į HITLERIS IR MUSSOLINI | 
p “Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai į 
S apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo y 
S eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

fi 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės A
§ priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- X 
g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima Y 
$ sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. 5

fi Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
X straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos X 
g numerius veltui. Rašyti: g
| LAISVOH LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, 111. |

«— _ ■ “

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
"NEPRIK1.AUSOMA LIETUV i” tur1 daug rimtų bendradar- 

bių visuose kontinentuose ir di odą daug žinių iš lletuviikosioa 
bendruomenės Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams 7isur 6 doL, visose Amerikos*— 
5M, Kanadoje — 5 doleriai. Di laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to lcalna nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbų Ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
I Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
(Jžaisakiusienis knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 Kast Broadvvay So.

»

Kaina tik 76 centaL 
šiuo adresu:

i

Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

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

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

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — I1LM. 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metanui, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekj arba Money Order} to
kiu adresu:

naujienos
1739 Soatb Haluted Street. Ckičajo 8. Illinou

/




