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ŠIAME VAJUJE LIKO TIK ŠEŠIOS DARBO SAVAITES VISU GEROVEI

PARYŽIUJE PRASIDĖJO RYTŲ- 
VAKARŲ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
Dalyvauja Keturių Valstybių Vadai, 
Patarėjai, Politikai ir Šimtai Kores

pondentų iš Įvairių Kraštų
Pirmadienį, gegužes 16 dienų Paryžiuje prasidėjo 

Rytų-Vakarų viršūnių konferencija, prie kurios buvo 
seniai ruošiamasi. Konferencijoje dalyvauja keturių 
valstybių vyriausi vadai — Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Eise.nhovveris, Sovietų Sujungus minis- 
teris pirmi įlinkas Nikita Chruščevas, Prancūzijos prezi
dentas Cha ries de (laulle, Didžiosios Britanijos ministe- 
ris pirmininkas Macmillanas. Taipgi dalyvauja šim
tai korespondentų iš įvairių kraštų, suvažiavę į Pary
žių praeitos savaites pabaigoje. Dalyvauja .nemažai po
litinių ir militarinių patarėjų.

Jungtinių Amerikos Valstybių Sekretorius Herte- 
ris išskrido į Paryžių gegužės 13 dienų, kad turėtų laiko 
pasitarti su kitų valstybių atitinkamais pareigūnais ir 
tinkamai prisiruošti posėdžiams. Sovietų Sų jungos mi- 
nisteris pirmininkas Nikita Chruščevas, kaip praneša 
iš Maskvos, išskrido į Paryžių gegužės 14 dienų. Tei
giama, kad jis nori pasitarti .su prezidentu de Gaulle 
pirm konferencijos prasidėjimo. Didžiosios Britanijos 
ministeris pirmininkas Maciui lianas irgi pribuvo Pary
žiun anksčiau, kad turėtų laiko pasitarimams prieš kon
ferencijos pradžia. Prezidentas Eisenhovveris išskrido 
į viršūnių konferencijų Paryžiun gegužės 14 dienų.

Taigi viršūnių konferencijoje dalyvauja keturių 
didžiųjų valstybių vyriausi vadai, įžymus politikai ir 
patarėjai, .tai reikia tikėtis, kad jie besvarstydami šių 
dienų įtemptų pasauline politikų vieni kitiems nusileis 
ir prieis prie kokio nors susitarimo ir sušvelnys šaltojo 
karo įkarštį. t ,

Vienas iš .svarbių klausinių, kuris konferencijoje 
bus iškeltas, tai visos Vokietijos ir vakarinio Berlyno 
nenormališkos padėties prašaiinimas. Konferencijai 
prisieis svarstyti ir spręsti daug kitų klausimų, kurie iš 
anksto nenumatomi.
(vairios nuomonės dėl Amerikos lėktuvo

Artėjant viršūnių konferen
cijai pasklido žinia, kad So
vietų Sąjungoje nušautas A- 
meriko lėtuvas, skrendantis 
šnipinėjimo .tikslu, ir kad jo 
vairuotojas Francis Powers 
suimtas. Šiuo įvykiu labai ne- 
patentintas Sovietų vadas Ni- 
nika Chruščevas. Jis kalbėda
mas Maskvoje visokiais bu
dais kaltino Ameriką, kad ji 
šnipinąjimo tikslais siunčia 
lėktuvus Sovietų Sąjungon, 
kas kelia nesusipratimą tarp 
dviejų didžiųjų valstybių ar
tėjant viršūnių konferencijai.

Vėliau Sovietai paskelbė 
lėktuvo fotografiją, kuri pa
rodo sudužusį lėktuvą, kuri, 
kaip ekspertai tikrina, nėra 
tikra ir kad Chruščevo pasi
gyrimas lėktuvo numušimu 
neatitinka tikrenybei. Sako
ma, kad lėktuvui skrendant 
sprogo indžinas ir jo vairuo
tojas Francis Powers pats pa
rašiutu nusileido, tada jis bu
vo suimtas ir iš to padarytas 
didelis skandalas.

Sovietų kaltinimus Ameri
kai už lėktuvo skraidymą So
vietų teritorijoj, prezidentas

Eisenhovveris griežtai atmetė, 
pareikšdamas, kad tai yra 
juokingi kaltinimai,’ nes tokio
mis “provokacijomis” Ameri
ka atlieka žvalgybą, kartu jis 
priminė, kad tokie įvykiai yra 
nemalonus, bet jie yra reika
lingi gynybos atžvilgiu.

Prezidento pareiškimai 
spaudos konferencijoj

Prezidentas Eisenhovve r i s 
spaudos atstovų konferencijoj 
buvo užklaustas, ar jis vyks į 
Sovietų Sąjungą? Atsakyda
mas į .klausimus jis pareiškė, 
jog mano vykti į viršūnių 
konferenciją Paryžiuje, taipgi 
ir į Sovietų Sąjungą birželio 
mėnesį ir kad lėktuvo inciden
tas nepakenkė jo kelionei. Jis 
dar pridėjo, kad viršūnių kon
ferencijoj susitiks su Sovietų 
ministeriu pirmininku Chruš- 
čevu Paryžiuje ir su juo pasi
kalbės orinės inspekcijos rei
kalu, kaip apie nusiginklavi
mo dalį. Jis dar patvirtino, 
kad Sovietų fotografijos lėk
tuvo nėra nuotraukos Ameri
kos lėktuvo.
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. Už ką kitus kaltina, 
patys tą patį daro

Sovietų Sąjunga sukėlė di
delį skandalą dėl Amerikos 
lėktuvo, skraidančio jos teri
torijoje, o pati siunčia lėktu
vus ir fotografuoja Amerikos 
apylinkes. Vokietijos kancle
ris Adenaueris kalbėdamas 
gausiai susirinkusiai publikai 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos lėktuvai skraido nepapra
stoje aukštumoje ir fotogra
fuoja Amerikos apylinkes. Jis 
svarstydamas ame ri k i e č i ų 
žvalgybinio lėktuvo skraidy
mą Sovietų teritorijoje, pasa
kė, jog sovietai atlieka tokius 
pat šnipinėjimo skraidymus 
virš Vokietijos. Išvada aiški, 
už ką kitus kaltina, patys tą 
patį daro.

Deimantinio Vajaus Veikė
jai Jau Siunčia Naujų Na

rių Aplikacijas

Be jau paminėtos praeita
me Tėvynės n r. 208 kuopos, 
suskubusios surasti 10 naujų 
narių, aplikacijas atsiuntė at
skiri nariai ir šie žymus Susi
vienijimo veikėjai: Daugelį 
metų pirmaujantis organiza
torius nepailstamas J. Ayma- 
nas rodo kitiems pavyzdį ir 
atsiuntė naujų narių aplikaci
jas. Paskutiniais metais labai 
aktyvus SLA veikloje kana
diečiai ir šiuo syk pralenkė 
daugelį kitų. Aplikacijos gau
tos iš Centrinio organizato
riaus S. Jokūbaičio. Iš žymios 
lietuvių kolonijos Detroit, Mi- 
chigan Ignas Kaunclis taip 
pat pradžiugino naujais na
riais.

Chruščevas Nuolat 
Keičia Taktiką

/

Iš Londono pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos valdovas 
Chruščevas nuolat keičia savo 
taktiką. Tuo klausimu kalbė
damas Australijos ministeris 
pirmininkas Robert Menzies 
pareiškė, kad Chruščevas kei
čia savo taJktiką kiekvieną 
dieną, o jo strategija yra ta 
pati. Menzies patarė nepasi
duoti apgaudinėjimui.

Suvaržys Svetimšalių 
Studentų Priėmimą

Elta rašo, kad Miuncheno 
ir kai kurių kitų Vokietijos 
universitetų vadovybės svar
sto, kaip suvaržyti nepapras
tai didelį studentų antplūdį. 
Universitetuose nėra tiek vie
tų, kiek kad yra kandidatų. 
Be kita ko, yra svarstoma nu
statyti, koks svetimšalių nuo
šimtis galės patekti į univer
sitetą.

Lietuvos komunistams su
daro rūpesčio “tautinio nepa
sitikėjimo mikrobai”. — Vii-

Specialus Deimantinis Vajus suteikia kiekvie
nam SLA nariui puikią progą patarnauti lietu- 
vaiškai visuomenei, sustiprinti naujais nariais 
Susivienijimą ir gauti SLA Vajaus Komisijos 
skirtus prizus, dovanas, atlyginimą ir dalyvau
ti laimėjimuose

Senieji veikėjai

KUiRIE DIRBO Susivienijimui ilgus dešimtmečius, pagal 
senas tradicijas tegu parodo gražų pavyzdį visiems ir praktišku 
darbu — surasdami naujus narius, tegu sutinka iškilmingą 75 
metų Deimantinį SLA jubiliejų.

Naujiems veikėjams

SPECIALUS PALENGVINIMAI Deimantiniame Vajuje 
duoda galimumą sėkmingai įsijungti į taurų lietuvišką visuo
meninį darbą ir pasiekti pasigėrėtinų rezultatų.

Deimantinis Vajus duoda veikti visiems SLA nariams, kas 
myli savo organizaciją ir trokšta gero savo broliams.

SLA narys dirbdamas Deimantiniam Vajuje
RIUiPINASI pirmučiausia kiek galima daugiau gauti jau

nosios kartos narių-vaikų ir jaunuolių. Kadangi vaikams ir 
jaunuoliams duoklės labai mažos, tik 25 centai į mėnesį už 
$1,000.00 apdraudos, tai bus ne sunku rasti didesnį narių skai
čių. SVARBIAUSIA, kad narys atliks gerą darbą, įjungdamas 
jaunuolius į lietuvišką organizaciją ir duodamas jiems gerą ap- 
draudą.

Labiausia naudinga Deimantinio Vajaus 
naujiena, tai Term Apdrauda 1.0-čiai metų

GERA IR SAUGI Term apdrauda 10-čiai metų turi mažas 
duokles, kurių pavyzdžiai nurodyti aplikacijoje (žalios spal
vos), todėl ši apdrauda patartina tiems jau esantiems SLA na
riams, kurių apdraudos suma buvo maža ir jie jaučia reikalą 
padidinti. Term Apdrauda 10-čiai metų lygiai naudinga naujai 
įsirašantiems nariams, kurie rūpinasi savo šeima ir artimųjų 
tolimesne ateitimi.

Specialus palengvinimai Deimantiniam Vajuje: 
—10% nuolaida nuo Non-Medical duoklių

ŠIO VAJAUS METU nauji nariai gali paimti reguliares 
apdraudas, kaip pavyzdžiui — VI — viso gyvenimo apdrauda 
viso gyvenimo mokesčiais, V2 — per 20 metų išmokamą viso 
gyvenimo apdrauda, V3 — per 20 metų išmokama Taupomoji— 
Endowment apdrauda, ar VX — per 10 metų išmokama Tau
pomoji—Endovvment apdrauda, — išpildydami Non-Medical 
aplikacijas jr jiems nereikės daktaro sveikatos tikrinimo. Jų 
prirašymas pagreitinamas, o teisės ir SLA nario privilegijos 
esti pilnos. Nuo paskelbtų Rate Tables — Mokesčių Lentelių 
duoklėms TIK ŠIO VAJAUS METU DUODAMA 10% NUO
LAIDA. Nuolaida galima pasinaudoti tik iki ateinančio birželio 
mėnesio pabaigos.

Naujus narius prirašyti lengvai galės ne tik musų veiklus 
organizatoriai, 'bet ir kiekvienas narys, rūpestingai Non-Medi
cal aplikacijoje įrašydamas reikalingus atsakymus apie narį. 
Darbas ne sunkus, reikia tik gero noro patarnauti savo foro- 
riams.

Kiekvienam SLA nariui didelė prasmė 
dirbti Deimantiniame Vajuje

JUS DIRBATE Deimantinio Vajaus laiku kaipo lietuvis 
patriotas, trokšdamas gero tiems asmenims, kuriuos padarysit 
SLA nariais ir pasiryžę stiprinti lietuvišką organizaciją, kas 
svarbu mums tautinių požiūriu. Bet šio vajaus darbas ir Jums 
asmeniškai naudingas, nes gaunat atlyginimą, dovanas, prizus 
ir galėsit dalyvauti piniginiuos laimėjimuos. e

Visi nariams naudų nurodymai išspausdinti paaiškinimuos 
— “Specialus Naujų Narių Vajus”. O tolimesnes žinias apie 
dovanas, prizus ir piniginių laimėjimų tvarką skelbsime TĖVY
NĖJE. Tad nuolat šekit Tėvynę. .

Kiekviena diena brangi. Jus, Gerbiamas Nary, maloniai 
prašomas darbo neatidėlioti ir tuojau siųsti naujų narių aplika
cijas į savo kuopą arba į SLA Cenrą. Visų sutartinu darbu pa
darysim džiaugsmingą busimą SLA Deimantinį Seimą, kuris 
įvyks Pittsburgh, Pa. šių metų liepos 11 dieną.

niaus 'Tiesos” laidoje ragina
ma stiprinti kovą prieš tau
tinio nepasitikėjimo mikro

bus, nes jie, “jeigu laiku ne
padaromi nekenksmingi, gali 
sukelti pavojingas ligas”.

■

Zdankienė, Mrs. Stanley Mar-

Žilinskas.
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Programos knygos išleidimo komisija:
Juozas Virbickas, S. F. Bakanas ir Jurgis Žilin

skas.

išpuošimas:

I

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL

Pittsburgh, Pa
Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 Penn 
Avenue, Pittsburgh, Pa.

Prasidės 10 Valandą Ryte
Šie metai yra svarbus musų organizacijai, nes 

šiais metais, Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEI
MAS Pittsburghe, kuriame bus atžymėta 75-kių me
tų gyvavimo sukaktis. Prie šios reikšmingos sukak
ties tinkamo atžymėjimo, visi turime ruoštis ir tame 
atžymėjime visi, ikam tik įmanoma asmeniškai daly
vauti Seime ir šeiminiuose parengimuose. Seimo ren
gimui vadovauja SLA. 3-čioji apskritis, į kurią įeina 
Pittsburgho ir apylinkės kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra išrinkti sekantieji asmenys į šias ko
misijas:
Seimo Rengimo Komisija:

Stasys F. Bakanas, pirmininkas; Jurgis Žilinsi- 
kas, sekretorius ir B. Pivaronienė, iždininkė.

Banketo Komisija:
Bronė Pivaronienė, pirmininkė ir šios komisijos 

narės: A. Labuskes, Albina Mičiulienė, V. Kokčius, 
Eleanor Leon, Helen Zelkovic ir M. Rakauskaitė.

Svečių tvarkymo Bankete Hostess:
Viola Staney, M. 

tin, Mirs. P. Veronin.
Spaudos Komisija:

R. Spingytė ir J.

Seimo salės tvarka ir
Sally Aglinskas, H. Spingys, A. Mičiulienė, P. 

Veronin ir J. Cikauskas.

Informacijų (Prie Seimo stalo) komisija:
Mrs. O. Gedeminskienė, Elzbieta Žilinskas, Ele

anor Jurgaitis, R. Spingytė, N. Marmokas, P. Spin- 
gienė.

SLA Seimas bus iškilmingai atidarytas pirma
dienį, liepos litą dieną, 10-tą valandą iš ryto, puoš
nioje Roosevelt Hotel salėje.

Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 
popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje Roosevelt Hotel 
salėje.

Trečiadienį, liepos 13-tą dieną, tuojau po pietų 
delegatai kviečiami atsilankyti, ir savo akimis pa
matyti LIETUVIŲ TAUTINĮ KAMBARĮ, Pittsburg
ho Universitete. Tą pačią dieną, trečiadienio vaka
re (6:30 PM) Roosevelt Hotel didžiojoje salėje įvyks 
iškilmingas JUBILIEJINIS BANKETAS. Čia visi 
turės progos ne tik gardžiai pavalgyti, bet taip pat 
turės progos pasiklausyti gražios lietuviškos meninės 
programos. Po BANKETO, grojant žymiam orkes
trui vyks šokiai.

Prašome visų delegatų ir svečių, kad visi iš ank
sto, jau pirmąją seimo dieną, užsisakytų Banketo 
kietus (bilietus).

Roosevelt Motelio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

anksto. Kambarių kainos yra sekančios: Dėl vieno 
asmens su viena lova nuo $6.50 iki $12.50; Dėl dvejų 
asmenų (double) viena didelė lova: nuo $12.00 iki 
$15.50; Dėl dvejų asmenų su dviem atskirom lovom 
nuo $15.00 iki $15.50.

Visais Seimo reikalais kreipkitės į sekančius 
SEIMO RENGIMO VALDYBOS narius:

S. F. Bakanas, pirmininkas, adresas: 421 Forbes 
Street, Bridgeville, Pa.

G. Žilinskas, sekretorius, adresas: 716 Maryland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaronas, iždininkė, adresas: 3631 
Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.
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MUSŲ REIKALAI

Laikas ruoštis prie 
Deimantinio Seimo

Susivienijimo 51-mas Dei
mantinis Seimas prasidės lie
pos menesio 11 dieną, todėl 
laiko neperdaugiausia beliko 
ir visai nepajusime kai jis 
ateis. Kad prie šio musų or
ganizacijos istorinio seimo ge
rai prisiruošti, tai jau dabar 
turime pradėt darbą ir visu 
ryžtingumu dirbti, kad jis bu
tų gerai suruoštas, sėkmingas 
ir suvažiavę delegatai iš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Kanados butų patenkinti.

šiame Deimantiniame Sei
me turėtų būti atstovaujama 
kiekviena kuopa, neatsižvel
giant j jos narių skaičių. 
Kiek mums žinoma, daugelis 
didesnių kuopų jau išrinko 
delegatus, kitos ruošiasi prie 
delegatų rinkimo, bet iš dau
gelio mažesnių kuopų neturim 
žinių apie delegatų rinkimą ir 
jų pasiuntimą į istorinį orga
nizacijos seimą. Butų labai 
gražų ir pagirtina, kad šiame 
seime visos kuopos butų at
stovaujamos, nes Deimantinis 
Seimas būna tik vieną kartą, 
daugiau tokių seimų nebus.

o—4—o
Prieš mus stovi 
didelis darbas

Kaip visiems musų organi
zacijos nariams žinoma, da
bar eina Susivienijimo Dei
mantinis Vajus narių telkimui 
į organizaciją, jis tęsis du mė
nesius lt baigsis prieš Dei
mantui Seimą. Tai didelis ir 
skubus darbas, prie kurio 
kviečiami prisidėti organiza
toriai, kuopų pareigūnai ir vi
si nariai. Nors darbas didelis, 
bet jeigu visi čia suminėti 
kuopų pareigūnai ir visi na
riai ryžtingai padirbės, tai jis 
bus lengvas i>r musų broliška 
organizacija Deimantinį Sei
mą galės švęsti su didesniu 
skaičium narių. Todėl visi be 
jokio atidėliojimo stokite ver
bavimui lietuvių ir lietuvaičių 
į savo brolišką organizaciją.

O——0
Išsiutinėta papildoma 
medžiaga vajui

Prie pirmiau išsiuntinėtos 
Deimantiniam Vajui reikalin
gos medžiagos, praeitą savai
tę sekretorius dr. M. J. Vini
kas išsiuntinėjo papildomą 
medžiagą. Išsiuntinėta įsira
šymo aplikacijos į draugybos 
narius, . specialės mo k e s č i ų 
lentelės Deimantiniam Vajui 
N o n - M e d ical skyriams iki 
tūkstančio dolerių apdraudai, 
specialės mokesčių lentelės 
Denmantiniam Vajui 10 metų 
Terminuotai Apdraudai iki 
tūkstančio dolerių. Taipgi iš
siųstas sekretoriaus laiškas, 
kuriame prašoma visus narius 
Deimantinio Vajaus metu bū
ti bendradarbiais ir pagelbi- 
ninkais. I^aiške pateikiama ir >

tėvynė
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SLA Reikalai ir Veikla

JONAS IR MARIJONA ŠIMKUS

Prasidėjus Deimantiniam Vajui, SLA 352 kuopos organi
zatoriai stoja į lenktynes, ypatingai kuopos “savanoris” orga
nizatorius p. Ig. Kaunelis, per pirmą vajaus savaitę išpildė 7 
aplikacijas, tarp kitų žinomiems ir nusipelniusiems lietuvių tau
tai ponams šimkams.

Jonas Šimkus gimė ir augo Mažalioj Lietuvoj, paskelbus 
Lietuvą nepriklausoma valstybe, atvyko į Vilnių ir savanoriu 
įstojo į Lietuvos kariuomenę, kurioje tarnaudamas pasiekė pul
kininko laipsnio, išėjas iš kariuomenės buvo Kauno miesto ug- 
nagesių organizatorius ir viršininkas.

Ponai šimkai visą savo amžių dalyvauja lietuvių kulturi- 
niame-tautiniame gyvenime. Atvykę į Detroitą įsijungė į Det
roito Kultūros klubą, Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją ir da
bar į Susivienijimą. Sveikiname.

Pavasarinė Gegužinė

SLA 308 kuopa, Romuvos 
parke Brocktone birželio mėn. 
5 dieną rengia pirmąją gegu- 
žinę-pikniką. Kuopos valdyba 
maloniai kviečia visus Susi
vienijimo narius šiame pirmą- 
jame parengime gamtoje da
lyvauti.

Programoje numatomi įvai
rus jaunimo pasirodymai. S. 
L. A. 308 kuopa turi daug 
jaunimo, visą kuopą sudaro 
tik naujieji ateiviai. Ji remia 
Vasario 16 d. lietuvių gimna
ziją Vokietijoje, apmoka ap
draudą vienai gabiai lietuvei 
studentei ir bendrai remia 
kulturinius bei lietuviškus rei
kalus. Tad ir iš šio parengi
mo gauto pelno yra numačiu
si paremti skautišką jaunimą.

Atsilankiusieji busite pa
tenkinti, pabusite gražioje 
gamtoje, pabendrausite su 
jaunimu, įsigysite naujų pa
žinčių.

Tad nepraleiskite progos, 
visi birželio mėn. 5 dieną, sek
madienyje vykite į Brockto- 
ną, dalyvauti pirmoje pavasa
rinėje gegužinėje.

Kuopos Valdyba.

SLA 208 Pirmosios 
Moterų 

Kuopos Veikla

CHICAGO, ILL. — Praeitą 
trečiadienį įvyko SLA 208-tos 
pirmosios moterų kuopos mė
nesinis susirinkimas Dariaus- 
Girėno svetainėje. Prieš pra
dedant dienotvarkę pirminin
kė Paulina Drangelis paprašė 
nares atsistoti ir minutėlės 
tylqje pagerbti atmintį narės 
vėl. B. Pivariunienės. šį metą 
kuopa neteko jau dviejų na
rių, Della Kuraitienės ir Bro
nės Pivariunienės ir narės ap
gailestauja. jų išsiskyrimą iš 
musų tarpo.

Susirinkimas buvo gyvas į- 
vairiais sumanymais. Malonu 
pastebėti, kad šiame susirin
kime buvo dešimts naujų ap- 
likantų į Jaunuolių Skyrių. 
Narės nemano ant to skai
čiaus sustoti, bet dirbs kad 
gavus ne tik jaunuolių bet ir 
augusių narių.

Narė Irene Brenner išdavė 
platų raportą iš šeštos apskri-

kitos Deimantinio Vajaus me
tu reikalingos informacijos.

Todėl visi nariai stokite į 
darbą ir širdingai padirbėkite 
šio vajaus metu.

ties suvažiavimo, po kurio 
kuopa vienbalsiai nutarė pa
reikšti padėką dr. A. Montvi- 
dui už jo 26 metų sėkmingą 
tarnybą kaipo apskrities pir
mininko.

I

Rinkome ir delegates į Ju
biliejinį seimą Pittsburghe. 
Jos bus: Elzbieta Šatkauskas, 
Ona Jagiella ir Ona Yonai- 
tes.

Galutinai nustatyta diena 
dėl rudeninio parengimo — 
spalio 20 diena ir parengimas 
įvyks Dariaus-Girėno svetai
nėje. Rengimo komisija bus 
Elzbieta Šatkauskienė — pir
mininkė, ir jos pagelbininkės 
(on chairmen) Ona Jagiella 
ir Ona Yonaites.

Šio susirinkimo šeimininkės 
buvo Ona Jagiella ir Bernice 
Ambrose. Jos vaišino mus 
skaniais namie keptais pyra
gais ir sausainiais su kavute. 
Stalai buvo papuošti gražio
mis tulpėmis iš Onos Yonaites 
daržo. Sekė kortų lošimas ir 
laimėjimai. Šeimininkės auko
jo visą pelną kuopos iždan.

Narė.

Laikas Rengtis Prie 
SLA Metinio Tradi

cinio Pikniko

New Bfritaui, Conn. — S. L. 
A. tradicinis piknikas įvyks 
birželio mėnesyje Belleview 
Grove parke, Waterbury. Pir- 
mesniais metais piknikas į- 
vykdavo pirmą sekmadienį 
rugpiučio, bet šiais metais dėl 
tūlų priežasčių įvyks ank
sčiau. Šiais metais piknikas 
bus skirtingesnis nuo pirmes- 
niųjų metų, todėl, kad jis ren
giamas kartu su Conn. San
daros apskričia.

Kaip matote laikas trum
pas, o darbas didelis, todėl 
laikas susirūpinti, kad šiemet 
4-tos apskrities piknikas neat
siliktų nuo kitų metų pikni
kų, kurie gerai pavykdavo. 
Kaip sakau, darbas didelis 
prisirengimui todėl, kad rei
kia prirengti autobusai, nes 
New Britonas niekad neatsi-

•

ko nuo to, kad nebūtų su
rengtas autobusas, todėl ir 
šiemet stengiasi išlaikyti savo 
kvotą, nuvežti apie 50 asmenų 
į tradicinį metinį apskrities 
pikniką.

Kaip žinome iš keletos pra
eitų metų, kad tą sunkų au
tobuso surengimo darbą vi
suomet atlikdavo ponia Nei- 
monienė, todėl aš pasivėlinu 
sau manyti, kad ir šiemet po
nia Neimonienė neatsisakys
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padirbėti tame reikale, žino
ma su pagalba kitų kuopos 
narių.

Aš žinau, kad ponia Neimo
nienė sakys: “Aš jau pase
nau, tegul kiti padirba”. Ne 
brangioji, senesni turi dau
giau patyrimo ir daugiau 
draugų, todėl ir darbas atne
ša geresnius vaisius. Todėl 
musų visų akys nukreiptos 
link jūsų ir laukiame tos pro
gos, kada mus pakviesite už- 
pildyt autobusą. Argi nebūna 
linksma dalyvauti tokiame 
piknike, kur turime progą su
tikti savo pažįstamus ir drau
gus iš visų Conn. valstijos 
kampų ir susipažinti su tais 
žmonėmis, kurių dar nepažįs
tame?

Pranas Naunčikas.

Worcester, Mass.

SLA 57 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
Į rikoje 57 kuopos gegužės 5 

dieną įvykusiame susirinkime 
pagerbti atsistajimu trys mi
rę nariai — Antanas Kriau- 
čialis, Antanas Lukas-Luka- 
ševičius ir Vincas Ambrazevi
čius.

Velioniui A. Kriaučialiui 
sergant, nuo sausio 18 dienos 
sekretoriaus pareigas pasi
mainydami ėjo K. Zurlis ir J. 
Krasinskas, užrašydavo pro
tokolus. Mirus Antanui, iš
rinktas už baigti 7 mėnesius 
į sekretoriaus vietą į Krasin
skas.

Atstovu į SLA Seimą Pitts
burgh, Pa. išrinkta J. Krasin
skas ir Vladas židžiunas.

SLA 57 kuopos valdyba su
sideda iš sekančių narių:

Pirmininkas Vincas Mitri- 
kas, vice pirm. — Juozas Pu- 
meris, sekretorius — J. Kra
sinskas, (finansų sekr. — Ale
na Lendraitienė, iždininkas — 
Jonas Dvareckas, iždo globė
jai — Juozas Glavickas ir 
Kleofas Zurlis, tvarkos dabo
tojas — K. Katinas, organi
zatoriai — Antanas Tomkus 
ir Jonas Dvareckas, kuopos 
daktaras dr. J. Zadrozny.

Labai svarbus susirinkimas 
įvyks birželio 2 dieną, 7:30 
valandą vakare, Lietuvių Pi
liečių Klubo patalpose, 45 
Millbury Street. Visi nariai 
prašomi įsitėmyti viršminėtą 
dieną ir laiką, nes yra svar
bių reikalų apsvarstymui. Iš 
anksto užsimokėkite duokles, 
nes gal būt vasaros metu — 
liepos ir rugpiučio mėnesiais 
turėsime atostogas.

Vėliaus teks pabrėžti dau
giau. / J. Krasinskas.

St. Catharines. 
Canada

SLA 278 Kuopos 1959 Metų 
Veiklos Pranešimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 278 kuopa savo mė
nesinius susirinkimus laiko 
Harding Hatel patalpose, 70 
James Street, St. Catharines, 
susirinkimus lanko 60-80% 
narių.

Kuopa savo parengimais 
nėra aktyvi, nes veikia įvai
rios organizacijos, kur SLA 
narai pasitenkina surengdami 
metinę sukaktį ir esant ga
limybei antrą parengimą. 
Šiais metais sausio 23 dieną 
SLA kuopa minėdama savo 
5-kių metų sukaktį, paminėjo 
ir Klaipėdos krašto atvadavi
mą. Minėjimai praėjo su dide
liu pasisekimu, dėka rengė
jams įdėjus asmeninės inicia
tyvos, rašant pažystamiems 
laiškus į artimąsias lietuvių 
kolonijas.

St. Catharinėje esant iki 
200 suaugusių lietuvių ir vei-

Į SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

j Sveikatos Skyrius
t Sj skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei* 
į katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 1 
į SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M.
i D., ir VINCO TERCIJONO M. D. F
| Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. ____ |

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

Nemažas skaičius senyvų žmonių 
yra sveiki net jeigu jie sulaukia 60, 70 
ir net 80 metu, bet senstant įvyksta tam 
tikri pakitimai. Pirmoj eilėj eina lėfyn 
visi kūno ir pro veiklos reiškiniai. Seno 
asmens oda pasikeičia, ji tampa sausa, 
suvytusi — raukšlėta, ir opos ar žaizdos 
gija lėčiau. Todėl slaugant gulėti.nai 
sergantį senį reikia žiūrėt kiekvieną opą 
ar paraudimą nuo spaudimo ant jo odos 
ir neuždelsiant gydyti. Jeigu toks paci
entas nelaiko tinkamos dietos gali įvyk
ti virškinimo sutrikimai arba dėl ne
veiklumo atsirast vidurių užkietėjimas. 
Šitie .nusiskundimai dėl sutrikusio virš
kinimo gali priklausyti nuo valgymo blo
gų papročių, nuo išgedusių dantų ir dėl 
judėsiu arba pasivaikščiojimo stokos. 
Dantų gedimą galima perspėt tinkama 
jų priežiūra, dietos užlaikymu ir neati
dėliojant jų gydymą kai genda. Pas se
nus neretai esti pakitimai jutimo orga
nų regėjimo, klausos ir jautrumo esant 
šilumai ir šalčiui.

Apie tai reikia žinot iš anksto; pav. 
dedant pūslę su karštu vandeniu prie 
kūno reikia saugot, kad neįvyktų odos 
nudegimai. Senyvas asmuo turi būt ap- 
supintas megztiniu šaliku, šiltom koji
nėm ir pirštinėm kada eina į lauką šal
tam ore. Senių kaulai yra trapus ir 
lengvai lūžta ir jie turi būt saugojami 
nuo griuvimo ir suklupimo pavojaus na
muose ar ant laiptų. Blogai matančius 
senelius reikia ypatingai saugot nuo su

klupimo ant žaislų ir pašalinių daiktų,

kurie mėtosi po kojų ant grindų.
Pavojus nuo kritimo laiptais žemyn 

arba paslydimas ant vaškuotų grindų 
arba mažų kilimų turi būt'numatytas ir 
perspėtas. Minėtinas yra proto veiklos su
lėtėjimas pas senius. Tokie asmenys su 
laiku tampa užuomaršos; įvyksta jų at
minties pakitimai. Jų atmintis nusilpsta 
ir atbunka dėl naujų, paskutinių įvykių, 
bet jie geriau atmena ir mėgsta pakar
totinai kalbėti apie praeities, ypač jau
nystės laikus. Koordinacija (veiklos su
derinimas) gali sutrikti ir senyvas as
muo- lengviau nustoja lygsvaros ir gali 
parpulti.

Yra svarbu, kad senyvi asmenys 
prisilaikytų higienos taisyklių ir turėtų 
tinkamą dietą, kurioj privalo būt gausu 
baltymų (proteinų), mineralų ir vitami
nų. Seneliu svoris turi laikytis vidur- 
kio; jie turi būt .ne per sunkus ir ne per 
mažai sverti, taipogi ne per daug riebus 
ir ne per liesi. Jie turi nepervargti, bet 
skatinami kasdien prie mankštos ir pa
sivaikščiojimo lauke. Higiena ir kūno 
priežiūra vyresniem asmenim svarbi 
kaip ir kiekvienam. Yra naudinga kas
dienine odos priežiūra švariai nuprau- 
sianį kūną ir patepant bent veidą ir ran
kas prieš gulant švelninančiu kremu. 
Seno savijauta yra geresnė, kada jis 
jaučia, kad yra pageidaujamas šeimos 
narys, nors jis negyventų su savo vaikais 
arba anūkais. Jis jaučiasi daugiau pa
tenkintas ir laimingas, kada gali ben
drauti su to paties amžiaus asmenimis. 
Dėl to yra svarbu, kad galėtų palaikyti 
ryšius su draugais per bendruomenę ar
ba bažnyčią.

(Bus daugiau)

h

kiant be SLA kuopos: Romo- 
vėnams, skautams, skautų rė
mėjams, Vilniečiams, medžio
tojams, meškeriotojams, me
no būreliui, “Gintaras” ir pa
rapijos komitetui, kuri yra 
aktyvi savo parengimais. Dė
ka aktyvių organizatorių, 
kuopa pasiekė didelio skai
čiaus narių iš tokios mažos 
kolonijos, kur dabar priskai- 
toma 36 suaugę ir 11 jaunuo
lių. 1959 metų bėgyje narių 
prirašė: J. Sarapnickas 8, P. 
Polgrimas — 3, viso 11 narių.

SLA 278 kuopa glaudžiai 
bendradarbiauja su 236 SLA 
kuopa Toronte. Dalyvaujant 
SLA .prezidentui br. P. Dar- 
giui, SLA 236 kuopos 25 me
tų sukakties minėjime, ir ta 
proga įvykusiame pasitarime 
SLA reikalais pas .p. Motuzą, 
SLA 278 kuopos pirmininkui 
negalint dalyvauti paskyrė br. 
P. Polgrimą.

SLA 278 kuopos veiklai ap
linkybės yra ribotos, ir veikia 
pagal esamas sąlygas.

J. Sarapnickas, 
Kuopos Sekretorius 

1959 metais.

Worcester, Mass.

Mirė Antanas Kriaučialis, 
SLA 57 Kuopos Sekretorius

Gegužės. 3 dieną, 10 valandą 
ryte mirė Antanas Kriaučialis, 
žymus vietos veikėjas ir SLA 
57 kuopos užrašų sekretorius, 
kuriam balandžio 13 dieną su
ėjo 65 metai amžiaus.

Antanas Kriaučialis, jaunas 
būdamas apleido savo tėvyš- 
kę Mizarų kaimą, Leipalingio 
valsčių ir atvyko į Ameriką 
1912 metais į Torrington, 
Conn. Vėliau dar gyveno 
Lawrence, Mass, o iš ten at
vyko į Worcesterį.

Jau 1918 metais pradėjo 
reikštis W!orcesterio lietuviš
kam veikime. Nuo to laiko 
aktyviškai buvo įsijungęs į 
veiklą organizacijose ir Lie
tuvos laisvinimą.

Buvo nusiteikęs demokra
tiškai, priklkusė Sandaroje ir 
buvo patriotingas lietuvis. 
Nors kartais dėl musų ypatiš- 
kų reikalų ir nesutardavom, 
tačiau politikoje buvome go
ri nesvyruojanti bendradar
biai vietos lietuviškam gyve
nime.

Laidotuvių direktoriaus Pet
ro Karaliaus koplyčioje buvo 
32 gėlių vainikai, kurie puošė 
Antano karstą. Palaidotas ge
gužės 7 dieną su bažnytinėmis 
apeigomis. Į kapus Antano 
palaikus lydėjo apie 70 auto
mobilių pilni žmonių. Tarp 
daugybės gėlių vainikų, gra
žiausias buvo nuo SLA Cen
tro. Prašant Centro sekreto
riui dr. M. J. Vinikui, gėles 
užsakė SLA 57 kuopos iždi
ninkas Jonas Dvareckas.

Dideliame nuliudime paliko 
dukterį Aleną Lendraitienę, 
pas kurią ir mirė, du sūnūs 
Antaną ir Edvardą Kriaučia- 
lius, kurių vienas gyvena Wa- 
shington, D. C. apylinkėje, du 
brolius Boleslovą Kriaučialį, 
gyvenantį Torrington, Conn., 
Juozą Kriaučialį, gyvenantį 
Windson Locks, Conn., ir se
serį Kazimierą Kačkus, gyve
nančią Yonkers, N. Y. Visi 
buvo atvykę į Antano šerme
nis.

Taigi dar vienas lietuviško 
gyvenimo šulas apleido šį pa
saulį. Senųjų lietuvių eilės re
tėja su kiekviena diena. Kas 
užpildys jų vietas.

Ilsėkis ramiai Antanai, Dė
dės Šamo šalyje.

J. Krasinskas.

Paterson, N. J.

ŠIA 101 Kuopos Svar
bus Susirinkimas

Visi Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos 101 kuopos nariai 
kviečiami į kuopos susirinki
mą ketvirtadienį, birželio mė
nesio 2 dieną, 7 valandą va
kare, Lietuvių Klubo Svetai
nėje, 62 Lafayette Street, Pa
terson,- N. J.

Kviečia
A. Gustus,

SLA 101 kuopos sekr.

Washington, D. C.

Serga Karolis Zaikauskas

Buvęs Klaipėdos krašto gu
bernatorius, Karolis Zaikaus
kas, dabar gyvenantis Wa- 
shingtone, buvo rimtai susir
gęs ir turėjo eiti į ligoninę, 
kur jam buvo padaryta sun
ki operaciją. Dabar jis jau 
apleido ligoninę ir gydosi na
muose, jo sveikata su kiekvie
na diena eina geryn. Jis čia 
turi tarnybą valdiškoje įstai
goje darydamas vertimus.

Aš linkiu jam greitai visiš
kai pasveikti ir grįžti prie sa
vo kasdieninių pareigų.

Aplankęs.

i
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia j Deimantinę Sukaktį

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

Lietuvių išeivijoje rasime 
nedaug organizacijų sėkmin
gai išgyvavusių 75 metus, at
seit, sulaukusių deimantinės 
sukakties. Istoriniu požiūriu 
šis laikas nebūtų labai ilgas, 
bet kai prisimeni, kad pati iš
eivija ne ką toliau siekia į 
praeitį, tai šis laikotarpis jau 
pasidaro tikrai reikšmingas. 
Dar pridėjus to laiko išeivijos 
menką mokslingumą, tikru
moje jo neturėjimą ir be jo
kio patyrimo organizaciniuose 
darbuose, tai susidarys visiš
kai aiškus vaizdas organiza
cijos patvarumą išgyventi tris 
ketvirtadalius šimtečio sve
timame krašte, kur sąlygos 
labai nepalankios išlaikyti 
tautinę dvasią ilgesniam lai
kui.

Perbėgant šių desėtkų me
tų musų išeivijos gyvenimą 
šiame krašte rasime, kad bu
vo kurta daugybė įvairaus 
pobūdžio organizacijų, veik 
kone visos vis lietuviškais pa
triotiniais motyvais. Tačiau 
daugeliai jų nebuvo lemta iš
silaikyti ilgesniems laikams, 
nors pradžioje buvo turėta 
pakilusio entuziazmo ir norin
čiųjų įsijungti bei atsidavusiai 
dirbti. Bet vien tik laikinas 
entuziazmas ir geri norai dar 
neužtikrina patvarumą ir ilgą 
gyvenimą. Tam reikia stip
raus pagrindo ir visuomenės 
palankumo bei jos nuolatinio 
rėmimo, kuris randamas kai 
organizacija esti naudinga 
jos nariams, dirba visuomeni
nius darbus ir sumaniai vado

vaujama. Be šių gyvybinių. 
požymių organizacija neturi 
ateities. Todėl daugelis jų te
galėjo tik laikinai reikštis.

Viena iš nedaugelio organi
zacijų, o greičiausia bus tik 
vienintelė, besiruošianti minė
ti savo gyvavimo deimantinę 
sukaktį bus Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kuris ti
krumoje pilnai pasieks 75 me
tus sekamą metą. Bet tam 
tikrais supuolimais ir sumeti
mais jo deimantinis jubiliejus 
bus laikoma ir minima šį me
tą. Kaip tokios sukakties re- J 
tenybė ir kiek žinoma dar pir
moji lietuvių organizaciniame 
gyvenime šiame krašte, ma
nau, bus pravartu ir reikalin
ga, nors tik svarbesniais 
bruožais, pažvelgti į Susivie
nijimo praeitį, iškelti jo tiks
lus, nušviesti nekuriuos jo 
žymesnius darbus, parodyti 
ką davė lietuvių visuomenei, 
prisiminti jo tulus sunkumus 
ir bėdas bei šiek tiek pažvelg
ti į jo ateitį, visai neturint 
tikslo išsamioms studijoms.

Į šį kraštą lietuviai dides
niais skaičiais pradėjo vykti 
į pabaigą devynioliktojo šimt
mečio bei pradžioje dvidešim
tojo. Dauguma vyko pasisem
ti turto šiame aukso krašte ir 
grįžti tėvynėn ekonominiai 
patogesniam gyvenimui. Ta
čiau nekurie bėgo nenorėdami 
carų kariuomenėje tarnauti. 
Butą ir politinių bėglių, bet 
jų palyginamai nedaug. Visi 
buvo jauni, sveiki ir pilni 
energijos. Tačiau jų kultūri
nis lygis ir patriotinis supra
timas buvo visai žemas. Tik
rumoje didelė dauguma visai 
beraščiai ir jie laikė save lie
tuviais tik tiek, kad lietuviš
kai kalbėjo.

Atvykę į šį kraštą be kal
bos ir be jokio mokslo vietoje 
žadėtų aukso kalnų, • jie rado 
vargą, pažeminimą ir buvo 
priversti dirbti sunkius ir pa
vojingus darbus, už kuriuos 
užmokestis buvo tik ubagiška. 
Nepajėgdami urnai prasisiek
ti, turėjo apsigyventi ilges
niam laikui ir čia atsigulti 
amžinam poilsiui. Tik reto ku
rio išvykstant iš Lietuvos 
vaizduotė išsipildė.

Ano meto jų kultūrinis gy
venimas buvo visiškai pabiręs 
arba tiksliau sakant jokio ne
buvo. O apie kokią rimtesnę 
lietuvišką veiklą tik retas ku
ris pasvajodavo išblaškytais 
vaizdais. Gi tuo tarpu lenkai, 
jau stipriau įsikūrę ir prisigy
venę savų patriotinių organi
zacijų, lietuvius visaip viliojo 
pas save kaip “brolius”. Lie
tuviai neturėdami savitarpi
nių glaudesnių ryšių, jungėsi 
į lenkų organizacijas, lankė jų 
bažnyčias, padėdami jas išlai
kyti ir naujas statyti. Kadan
gi lenkai, kaip visuomet savo 
šovinizmu ir išdidumu, lietu
vius pažeminančiai traktavo, 
neduodant galimybių garbin
gai pasireikšti, tai netrukus 
lietuviuose ėmė kilti nepasi
tenkinimas ir pasipriešinimas, 
kas sudarė palankias sąlygas 
atsiskirti ir pradėti savitų-lie- 
tuvišką organizuotą gyveni
mą. Vienok žala lietuvių išei
vijai milžiniška padaryta. 
Daug lietuvių negrįštamai nu
ėjo lenkams dirbti. Lietuvių 
tautai ironija, yra tame, kad 
nemažas skaičius lietuvių nu
ėję pas lenkus savo sumanu
mais ir gabumais iškylo į pa
čias jų didžiųjų organizacijų 
viršūnes ir joms vadovavo, 
preštyžą kėlė ir turtino. Ir 
dar kas keista bei liūdna, kad 
bent nekurie jautėsi esą tik
rais lietuviais, o kitiems atsi
davusiai dirbo. Juk ar netokis 
pasireiškimas lietuvių tautą 
lydėjo-nuo pat Jagailos lai
kų? Kas apskaičiuos lietuvių 
tautai skriaudą ir kas suskai
čiuos kiek musų išmintingiau
sių ir gabiausių brolių anais 
laikais nuėjo kitiems dirbti ir 
tuomi prisidėjusioms prie lie
tuvių tautos gluždymo.

Neatsižvelgiant į tai visą, 
kritiškoje valandoje lietuvis 
moka parodyti savo kietumą 
ir užsikirtimą būti lietuviu ir 
kurti lietuvišką gyvenimą, ne
retai išvystant savotišką ori
ginalumą, kas duoda jam 
stiprumą bei pasididžiavimą 
nepasiduoti svetimai įtakai. 
Šis lietuvio būdas y neleidžia 
jam paskęsti svetimybėse.

Susivien ijimo įsikuria

Lenkų nesiskaitymas su lie
tuvių savygarba, jų išnaudo
jimas ir akiplėšiškas pažemi
nimas kaip tik išėjo pačių len
kų nenaudai. Juk gerai žino
ma laiko patikrinta ir istori
jos paremta nesugriaunama 
taisyklė, kad skriauda ir iš
naudojimas verčia ir mažai 
galvojantį susimąstyti ir jieš- 
koti išeities, kuri išlygintų 
skriaudžiamojo teises. Taigi 
anuo metu lietuvių neskait
linga ir visai menkai organi
zuota išeivija pradėjo rimtai 
galvoti kaip visiškai atsipalai- 
doti nuo lenkų stipriai susior
ganizuojant savo tarpe pat
riotiniais sumetimais.

Balandžio 17, 1885 metais 
New York o mieste “Lietuviš
kojo Balso” Draugijos, kuri 
prieš metus pradėjo leisti 
savo laikraštį, nepaprastai 
skaitlingame susirinkime iš
keliama mintis apsijungti į 
vieną stiprią organizaciją. Vi
si kalbėtojai pakilusiu upu 
reiškią šitokią mintį, kuriai 
susirinkusieji karštai pritarė. 
Vienas iš kalbėtojų, Pijus Ra- 
seckas tarp kitko sušunka: 
“Nesmi užmuštas (suprask 
aklas) patriotas, bet be vie
nybės kito kelio aš nematau. 
Todėl visiems lietuviams, kaip 
Suvienytų Amerikos Valstijų, 
taip ir Anglijos sakau — Vie- 
nikimės”. Toliau lenkų adresu 
jis tęsia: “Jie davė mums ti
kėjimą, bet tuo drauge uždė
jo ir baudžiavą. Dabar jie vi
sus savo ‘brudus’ nori už
dengti balta skraiste — geri-

AMŪRO IŠDAIGOS

Kuomet gauni plaukų žilą—
Tai tau velnias kiša via,

Smarkiai duria į pašonę, 
Kad padidint tau koronę,

Kad pažintai meiles kančias
Ir amūro saldžius pančius.

O Amūras — tas nesnaudžia,
Savo tinklą visur audžia,

Savo tinklą, visus pina, 
Kur tik gali, pakabina.

J jo tinklą, kaip pateksi— 
Visu pirma, tai apaksi,

T r kokia nors prasta “ domia” 
Pasirodys tau. Madonna.

PILĖNAS.

Iš SLA 134 Kuopos 
Veiklos

CHICAGO, ILL. — Gogu- 
žės mėn. susirinkimas nors 
nebuvo taip skaitlingas kaip 
tikėtasi, tačiau atlikta, aptar
ta daug svarbių reikalų.

Raportai
SLA 6-tos apskrities meti

nės konferencijos atstovė p. 
E. Mockienė pateikė išsamų 
raportą naujų narių įvesdi
nimo komisijos su gražiomis 
pasekmėmis raportas; ligonių 
lankytojų ir narių nelaimėje 
esančių raportas, kiti prane
šimai ir įvairus laiškai vien
balsiai priimta.

Seiman delegačių rinkimas
Diduma balsų išrinktos: 

Elena Čižauskienė, Kristina 
Austin, Ona Biežienė, K. Kat
kevičienė, ir Elena Jakubonie- 
nė.
Seimui aukos

Deimantinio Jubilėjaus Sei
mo proga paaukoti: Mokslei
vių Fondui 25 doleriai ir Jau
nuolių Fondui 25 doleriai.

Seimui įnešimas

Įnešta, paremta ir vienbal
siai nutarta, prašyti seime į- 
galioti Pildomąją Tarybą Chi- 
cagoje įsteigti Kultūros Na
mus, kurie yra labai pagei
daujami daugelio organizaci
jų, ypač jaunimui.

Gimtadienių proga pasvei
kintos: Kristina Austin ir Sa- 
liomėja Kiela, išreikšta širdin
gų linkėjimų ir sudainuota 
gražių dainelių. Celebrantės 
irgi visas pavaišino nepapra
stais skanėstais, už ką pavai- 
šintojos gražiai padėkojo.

Viskas praėjo ir baigėsi 
linksmoj malonioj nuotaikoj.

Narė.

žinę. Tenka pabrėžti, jog visi 
atsilankę bus patenkinti pui
kia ir žavinga parko gamta, o 
taip pat parko įrengimais bei 
malonių šeimininkų patarna
vimu.

Musų kuopa, nors ir ne
skaitlinga nariais, stengiasi 
pagalbėti bei paremti lietuviš
kąją veiklą. Savo laiku su
rinkta ir nusiųsta 18 dolerių 
lietuvių krepšininkų kelionei į 
Pietų Ameriką paremti. Kiek 
vėliau — 20 dolerių lietuvių 
Vasario 16 dienos gimnazijai 
Vokietijoje. Kiekvienais me
tais paremiamas Balfas ir ki
tos sąjungos bei pavieniai as
menys.

Jau kelinti metai musų 
kuopos valdyba • perrenkama 
tų pačių asmenų sąstatu: pir
mininkas — Stasys Braznaus- 
kas, vice pirm. — Kostas Ra- 
dziulis, finansų sekr. — Jonas 
Dikėnas, sekr. — Antanas 
Luckus, iždininkas — Bronius 
Vedeikis, iždo glob. — Jonas 
Pakalnis ir Petras Baltruko- 
nis. Iš to matyti, jog šie as
menys įgyjo pilną kuopos na
rių pasitikėjimą.

Dėl kuopos rengiamo minė
jimo—gegužinės, o kartu ir 
lietuviško Light Grove Parko 
atidarymo, smulkesnių žinių 
paskelbsime kiek vėliau.

Kostas Kadžiulis.

Hartford, Conn.

SLA 124 Kuopos 60-ties 
Metų Gyvavimo Sukaktis

Šiais metais sueina 60 me
tų nuo įsisteigomo ir nenu
trūkstamo veikimo bei gyva
vimo SLA 124 kuopos Hart
forde. Šiai šauniai sukakčiai 
paminėti ir atžymėti, kuopa 
ruošia iškilmingą gegužinę— 
puotą, kuri įvyks birželio mė
nesio 5-tą dieną lietuviškame 
Light GroVe Parke, East 
Hartford.

Visos aplinkinės SLA kuo
pos, įvairios sąjungos, SLA 
nariai ir skaitlingoji lietuviš
koji visuomenė maloniai pra
šomi neruošti tą dieną savo 
parengimų, bet skirti tą die
ną atsilankymui į šios kuopos 
ruošiamą minėjimą — gegu-

Aliquippa, Pa.

SLA 247 KUOPOS 
narių šaukiamas susirinkimas 
šių metų gegužės mėnesio 29 
dieną, 1 valandą po pietų, pas 
draugus Einikius, 1501 Green 
Street, Aliųuippa, Pa.

Visi gerbiami nariai ir na
rės malonėkite dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra daug 
reikalų aptarti. Taipgi bus 
renkami delegatai į SLA Dei
mantinį seimą, kuris įvyks 
liepos 11 dieną Pittsbungh, 
Pa.

Pildomoji Taryba paskelbė 
naują vajų, kuris tęsis du mė
nesius, nuo gegužės 1 dienos 
iki birželio 30 dienai, tai kiek
vieno nario pareiga prirašyt 
nors po vieną narį.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Pavergtųjų Seimo Konferencija Europoje

Strasburge susirinkus sesi- 
jon Europos Tarybos Pataria
majam Seimui ir Tarybos Ko 
misijai “Non-iRepresented Na- 
tions”, kuri faktiškai Tarybo
je atstovauja sovietų paverg
tosioms valstybėms, Paverg
tųjų Seimas pasiuntė į Stras- 
burgą ir savo delegaciją. Lie
tuvai joje atstovavo dr. S. 
Bačkis.

Pavergtųjų Seimo delegaci
ją priėmė Europos Tarybos 
Patariamojo Seimo naujasis 
pirmininkas Ministeris P. Fe- 
derspiel. Delegacijos prezidiu
mas taip pat dalyvavo Euro
pos Tarybos Komisijos “Non- 
Represented Nations” posė
dyje, kuriam pateikė PJT pa
geidavimus dėl Europos Tary
bos akcijos “Viršūnių Konfe
rencijos” akivaizdoje. Spau
dos atstovai konferencijai 
Pavergtųjų Seimo delegacija 
nušvietė dabartinę padėtį so
vietų pavergtoj Centro ir Ry
tų Europoj ir savo nusistaty
mą dėl “Viršūnių Konferenci
jos”. Spaudos žmonėms buvo 
pateikta plati dokumentacija 
apie Pavergtųjų Seimo veiklą.

vaites atsilankyti į gegužinę 
ir tyrame ore po žaliuojan
čiais medžiais linksmai laiką 
praleisti ir arčiau vieni su ki
tais susipažinti.

Hartford, Conn. — Susivie
nijimo 124 kuopos rengiama 
gegužinė-piknikas įvyks šių 
metų birželio mėn. 5 dieną, 
gražiam Lietuvių Parke, East 
Hartford, Conn. Kuopos val
dyba kviečia visus kuopos na
rius, apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti gegužinėje ir links
mai laiką praleisti tyrame 
pavasario ore.

Pavergtųjų Seimo raštas 
Eisenhovveriui, de Gaulle
ir Macmillanui

V

Pavergtųjų Seimas šiomis 
dienomis įteikė specialiai 
“Viršūnių Konferencijos” rei
kalu raštą visoms Vakarų 
“Viršūnėms”. Raštas prime
na, kad tarptautinė įtampa 
kitaip nepašalinama, kaip pa
šalinant jos priežastis. O jos 
priežastys yra sovietinė agre
sija ir jos padariniai. Raštas 
primena, kad Sov. Sąjunga 
kelia Afganistano ribose gy
venančios Puštuni genties ap
sisprendimą, bet tyli apie so
vietų pavergtųjų apsisprendi
mą. Sov. Sąjunga garsinasi 
antikolonizmo čempionu, pati 
praktikuodama nuožmiau s i ą 
kolonizmą Centro ir Rytų Eu
ropoje. Sov. Sąjunga šaukiasi 
nesikišimo į kitų valstybių vi
daus reikalus, o pati bruta
liausiu budu yra įsikišusi į 
Centro ir Rytų Europos val
stybių vidaus reikalus. Sov. 
Sąjunga skelbiasi taikos dali
ninke, o daro viską, kad Cen
tro ir Rytų Europos kraštus 
padarytų savo karinio poten
cialo avanpostatais. šiokios 
padėties akivaizdoje Paverg
tųjų Seimas šaukiasi Vakarų 
Viršūnes pastatyti Chruščevui 
aiškias pasitarimo sąlygas, ku
rių viena pagrindinių butų 
laisvės teisė sovietų paverg
tiesiems.

Ryšium su “Viršūnių Kon
ferencijos” darbotvarkės pa

rengimu gegužės 3 Valstybes 
Departamente lankėsi PJT 
Seimo delegacijos pirm. P. 
Senki, vice pirmininkas V. Si
dzikauskas, nariai — S. Kor- 
bonski ir J. Kosvake. Delega
ciją priėmė Valstybės Sekre
toriaus padėjėjas Davies.

Rodney, Canada

Paminėta Motinos Diena

Vietinė IJB apylinkė gegu
žės 1 dieną suruošė pobūvį 
Motinos Dienos paminėjimui. 
Buvo turininga meninė pro
grama, kurią išpildė solistė 
Liustikaitė, gražiai padainuo
dama keletą dainelių, ir šeš
tadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujant mokytojui Ignai- 
čiui, labai gražiai pasirodė. 
Visiems šeštadieninės mokyk
los mokiniams buvo įteikta po 
lietuvių vėliavėlę atminčiai.

Mokytojams už ryžtingą 
darbą įteikta po dovanėlę. Vė
liau solistė Liustikaitė, akom
panuojant muz. Gailęvičiui, 
padainavo Šimkaus ir Bertu
lio kurinius.

Vėliau buvo padainuota ke
letas kitų dainelių, bet aš jų 
visų negaliu paminėti, nes dėl 
tam tikrų priežasčių buvau 
priverstas apleisti parengimą. 
Galiu pasakyti tik tiek, kad 
man esant parengime, pirmes- 
pioji dalis programos buvo at
likta labai gerai, ir už tokį 
gražų parengimą jo ruošėjai 
užsipelno padėkos.

Buvęs.

LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių 70 m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va* 
landomis.

nasi, brolinasi prie mus, o ar 
jie mums ką gero davė?”, Pe- 
leckas ragindamas lietuvius 
vienytis dar sušunka: “Čia 
mus yra į 50,000, bet mes iš
sisklaistę, nieko neženklinam, 
o kad susirinktume krūvon, 
kad žinotume kur kas gyvena 
ir kiek mus yra, tai lengva 
butų pastatyti palocius ir 
mokslaines”.

(Bus daugiau)

Scranton, Pa.

SLA 30 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų birželio mėnesio 1 
dieną, 7 valandą vakare, K. of 
P. Hali, Church Avenue, Scan- 
ton, Pa. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir apsimokėti mėne
sines mokestis.

Sekantis susirinkimas įvyks 
šių metų rugsėjo mėnesį.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Easton, Pa. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks gegužės mėn. 
29 dieną, Jono Ratinio ūkyje, 
Country Club Road. Rengėjai 
kviečia kuopos narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu-

—o—
Wilkes Barre, Pa. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
115 kuopos metinė tradicinė 
gegužinė įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 12 dieną, vi
siems gerai žinomoj vietoj, 
Sans Souci parke. Rengėjai 
prašo visus viejtinius ir apy
linkėse gyvenančius lietuvius 
ir lietuydites jau dabar pra- 
dėt ruoštis prie gegužinės ii 
joje1 dalyvauti, tyrame pava
sario ore linksmai laiką pra
leist ir susitikti savo senus 
pažįstamus.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtos apskrities ge
gužinė šiais metais ruošiama 
bendrai su Sandaros antraja 
apskričia. Ji įvyks birželio 19 
dieną Belleview Grove parke, 
Waterbury. Nors gegužinė 
dar toli, bet visi Susivieniji- 
mt nariai ir geros valios lie
tuviai ir lietuvaitės jau dabar 
pradėkite ruoštis prie geguži
nės ir joje dalyvaukite. SLA 
ketvirtos apskrities metinės 
gegužinės visuomet būdavo 
gausios dalyviais, tai reikia 
tikėtis, kad ir šiais metais 
rengiama gegužinė bus gausi 
dalyviais.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje 198- 
354 kuopos rengiama geguži
nė įvyks liepos mėnesio 3 die
ną, Stanley Lucas sodyboje. 
Rengėjai prašo visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites jau da
bar pradėt ruoštis prie gegu
žinės ir joje dalyvauti liepos 
3 dieną.

BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas Ir 
Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai >po pietų.

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

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

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

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

DETROIT, MICH. Lithuanian Melodies. Vedėjas Ralph Va
latka, 15756 Lesure Avenue, Detroit 27, Mich. Telefonas 
BRroadway 3-2224.
Iš WJLB stoties 1400 k. šeštadieniais nuo 3:30 iki 4:00 
valandai po pietų.

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

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedi 
jas Jack Stukas.
1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325. 
WHVD—1330 k. 97-9 meg. šeštadieniais 4^00-5:00 v. p. I

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

LOS ANGELES, GAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60th St., Los Angeles 43, CaL 
Tel. AXminster 5-2260 KALI 1430 k. Šeštadieniais 12:30 
— 1:00 vai. po pietų.
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
135 WEST 14th STREET

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

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

Licensed by USSR

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

1

*

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

PHTLADEI J’HTA 23, Pa.
Tel. WAlnut 6-8878

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

Avenue132 Franklin 
HARTFORD, CONN.
Tel. oftapel 6-4724
11389 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 6-9887

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040

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

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

SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas ir Amerikos Balso lie-

Toronto, Canada

Pagerbta Buvusio Konsulo 
Gylio Atmintis

Balandžio 3 dieną Prisikė
limo parapijos patalpose įvy
ko pobūvis pagerbti buvusio 
Lietuvos konsulo Kanadoje 
atmintį. Pobūvį suruošė tam 
tikslui sudarytas komitetas. 
Jį pradėjo ir jam vadovavo 
komiteto pirmininkas V. Mei
lius. Pirmiausia jis paprašė 
susirinkusius vienos minutės 
atsistojimu ir susikaupimu 
atiduoti pagarbą velioniui Gy
liui. Principialiu kalbėtoju tu
rėjo būti konsulas Vytautas

tuvių skyriaus redaktorius Povilas Labanauskas. Jis atvy
ko į SLA Centrą gauti žinių apie Susivienijimą, kad oro ban
gomis galėtų jas perduoti Lietuvoje gyvenantiems žmonėms.

Los Angeles, Calif.

Suvaidinta “Naujieji Žmonės”

Šių metų gegužės 1 dieną, 
Breakfast Olub salėje, buvo 
gražus perstatymas. L. A. 
Liet. Dramos Sambūrio artis
tai puikiai suvaidino Petro 
Vaičiūno 3-»jų veiksmų pro- 
mierą “Naujieji Žmonės”. Vi
si artistai savo roles atliko 
vykusiai, tik buvo per ilgos 
pertraukos pakeičiant sceneri- 
jas.

Vaidintojai buvo sekanti: 
VI. Gilys, Ema Dovydaitienė, 
Žibutė Balsytė, P. Marčiuška, 
J. Peterienė, E. Skistimas, L. 
Reivydas, J. Kaributas, J. 
Šaltenyte, A. Vosylius, V. Do
vydaitis. Veikalą režisieriavo 
J. Kaributas. Dekoracijas pa
ruošė A. Žaliunas. Vakaro 
programai vadovavo J. Ąžuo
laitis.

Šia proga Lietuvių Dramos 
Sambūris kartu atžymėjo sa
vo penkių metų gyvavimo su
kaktį.

Tenka pasigėrėti, kad šioji 
gražioji artistų grupelė per 
paskutinius penkerius metus 
yra sėkmingai perstačiusi 
vien lietuvių autorių net šešis 
vaidinimus. Linkime Lietuvių 
Dramos Sambūriui ir toliau 
nenuilstančiai darbuotis ir ža
vėti musų publiką meno ir 
kultūros srityje. O. R.

Vasaros metu numatoma 
porą mėnesių nešaukti susi
rinkimų, kada susirinkimai į- 
vyksta, pradėt 7 valandą va
kare.

SLA 38 kuopa vis auga na
riais, tai dėka nenuilstančio 
darbuotojo Aymano.

Iki pasimatymo kuopos su
sirinkime birželio 2 dieną.

J. Parojus.

Lietuvių Siuvėjų Susirinkimas
A. C. W. of A. Unijos, Lie

tuvių Siuvėjų 54-to skyriaus 
mėnesinis narių susirinkimas 
vyksta š. m. gegužės (may) 
mėn. 25-tą dieną (trečiadie
nį), unijos patalpose, 11-27 
Arion Place, Brooklyn, N. Y., 
5:30 valandą vakare.

Be svarbių pranešimų, bus 
nominuojami kandidatai sky
riaus delegato ir valdybos pa
reigoms užimti.

Prašoma skyriaus narius 
aktyviai dalyvauti.

T. Yagella, 
Skyriaus Sekretorius.

Detroit, Michigan

Jau Prasidėjo Pavasari
nės Išvykos

Stašinskas iš New Yorko, bet 
dėl ligos jis negalėjo atvykti, 
tai buvo pakviestas dr. Aly- 
sas skaityti paskaitą, kuris 
apsiimtas pareigas atliko la
bai gerai, plačiai ir išsamiai 
apžvelgė velionio Gylio gyve
nimą ir atliktuosius darbus 
lietuviams ir Lietuvos valsty
bei. Po paskaitos buvo paro
dytas filmas velionio laidotu
vių.

Vėliau buvo meninė progra
ma, kurią išpildė S. Kairys, 
“Varpo” Choras, V. Žemelytė, 
S. Mašalaitė ir Verikaitis. Vi
si programos dalyviai savo 
užduotis atliko labai gerai, 
tą patvirtino dalyvių gausus 
delnų plojimas.

Įeinant į svetainę buvo ima
ma mokestis velionio Gylio 
laidotuvių lėšoms padengti. 
Labai gerai, kad buvo suruoš
tas pobuvis-akademija kon
sulo Gylio atmintį pagerbti ir 
jį prisiminti, nes jis savo dar
bais tokio pagerbimo užsitar
navo. Koresp.

sitarti ir kad Lietuvos laisvi
nimo baruose reiktų sukurti 
lietuviškąjį Nato. Visiems su
šnekėti taikinamojo darbo gal 
imtųsi senoji ekipa, kuri dar 
Lietuvos pogrindy privedė 
prie susitarimo ir Vliko įkū
rimo. Į Kanadą pernai atvy
kusi iš Lietuvos Trakienė pa
sakoja, kad partizanai Lietu
voje laikėsi ilgiau, nei Vaka
ruose manoma : dar 1959 me
tais Rietavą valsčiuje Špudės 
kaime buvo nušauta partiza
nų. Ji taip pat nurodo, kaip 
iš tikro Lietuvoje buvo sutik
ta iš Amerikos atvykusi ko
munistuojančių delegacija — 
butą visai ne taip, kaip jie 
kad giriasi. Dr. Br. Kalvaitis 
rašo apie lietuvių šachmati
ninkų įnašą į Lietuvos laisvės 
kovą, būtent — jų sukurtąjį 
Lietuvos Laisves Avilį. Rašy
tojas A. Gustaitis, kurio 12 
eilėraščių komunistai pernai 
paskelbė okupantų “Pergalė
je”, savo naujais 5 eilėraš- 
čiais-satyromis duoda atsaky
mą okupantui, ką jis iš tik
ro mano apie Lietuvos paver
gėją. Pasikalbėjime su Itali
jos LB pirmininku kun. V. 
Mincevičium pastarasis nu
šviečia, kokį didelį informavi
mo darbą tarp svetimųjų dir
ba itališkai leidžiama Elta ir 
kokia yra iš tikro šv. Kazi
miero pašto ženklų išleidimo 
Vatikane istorija.

Seniau LD plačiai aprašė 
geriausią beisbolo žaidiką lie
tuvį Poderį, o šiame numery 
duotas kitas panašus aprašy
mas — apie futbolo magiką, 
taip pat lietuvį Joną Jonaitį, 
kurio nuotrauka papuoštas 
žurnalo viršelis. Kitomis nuo
traukoms, kurių duota per 60, 
pavaizduoja priėmimą Lietu
vos pasiuntinybėje Washing- 
tone, lietuvių* gyvenimas ir 
veikla Brazilijoje, Bogotoje

(Kolumbijoje), tautininkų 4 
skyrių 10 metų sukakties mi
nėjimas, Trakienė ir Armonai 
tarp savųjų atvykę iš okup. 
Lietuvos, lietuvių sporto 
šventė Australijoje, lietuviš
kosios operos Čikagoje pasi
rodymas, lietuvių šokių gru
pės Hamiltone, laimėjusios 
Kanadoje Kiwanio muzikos 
festivalyje aukso medalį, 
veikla, lietuviškieji exlibrisai 
ir kitos aktualijos. Duota pla
ti kultūrinio gyvenimo apžval
ga, atžymėti svarbiausieji lie
tuvių gyvenimo įvykiai plačia
jame pasaulyje.

Lietuvių Dienas užsisakyti 
galima ne tik metų pradžioje, 
bet visais laikais. Metinė pre
numerata — $6.00. Bet nau
jai užsisakantiems —' tik 
$5.00. Atskiro numerio kaina 
— 65 centai. Adresas: Lietu
vių Dienos, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif.

Worcester, Mass.

Buvo Gražus Koncertas

Gegužės pirmą dieną Auš
ros Vartų parapijos svetainė
je įvyko gražus koncertas. 
Programą išpildė atvykęs iš 
Bostono lietuvių vyrų choras, 
vadovaujamas muz. J. Gaide
lio. Programa susidėjo iš lie
tuvių ir kitataučių kompozito
rių kurinių ir ji atitiko vieti
nės publikos norams. Buvo 
padainuoti šių kompozitorių 
kuriniai: Dambrausko, Bra
zio, Šimkaus, Sasnausko, Ba
naičio Gaidelio ir kt. Visos 
dainos sudainuotos gerai, ir 
jomis publika buvo patenkin
ta ir reikalavo daugiau dai
nuoti. Mat kompozitorius Gai
delis yra gabus muzikos ir 
moka paruošti tokias progra
mas, kuriomis patenkina da
lyvius. • Dalyvis.

Paieškojimai
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

Pavilionytė Kaziunė, Jurgio duk
tė, kilusi iš Gailiunų kaimo, Lin
kuvos vals., Šiaulių apskr.

Sabulis Jonas, Prano sūnūs, ir 
jo sūnus Alfonsas ir Pranas.

šiugžda Juozas ir Vincas, Berna- 
s.'aus sūnus, iš Kairiškių kaimo, 
Žiežmarių vals., Trakų apskr.

Tukas Juozas, Viktoras, Vincen
tas, ir Ona.

Urnežytė Marija Rita, gimusi 
Kaune 1937 m„ gyveno Čikagoje.

Vanagas Stanislovas ir Vanagai- 
te-Masiulienė Elzbieta, Albino vai
kai.

Alenckas Antanas, Juozas ir 
Vincentas, Jurgio ir Elzbietos sū
nus.

Čekanauskienė-Aleknavičiutė Ona, 
Liudviko duktė.

Danėnas Antanas ir Danėnaitė- 
Drumstienė Anastazija, Stasio vai
kai, ir Drumsta Motiejus.

Dilbaitė Otilija, mokytojavusi Za
rasų apylinkėje.

Drumstienė-Danėnaitė Anastazi
ja, Drumsta Motiejus ir Danėnas 
Antanas.

Jančauskienė-Nakvasaite Ona. 
Jankauskienė-Ambraziunaitė Ju

zefą, Simono ir Elzbietos duktė.
Kasparavičius Kazys, gimęs 1918 

m. Amerikoje.
Klettke-Kinderytė Valerija, Vin

co duktė, ir vyras Albertas,
Kovas Jonas, iš Lieplaukės, Tel

šių apskr.
Meiliūnas Jonas ir Petras, Simo 
sūnus.

Iieškomleji arba apie juos žinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti* 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, Uju
Jei galvojate parduoti at I 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 1 
f savybę, sąžiningam ir drau-1 
> giškam patarnavimui skam- Į 
| binkite: Į
K WO 5-5890 !
Į Taip pat patarna”<«»me pinigų j 
į ir siuntinių persiuntimui jff 
į Lietuvą ir/kitus kraštus. 
Į J. DAGYS Real Estate

NOTARY PURLIO į
114 N. Rockton Avė. }

Tėl. STagg 2-5043 
4atthew P. Balta* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL kome

AL BALTRŪNĄ S-B ALTO N 
Reikalu vedėjas

660 Grand Street 
; Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOMF

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

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virgiui* 7-4499

St. Petersburg, 
Florida

{domi Dr. Jasaičio Paskaita

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopos Veikla

Gegužės 5 dieną įvykęs 38 
kuopos susirinkimas buvo la
bai gyvas, nors ir nebuvo 
skaitlingas. Pirmininkas adv. 
S. Bredes tvarkingai vedė su
sirinkimą.

Pirmininkas adv. S. Briedis 
perskaitė SLA atsišaukimą 
dėl naujų narių verbavimo į 
Susivienijimą šio deimantinio 
jubiliejaus metu.

Nariai pasiryžę bendradar
biauti prirašinėdami narius 
lengvomis sąlygomis.

Tai padaryta didelė lengva
ta naujiems nariams.

J. Parojus iškėlė mintį, kad 
kuopa surengtų pikniką, ku
ris išjudintų narius prie veiki
mo ir duotų kuopai pelno. Na
riai principe pritarė tam su
manymui ir pasiryžo kviesti 
kitas kuopas bendrai ruošti. 
Adv. Briedis apsiėmė susiraši
nėt su kitom kuopom ir pasek
mes pranešti kitame susirin
kime;

Išrinkti delegatai į jubilie
jinį seimą Pittsburghe, jau 
trina delnus ir planuoja, kaip 
vykti — mašinom ar lėktuvu.

Daugelis narių apsimokėjo 
net metams pirmyn, finansų 
sekretorė ir kasininkas pra
kaitavo beimdami pinigus.

Iš 5-tos apskrities suvažia
vimo raportavo St. Volskis. 
Jis pareiškė, kad suvažiavi> 
mas buvo gausus dalyviais ir 
praėjo gražioje nuotaikoje. 
Tokią pat nuomonę pareiškė 
». adv. Briedis.

Pavasariui atėjus ir orui 
pradedant atšilti, musų mie
ste gyvuojančios įvairios or
ganizacijos ir klubai pradėjo 
ruoštis prie pavasarinių išvy
kų į tyrą orą. Tarp daugelio 
kitų organizacijų musų mieste 
gyvuoja ir sportininkų klubas 
Kovas, kuris neatsilieka nuo 
kitų organizacijų ir ruošia iš
vyką sekmadienį, gegužės 22 
dieną New Liberty Parke. 
Rengimo komisija nuoširdžiai 
dirba, kad išvyka butų gerai 
suruošta ir suvažiavę svečiai 
ir viešnios butų patenkinti ir 
nereikėtų nuobodžiauti.

Jeigu tą dieną butų blogas 
oras, tai jis nepakenks išvy
kai, nes išvykos vietoj yra di
delė salė ir daugiau erdvių 
patalpų, kuriose ir blogame 
ore galima linksmai laiką pra
leisti, todėl gegužės 22 dieną 
be jokios baimės važiuokite į 
sportininkų išvyką, busite pa
tenkinti praleidę dieną tyra
me ore po žaliuojančiais me
džiais. Sportininkas.

Pittsburgh, Pa.

Ruošiamasi Prie Kapų Puo
šimo Dienos

Lietuvių Tautinėse Kapinė
se iškilmės šiais metais bus 
gegužės 29 dieną, sekmadienį, 
antrą valandą po pietų ant 
West View. Ten bus kalbos, 
muzika ir prisiminimas tų, 
kurie ten jau ilsisi. Todėl yra 
kviečiami visi tie, kurie jau 
turite palaidoją savo artimuo
sius ir abelnai visi lietuviai, 
kurie jaučia, kad ta diena ge
gužės 30 yra dėl mirusių ka
pų aplankymo.

Juozas Virbickas.

Balandžio 24 dieną įvyko 
Amerikos Lietuvių Klubo su
sirinkimas, kuriame buvo ap
svarstyti klubo ir kiti reika
lai, sekė dr. D. Jasaičio pas
kaita sveikatos klausimais. 
D.r Jasaitis, kaip man teko 
pastebėti, buvo gerai pasiruo
šęs paskaitai. Jis, kaip džiovos 
specialistas, plačiai aiškino 
apie tą baisią ir užkrečiamą 
ligą ir jos priežastis, ir kaip 
ji turi būti gydoma. Taipgi 
jis priminė, kaip šiame dvide
šimtame amžiuje nauji išradi
mai nugali tą baisią ligą. Jis 
pareiškė, kad dabar Sveika
tos Departamentai valstybinė
se ligoninėse gydo ligonius 
lengvomis sąlygomis, tik reir. 
kia pradėti gydytis laiku, kol 
Jiga dar nėra įsisenėjusi, ir 
gydymas turi būti tęsiamas 
iki ligonis visiškai pasveiksta, 
nereikia pertraukti gydymą.

Man atrodė, kad susirinku
sieji buvo patenkinti dr. Ja
saičio paskaita. Skirstydamie
si kai kurie net pareiškė, kad 
butų labai gerai, jei tokios pa
skaitos butų dažniau suruoš
tos, nes jos yra naudingos 
kiekvienam darbo žmogui. 
Kada girdimi tokie pareiški
mai iš dalyvių, tai klubas, jei 
jau ne dabar, tai kada nors 
vėliau turėtų tęsti pradėtąjį 
gražų darbą — daugiau pas
kaitų ruošti sveikatos klausi
mais. Žinoma, jei galėtų su
rasti gydytojus, kurie sutik
tų paskaitas paruošti. Aš lin
kiu klubui geriausios sėkmės 
pradėtame gražiam darbe.

Dalyvis.

Los Angeles, Calif.

Paskiausias Lietuvių Dienų 
žurnalo numeris ypač įdomus 
ir aktualus. Vedamajame me
tama mintis, kad vis dėlto į- 
vairioms grupėms galima su

SLA Pagalbos Rauks
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų

1 HITLERIS IR MUSSOLINI į

S “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
X 1. Rachelės Mussolini įdomus, gausiai iliustruoti pasakojimai 2
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo g 
g eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

S 2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės A
g priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko- 2
g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 2

sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą. A

Prisiuntė $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais A
2 straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 2
g numerius veltui. Rašyti: g
g LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, BĮ. |

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Gegužės 14 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS RAČKAUSKAS, 43 kuopa, So. Boston, Mass., 

gimęs rugsėjo 7, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 8, 1935 m., mirė sausio 29, 1960 m. 
Velionio žmonai, Marei Račkauskienei, pomirtinės 
išmokėta _________________________________-- $300.00

PETRAS GRAKALSKIS, 63 kp., Chicago, III., gimęs 
rugsėjo 28, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 2, 1926 m., mirė balandžio 19, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Marei Grakauskis, pomirtinės išmo
kėta __ -__________________ _______ ------- ____ $600.00

ANELE ŽAKEVIČIENE, 97 kp., Gle Elurn^ Wash„ gi
mus rugsėjo 23, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 1, 1930 m., mirė kovo 18, 1960 m. Ve
lionės vyrui, Stasiui Žakevičiui, pomirtinės išmokė
ta _________________________________________ $178.00

VIKTORIJA VALINSKIENE, 135 kp., Philadelphia, Pa., 
gimus kovo 12, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė vasario 5, 1939 m., mirė vasaria 26, 1960 m. 
Velionės vaikams: Aldonai Hanvick ir Victor Va
linskui, pomirtinės išmokėta _________________  $750.00

KONSTANTAS GUSAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs 
gruodžio 21, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė vasaria 7, 1926 m., mirė kovo 11, 1960 m. Velio
nio sunui, Adam R. Gusui, pomirtinės išmokėta $600.00

Viso _____________ _______ _______ ___  $2,428.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _____ $71,490.02

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. POVILAITIS, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 4 sav. ir 2 d. ____ $55.00 
A. ŠILEIKIENĖ, 18 kp.. VVestville, III. Sirgo 9 s. ir 3 d. __________ 46.50 
Rev. Z. VIPARTAS, 18 kp., VVestville, III. Sirgo 7 s. ir 4 d.  ............. 82.00
J. JONAITIS, 38 |kp.. Brooklyn, N. Y. Sirgo 10 s. ir 3 d.-----------------102.00
K. KAIRIS, 76 kp., Brooklyn, N. Y. Sirgo 11 s. ir 6 d. . ......................... 73.26
O. KAROAUSKIEN®, 118 kp., Curtis Bay, Md. Sirgo 2 s. ir 3 d. __ 33.50 
A. KRASAUSKAS, 158 kp., Springfield, III. Sirgo 5 s. ------------------- 60.00
J. REMŠA, 177 kp.. Mihvaukee, Wds. Sirgo 7 s. ir 3 d. - -------------- 40.50
O. ŽALIENĖ, 211 kp., Mahanoy City, Pa. Sirgo 8 s. ------------------  42.00
S. PAREDNIS, 260 kp., Chicago, III. Sirgo 3 s. ir 3 d. -------------------  23.75
M. ALEKSAITIENĖ, 272 kp., Amsterdam, N. Y. Sirgo 7 s. ----------- 41.00
A. SIUS, 275 kp., Springfield, III. Sirgo 9 s. ir 3 d. ................... ........... 93.00
L. KERBĘDIS, 308 kp., Brookline, Mass. Sirgo 4 s. ir 3 d. ............. 58.00
A. SKINZERA, 326 kp.. Bristol, Conn. Sirgo 11 s. ir 4 d. .................. 94,51
M. REJONIS, 350 kp., Mondsville, W. Va. Sirgo 2 s. ir 3 d. ------------ 15.00
J. VAITKUS, 352 kp., Detroit, Mish. Sirgo 5 s. ir 6 d. . ..................... 38.00
J. VINICTUNAS, 371 kp., Cambridge, Mass. Sirgo 3 s. ir 2 d. _____  30.00
J. V1NCIUNIENĖ, 371 kp., Cambridge, Mass. Sirgo 2 s. ................... 18.00

Viso . .............................-...........-..................................... $946.02
■Nuo pradžios šių metų bendrai viso ---------- $11,547.16

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA ’
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose Ir diodą daug žinių iš lietuviškosiom 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5150, Kanadoje — 5 doleriai. Fji laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna {, 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba. 1
7722 George St, VUle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. ( 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

■c

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

III i
Ii
I
Ii

Kaina tik 75 centaL 
šiuo adresu:

f

Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias Ir įdomiausias 
žinias iš Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $700 — pusei metų. Chlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį U 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 Sontb Habted Street. Cbicag«> H.

NAUJIENOS

NAUJIENOS




