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AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS

AMERIKOS LIETUVIAI!

Didžiųjų valstybių vadų konferencija Paryžiuje sugriuvo, 
net nepradėjusi svarstyti klausimų, kurie buvo numatyti jos 
darbotvarkei. Konferenciją suardė Sovietų Sąjungos premje
ras Nikita Chruščev, įžūliai puldamas Jungtines Valstybes ir 
užgauliodamas prezidentą Eisenhowerį negirdėtu civilizuotos 
žmonijos diplomatinėje istorijoje budu.

Drauge su visais padoriais kultūringojo pasaulio žmonė
mis mes piktinamės įžeidžiančiais Chruščevo puolimais prieš 
JAV prezidentą ir prižadame, kaip ištikimi šios šalies piliečiai, 
remti musų vyriausybės nusistatymą nedaryti nuolaidų agreso
riams, pavergusiems milijonus žmonių Europoje ir siekiantiems 
sunaikinti laisvę tautų, kurios dar nėra patekusios į komuniz
mo jungą.

Tikroji priežastis, kodėl Sovietų Rusijos diktatorius suar
dė vadinamąją Viršūnių Konferenciją, už kurios sušaukimą ji
sai agitavo per dvejus metus, buvo ne JAV “nusikaltimas”
siunčiant žvalgybos tikslais lėktuvą į Rusijos teritorijos erdvę. 
Daug platesnio masto žvalgybinę akciją nuolatos vykdo Krem
liaus valdovai prieš Ameriką ir kitas laisvojo pasaulio šalis.

Tikroji priežastis yra ta, kad komunistinės imperijos va
das, sekdamas Vakarų vyriausybių pasiruošimus, įsitikino, jog 
Paryžiaus konferencija nesiduos jo gąsdinama ir diktuojama. 
Jisai žinojo, kad Jungtinė® Valstybės, Prancūzija ir Britanija 
atmes jo ultimatumą pasitraukti iš Berlyno ir jo reikalavimą 
gauti teisėtumo pripažinimą Rusijos grobimams Rytų ir Cen
tro Europoje ir jisai žinojo, kad jam nepasiseks suardyti Va
karų vienybę. Todėl Viršūnių Konferencija pasidarė jam ne
reikalinga — ir jisai atvažiavo iš Maskvos, 
griauti.

Mes, Amerikos lietuviai, 
nesidžiaugiame, kad santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų šios ka-
tastrofingos konferencijos ne
pasisekimo pasėkoje pasidarė 
aštresni, negu iki šiol, nes 
tarptautinių santykių aštrėji- 
mas didina karo pavojų. Ka
ras butų baisi nelaimė visam 
civilizuotam pasauliui, už ku
rią didesnė nelaimė tegali bū
ti tik vergija. Mes esame įsir 
tikinę, kad ir Kremliaus tiro
nai nedrįs sąmoningai uždeg
ti karo gaisro. Bet tarptauti
nės įtampos ir karo grėsmės 
atmosferoje jiems yra leng
viau suvaldyti ir išnaudoti sa
vo vergus. Tikra ir teisinga 
taika butų pavojingas jiems 
dalykas!

Todėl Kremliaus diktatūros 
vadas padarė taip, kad šalto
jo karo stovis pasiliktų^ir bu
tų dar paaštrintas.

Prieš prasidedant tai ne
laimingai didžiųjų valstybių 
konferencijai, iš kurios mes 
nieko gero nesitikėjome, mes 
vykome į Washingtoną,> norė
dami išdėstyti, kaip šios ša
lies piliečiai, savo pažiūras 
ginčijamais tarptau t i n i a i s 
klausimais ir ypač norėdami 
atkreipti JAV prezidento bei 
jo patarėjų dėmesį į vargingą 
musų tėvynės Lietuvos padė
tį žiaurioje komunizmo pries
paudoje. Tuose pasikalbėji
muose su aukštais vyriausy
bės pareigūnais mums buvo 
visu griežtumu patikrinta, 
kad ji nedarys jokių nuolaidų 
Rusijos diktoriaus nė vienos 
skriaudžiamos tautos sąskai- 
ton ir kad JAV nusistatymas 
nepripažinti Lietuvos paver
gimo pasilieka nepajudina
mas.

Turėdami šitą tikrumą, mes 
tęsime toliau savo darbą, gin
dami lietuvių tautos teises, 
keldami viešumon Sovietų de

pasiryžęs ją su-

spotizmo piktadarybes ir rei
kalaudami laisvės grąžinimo 
Lietuvai.

Artinasi birželio mėnesio 
dienos, kuriomis prieš 20 me
tų Sovietų Rusija, sulaužyda
ma tarptautines sutartis su 
Lietuva, įsiveržė ginkluotomis 
jėgomis į jos teritoriją ir 
smurto priemonėmis pavertė 
ją savo kolonija.

Mes raginame visus geros 
valios lietuvius Amerikoje 
tuos tragiškus įvykius pami
nėti viešais susirinkimais,

prakalbomis, rezoliucijomis ir 
pareiškimais.

Kviečiame į šį darbą Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius, draugijų sąryšius, ko
operuojančias organizacijas ir 
paskirus veikėjus.

Tegul plačioji Amerikos vi
suomenė, jos atstovai Kon
grese ir vyriausybė išgirsta 
musų balsą. Tegul jie neuž
miršta, kad tas žiaurus des
potizmas, kurio vadas laiko 
didžiausiu savo priešu Jung
tines Amerikos Valstybes ir 
nežmoniškai užgaulioja JAV 
prezidentą, sutrempė lietuvių 
tautos teises, pavertė Lietu
vos žmones vergais, atėmė jų 
turtą, pagrobė jų namus ir 
laukus ir tūkstančius jų nu
kankino Sibiro koncentracijos 
stovyklose.

Siųskite protesto pareišik- 
mus prezidentui, valstybes 
sekretoriui ir senatoriams bei 
kongresmanams. Ske 1 b k i t e 
juos spaudoje ir per radiją.

Kur galima, kvieskite tal
kon latvius ir estus, kurių tė
vynės kenčia po to paties des
potizmo letena.

Prašome ir finansinės para
mos šios kotos reikalams. 
Aukas siųskite Amerikos Lie
tuvių Tarybai (Lithuanian 
American Coucil, 1739 South 
Halsted St., Chicago 8, III.).

Nenuleiskime rankų. Dabar, 
kai ir didžiosios Vakarų de
mokratijos pamatė, jog Mas
kvos despotai yra nesukalba
mi, visiems aišku, kad tik ko
voje su jais tegalės būt iš-, 
spręstas žmonijos likimas. 
Mes turime atlikti savo parei
gą, remdami demokratinės 
Amerikos pastangas ir siek
dami, kad butų išlaisvinta iš 
svetimo jungo musų tėvynė ir 
atstatyta, kaip nepriklauso
ma, demokratinė Respublika.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas.

Chicago, 1960 m. 
gegužės mėnuo.

BAISIOSIOS BIRŽELIO TRĖMIMO 
0 I E N 0 S

Rašo POVILAS P. DARGIS, 
SLA Prezidentas

Šį mėnesį sukanka (20 metų nuo tos didžiosios lietuvių tau?- 
tos tragedijos, Baisiųjų Birželio dienų, kurias teko pergyven
ti musų tautai.

Nemirtingasis lietuvių tautos pranašas Dr. V. Kudirka, 
lyg ir permatydamas busimas Lietuvos nelaimes savo eilė
raštyje “Maniesiems”, rašė:

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jus neišlakstykit, 
Tik vietoje ano stulpo tąją pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit.

Lietuva mano! Priešui ant tavęs įnirtus, 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi tik į hydrą gyvumo pavirtus, 
Nors priešų nestygsta.

Baisioji audra Lietuvą ištiko birželio 15 dieną, 1940 me
tais.

Visa Lietuva sudrebėjo nuo okupantų geležinių tankų, 
kurie riedėjo po vsą kraštą, kad panaikinti Nepriklausomos 
Lietuvos jaunąją laisvę. Visas kraštas sunkiai alsavo, atro
dė, kad pati žemė dejuoja, o baimės apimti žmonės, išbalusiais

Atminkit: liko tik penkios Deimantinio 
vajaus darbo savaitės. Branginkit jas
Deimantinį Jubiliejų sutikdamas SLA duoda 
negirdėtus musų praktikoje apdraudos pa

lengvinimus, kurie vėliau nepasikartos

Šiandien visose lietuvių kolonijose veikėjai kalba apie bu
simą ĮDeimantinį Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Seimą, 
įvykstantį liepos 11 dieną, Pittsburgh, -Pa. Ši didelė lietuvių 
šventė turi būt ne tk įspūdinga tomis iškilmėmis, kurios ren
giamos, ne tik reikšminga visiems lietuviams svarbių klausimų 
svarstymu, bet kartu ir džiugi. O kokiu budu mes visi galim 
šią brangią šventę padaryti džiaugsminga? Vienintelis būdas 
giedria nuotaika nuvažiuoti į Seimą, tai pasistengti apvaini
kuoti tuos didelius Susivienijimo darbus, kurie buvo atlkti per 
praėjusius tris ketvirtadalius šimtmečio, papuošiant anksty
vesnius laimėjimus ŠIO DEIMANTINIO VAJAUS SĖKMIN
GAIS DARBAIS.

Deimantinis vajus vyksta iki liepos 1 dienos.

KIEKVIENA KUOPA siųsdama savo delegatą į SLA Sei
mą, turi pasirūpinti, kad jis važiuotų ne tuščiomis rankomis, 
bet atsiveštų naujų narių sąrašus.

JAUNUOLIŲ IR VAIKŲ prirašymas — garantuoja atei
tyje Susivienijimo sustiprinimą. Už $1,000.00 apdraudos vai
kai ir jaunuoliai moka tik 25 centus į mėnesį. Tėvai ir gimi
nės vaikus į SLA įjungdami, priartina juos prie lietuviškos 
veiklos.

NARIAI, KURIE TURI MAŽŲ, SUiMŲ APDRAUDAS, da
bar paimdami Term 10-čiai metų apdraudas, sustiprins savo 
šeimai ateitį nelaimės atvejui.

VISOKIO AMŽIAUS ASMENYS, kurie dar nebuvo Susi
vienijimo narais, turi gerą progą gauti visai patikimą apdrau
dą mažomis duoklėmis. Visiems SLA nariams išsiuntinėtos 
Aplikacijos (žalios spalvos)! Term 10-čiai metų kur nurodyti 
pavyzdiniai mokesčiai.

GERBIAMAS NARY, maloniai prašomas pakalbinti savo 
pažįstamus ir kaimynus, kad jie paimtų šią nebrangią ir gerą 
apdraudą. Kiekvieno nario pareiga padėti savo broliams įsi
gyti šias specialiai tik šiam Deimantiniam vajui pritaikytas 
apdraudas, kurių pilnumoje ne bus galim pakartoti.

Kiekvienas asmuo įstojęs į Susivienijimą 
gali gauti tokias pridėtines apdraudas: 

Akcidentalė Apdrauda.
Šiais laikais ypatingai svarbi akcidentalė apdrauda SLA 

duodama $1,000.00 sumai už $2.00 į metus. Per savo kuopos 
sekretorių atsiuntęs pareiškimą kiekvienas narys gali gauti 
pridėtinę Akcidentalę Apdraudą.

z Ligoje pašalpa, — tai didelė pagalba ligoje.

SLA ligoje pašalpa yra tuo gera, kad šią pašalpą narys 
gauna pats, tuo tarpu, kai kitokiose ligos apdraudose pinigai 
išmokami daktarams arba ligoninei. Mokant $1.00 į mėnesį 
duoklių narys gauna ligos atsitikimu į mėnesį $52.00 pašalpos, 
o jeigu jis gydosi ligoninėje, tai $65.00 pašalpos. Kaip matot, 
gydantės ligoninėje pašalpa 25% didėsnė. SLA kiekvienas na
rys gali gauti ligoje pašalpą iki $325.00 į mėnesį.

VAJAUS DARBE KIEKVIENAS NARYS, nes į Jus Ger
biamas Nary, Organizatoriau ir veikėjau nukreiptas šisai dide
lis prašymas, — privalo laikyti savo pareiga pačiam jausti ir 
visiems kitiems perduoti nepaprastos Susivienijimo šventės 
nuotaikas. Mes turim suprasti, kad Susivienijimas padarė sa
vo Deimantiniam Jubiliejui lygiai deimantines dovanas savo 
nariams, kurie jau ilgus metus dalyvauja musų organizacijoje 
ir naujiems aplikantams, kurie šiuo iškilmingu metu, kai di
džiausioji lietuvių organizacija švenčia 75-ių metų jubiliejų, 
ateina į musų garbingą šeimą.

SUPRASKIM, kad tik dabar galima pasinaudoti apdrau
dų palengvinimais ir gauti pasirašius Non-Medlcal, be daktaro 
sveikatos tikrinimo, Aplikaciją, įsigyti visas SLA narių teises 
ir privilegijas ir taip pat dar gauti 10% nuolaidos nuo paskelb
tų duoklių. Kiekvienas narys turi pasistengti, kad šie pui
kus Susivienijimo nariams pasiūlymai butų pilnai išnaudoti.

Gerbiamas SLA Nary, kai prirašysi naują aplikantą — 
padarysi jam gerą darbą ir pagelbėsi savo organizacijai dir
bančiai visų lietuvių naudai! Gausi atlyginimą, prizus, dova
nas ir dalyvausi laimėjimuose piniginių sumų.

veidais, nujautė didžiąją nelaimę, ir lyg norėdami rasti dar 
mažą kibirkštėlę vilties vienas kito klausė: “Kas bus”?

Manau, kad visi prisimename, širdį verenčią, liaudies dai
ną:

“Kas tie tokie, kur dainuoja, be saulytės vakare?
Tai mus visi vargo broliai, sunkų darbą nešdami”?

(Nukelta į 3 pusi.)

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL
Pittsburgh, Pa.

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

Prasidės 10 Valandą Ryte

Susivienijimui svarbus metai
Šie rųetai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July 11-tą dieną įvyksta SEIMAS Pittsburghe, 
kuriame bus atžymėta 75-kių metų gyvavimo sukak
tis. Prie šios reikšmingos sukakties tinkamo atžymė- 
jimo, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo Įrengimui vadovauja Susivieni
jimo 3-čioji apskritis, į kurią įeina Pittsburgho ir 
apylinkėse gyvuojančios kuopos. Geresniam delega
tų priėmimui ir tinkamam seimo ir parengimų sut
varkymui yra sudaryta komisija iš kelių kuopų veik
lių asmenų, kurie jau buvo paskelbti Tėvynėje.

Šeiminiai parengimai
Tą patį pirmadienio vakarą, tuojau po Seimo 

popietinės sesijos, SLA vardu, įvyks JUBILIEJINIS 
delegatų priėmimas ir vaišės, kitoje'‘Roosevelt Hotel 
salėje.

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

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

Viešbučio kambarių kainos
Kambarius dėl nakvynės prašome užsisakyti iš 

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

Rengimo komisijos valdyba
Visais seimo reikalais kreipkitės į čia paduotus 

Seimo Rengimo Komisijos valdybos narius:

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

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

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

Kuopų ir narių aukos seimui
Susivienijimo Moksleivių Fondas. — Šio fondo 

pinigais teikiama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti. Šio fondo pinigais jau 
pagelbėta daugeliui Susivienijimo narių aukštąjį 
mokslą pasiekti, šio seimo proga prisiminkite šį 
fondą.

Aukas paskirkite ar parinkite dabar, o pasiųski
te tiesiai seimui keliomis dienomis prieš seimo atida
rymą.

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 
M. J. Vinikas, Sekr.,

807 West 30-th Street, New York 1, N. Y.
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Susivienijimo kuopų skubus 
nešimai turi būti prisiųsti ne v8- 
liau savaite laiko prieš laikraščio 
Išleidimą. Redakcija straipsnius ir 
korespondencijas taiso savo nuo- 
liura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

pra-

MUSŲ REIKALAI

atos-

Susivienijimo kuopų 
susirinkimai

Artėjant vasarinėms 
togoms, kai kurios kuopos su
sirinkimuose n utaria vasaros 
metu — liepos ir rugpiučio 
mėnesiais nelaikyti susirinki
mų, nes vasaros metu nariai 
vyksta atostogų ir nenori lan
kyti susirinkimų. Aišku, kiek
vienam žmogui po ilgos žie
mos ir nuolatinių įvairių dar
bų poilsis reikalingas, tačiau 
daug geriau daro tos kuopos, 
kurios susirinkimus laiko 
kiekvieną mėnesį ir aptaria 
kuopos ir kitus reikalus. Il
gas susirinkimų nelaikymas 
atitolina narius nuo Susivieni
jimo veiklos ir jie, labai daž
nai, prisimiršta užsimokėti 
m ė n e s i n es mokestis, todėl 
daug geriau butų, kad susi- 
rnkimai butų laikomi kiekvie
ną mėnesį.

★- - ★

Vasarinės išvykos ir 
korespondentai

Daugelis kuopų ir apskričių 
jau pradėjo ruošti vasarines 
išvykas į parkus, ukius ir pa
jūrius, bet labai dažn ai pasi
taiko, kad apie tokias išvykas 
sužinoma tik joms praėjus, 
reiškia apie ruošiamas išvy
kas nieko nebuvo pranešta or
gane ir jos nebuvo garsintos. 
Tas negerai. Jeigu prieš iš
vykas butų buvę rašyta orga
ne ir jos garsintos, tai išvykų 
pasekmės butų buvę daug ge
resnės. Daugelis narių apie 
išvykas ar kitokius parengi
mus sužino tik iš organo.

Todėl kuopų koresponden
tai ar kiti pareigūnai, ruo
šiant išvykas, privalo iš ank
sto pranešti organui ir jas 
rai išgarsinti, kad ne tik 
riai, bet ir tos apylinkės 
tuviai apie jas žinotų.

★
Korespondentų būtinos 
pareigos

Visos didesnės kuopos turi 
išrinkusios 
pondentus 
veiklos ir 
vasarinių 
kuopų,
korespondentų, kuopų veiklą 
aprašo sekretoriai ar kiti vai- i 
dybų nariai. Bet kas blogiau
sia, kad yra ir tokių kuopų, 
apie kurių veiklą niekas ne
parašo ir niekas apie jas nie
ko nežino, rodos kad jų visai 
nebebūtų. Tokių kuopų apsi
leidimą negalima pagirti, nes 
tas veda kuopas prie apsnūdi
mo ir nepaisymo savo organi
zacijos reikalų.

Todėl dabar, atėjus vasari
nių išvykų metui, ruošiant I 
vienokio ar kitokio pobūdžio I 
išvykas, kuopos prašomos Į 
apie jas pranešti organui, kad I 
jas butų galima gerai išgar- I 
sinti, kad jose dalyvautų dau- į

ge- 
na- 
lie-

★

metinius kores- 
apraŠymui kuopų 
įvairių žieminių ir 
parengimų. Kitų

neturin čių specialių

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA SLA 198'354 kuopos geguži

nei. Pradėkit rengtis iš anks
to.

Springfield, III. mažavertis lietuvis.
Koresp.

SLA 158 Kuopos Piknikas 
Bus Didelis ir Gražus

SLA 158 kuopa rengia di
delį ir gražų pikniką šių me
tų birželio 12 dieną, 1:30 va
landą po pietų, S. Lapinsko 
parke, prie ežero kranto. Vie
ta puiki ir maloni visiems, 
kurie tik atsilanko į tą par
ką, visiems patinka.

Bus gera F. Atkočaičio or
kestrą, kuri gros visokius 
šakius. Gaspadinės pagamins 
skanių užkandžių, o vyrai pa
tarnaus su gėrimais, kas tik 
ką mylėsite, viską gausite.

Gerbiami lietuviai ir lietuvai
tės, vietiniai ir iš apylinkių, 
visi atsilankykite ir linksmai 
laiką praleiskite tyrame ore.

Važiuojant į pikniką iš mie
stelio, reikia imti 66 Road, 
privažiavę Tourington Road, 
sukite po dešinei ir vaktuoki- 
te iškabas iki pikniko vietai.

Pastaba. — Jeigu tą 
lytų, tai piknikas įvyks 
lio 18 dieną toj pačioj 
ir tuo pačiu laiku.

Dar kartą kviečiame
ir iš visur skaitlingai atsilan
kyti minėtą dieną į pikniką. 
Po šaltos 
matysime 
draugais, 
nuosime 
pašoksime
158 kuopos piknike.

Rengimo Komisija Kviečia 
. visus būti piknike.

Netekom dar vieno musų 
135 kuopos nario, tai Antano 
Tvaranavičiaus, kuris po il
gos ligos mirė ligoninėje 5— 
16—60 m. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis šv. Grai
bo kapinėse 5—19—60 m. Li
ko žmona Sophia, sūnūs An- 
tas, Jr., ir Sophia ir Viktori
ja dukterys, keli anūkai. Apie 
velionį reikės plačiau parašy
ti, jei sveikata tarnaus.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius.

New Haven, Conn.

SIA 142 Kp. Susirinkimas

Pittston, Pa

dieną 
birže- 
vietoj

visus

ir ilgos žiemos pasi- 
piknike su savo 

draugėmis ir padai- 
lietuviškų dainelių, 

visi kartu SLA

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kp. Susirinkimas

SLA 135 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus Lietuvių 
Muzikos Svetainėje, E Alleg- 
heny Avenue ir Tilton gatvės, 
sekmadienį, birželio-june 5 
dieną, 2 valandą po pietų. 
Nariai ir narės yra maloniai 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

Šiame susirinkime musų 
kuopa privalėtų surasti dar 
vieną ar du atstovus daly
vauti SLA Deimantiniame Sei
me, prie išrinkto Jono Šuo- 
piuo gegužės mėn. susirinki
me. Ypatingą dėmesį kreipiu 
tuo reikalu susidomėti jaunes
nio amžiaus priklausantiems 
nariams ir narėms. Džiugu 
butų išgirsti kad atsirastų sa
vanorių atstovų seime daly
vauti.

SLA gyvuoja 75 metus, tu
ri savo kilnią istoriją Ameri
kos išeivijoje. Ji bus dar gi
liau pagilinta ateityje. Iki bus 
išleista antroji SLA istorijos 
laida-knyga, patartina mažai 
arba visai neapsipažinusiems, 
sekti-skaityti dr. Stepono Bie- 
žio ŠIA istorinius raštus, tel
pančius organe Tėvynėje. Se- 
kite-skaitykite atydžiai pačios 
redakcijos straipsnius, apskri
čių ir kuopų veiklą. Kur kitur 
jus rasite tiek lietuviškos 
dvasios įdėta lietuvių tautos 
reikalams, jei ne SLA orga
ne? Sklandus ir suprantanti 
vieningo darbo reikalai veda
mi paties SLA Centro, koope
ruojant apskričiams ir povie- 
nioms kuopoms, sudaro gry
nai išeivijoje lietuvių brolijos 
stipriausią nariais ir kitkuo 
šeimą. Kas to nepermato ar 
nenori permatyti, toksai as
muo, mano supratimu, yra

giau žmonių ir iš jų butų nau
da kuopoms ir visai organiza
cijai. Kuo daugiau žmonių da
lyvaus išvykose, tuo bus di
desnė nauda rengėjams, o vi
sai organizacijai bus nauda 
tokia, kad ji bus pagarsdnta 
ne tik tarp lietuvių, bet ir ki
tataučių tarpe.

i

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYOIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMJNIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Sekantis SLA 142 kuopos 
susirinkimas įvyks š. m. bir
želio mėn. 5 dieną, 3-čią va
landą po pietų, 243 N. Front 
St., New Haven, Conn.

Visi nariai ir nares kviečia
mi atsilankyti į minėtą susi
rinkimą, kuris gana svarbus, 
nes turime išrinkti delegatą į 
SLA seimą PittSburghe. Be to 
turime ir kitų einamųjų reika
lų aptarimui.

Prie to noriu priminti, ku
riems laikas mokėti apdrau
dos mokesčiai, priimami nuo 
2-ros valandos po pietų.

Taipogi šiais metais birže
lio 26 dieną musų kuopa ren
gia pobūvį gegužinę ir tam 
reikalui yra išrinkta rengimo 
komisija, kuri daugiau 
tai praneš vėliau.

Bet dabar ypatingai 
riai, ruoškimės minėtos
nos popietę, smagiai praleisti 
laiką kuopos gegužinėj, kurį 
įvyks 243 N. Front St.

Vladas šaulys,
SLA 142 kp. finansų sekr.

apie

na- 
die-

Cicero, lllinois

Deveikis Išvyko j California

SLA 301 kuopos finansų 
sekretorius Kazys Deveikis 
išvyko porai mėnesių pas gi
mines į Kaliforniją 
kuopos narių : 
vyks birželio mėn. 1 dieną, 
trečiadienį, 7:30 valandą va
kare, 1400 So. 49-th Court, 
Liberty namų apatinėje salė
je-

Kol br. Deveikis sugrįš, S. 
L. A. 301 kuopos nariai, ku
rie negalės atvykti į susirin
kimą, vakarais po 7 valandos, 
mokesčių ir kitais reikalais 
gali kreiptis į sekretorių Joną 
Juodvalkį, 4716 W. 13 Street, 
antras aukštas iš kiemo, tel. 
OL 2-6857 arba dienos metu 
nuo 12 iki 3 valandai po pie
tų į mane, 1505 So. 49-th 
Court antram aukšte iš gat
vės.

Stepas Paulauskas,
SLA 301 kuopos kasos glob.

orniją. Eilinis j 
susirinkimas į-

Akron, Ohio

SLA Kuopos Susirinkimas

Praėjus sėkmingai Lietuvių 
Dienai, Akrono lietuvius lau
kia sekantys darbai: Birželio 
5 dieną įvyksta SLA 198-354 
kuopos svarbus mėnesinis su
sirinkimas, kuriame bus gera 
proga pažvelgti į vajaus re
zultatus. Jei kiekvienas kuo
pos narys suras dar ,po vieną 
narį, tai musų skaičius padvi
gubės.

Birželio 12 dieną Trumpic- 
ko sodyboje įvyksta pirmasis 
akroniečių susitikimas gamto
je. Nepamirškite atvykti ir 
praleisti keletą malonių va
landų medžių pavėsyje.

Jau ne už jurų marių ir lie
pos 3 diena, kada visi akro- 
niečiai rinksis gražioje Stan- 
ley Lucas sodyboje tradicinei

Mirė Ikonas Sheporaitis, 
Susivienijimo

Leonas Sheporaitis

Šių metų gegužės mėn. 2 
dieną Robert Packer ligoninė
je, Sayre, Pa., išgulėjęs dvi 
savaites mirė Leonas Shepo
raitis, ilgometis Pittstono gy
ventojas. Jis gimė Lietuvoje, 
Geisteriškių kaime, Lankališ- 
kių parapijoj, Vilkaviškio ap
skrity. Velionis atvyko į šį 
kraštą 1900 metais ir visą 
laiką išgyveno Pittstone. Bū
damas darbštus žmogus, 1904 
metais įsisteigė savo dirbtuvę 
išdirbimui minkštų gėrimų, 
vardu Sheporaitis Bottling 
Works, ir tame biznyje išbu
vo 56 metus, buvo žinomas vi
same Wyoming Klony tarp 
lietuvių ir kitų tautų.

1934 metais buvo išrinktas 
į Pittstono miesto tarnybą. 
Būdamas pirmas lietuvis kon- 
selmonas, jis pirmas pradėjo 
rūpintis įsteigimu Lietuvių 
Piliečių Klubo ir visą laiką 
buvo jo rėmėjas, taipgi buvo 
Liberty National Banko pri
žiūrėtojas 
paskutiniu 
dentas.

Tikrai,
gyvenanti lietuviai ilgai nepa
mirš velionį, nes jis buvo pa
vyzdingas žmogus ir patrio- 
tingas lietuvis, paremdavo pi- 
nigiškai kiekvieną lietuvišką 
darbą ir lietuviškas organiza
cijas. Jis priklausė prie šv. 
Kazimiero parapijos, šv. Var
do draugijos, SLA kuopos 
nuo 1921 metų, ir daug kitų 
organizacijų.

Jis buvo pašarvotas laido
tuvių 
Kižio 
lankė 
gų ir
pagarbą, 
gegužės 5 dieną. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje atlaikytos mal
dos už velionio vėlę, o iš baž
nyčios nulydėtas į 
pines ir palaidotas
poilsiui. Grabnešiais 
Stanley Kasias, Frank 
vich, Franik Yuscavage, 
Miliauskas, Anthony
kas ir Joseph Shulunas. Gar
bės grabnešiais buvo: Joseph 
Pojunis, Charles Banelis, Pe- 
ter Senesky, Daniel Zelonis, 
Anthony Sobes, Wiliam Sa- 
vage.

Nuo Lietuvių Piliečių Klu
bo: Sam Salinsky, Anthony 
Tirva, Joseph Zigman, Peter 
Shuckstes, Joseph Kunavage, 
William Vemousky. Nuo She
poraitis B o 111 i n g Works: 
Judge Frank N. Pinola, dr. 
Vincent J. Gallizzi, Sylvester 
Grablick, Joseph Lynott, Be
ne Borocci, Angelo Adonizio, 
Oscar Parke Fred Ramage, 
Joseph Schififman, Thomas 
Kehoe, Liberty National Ban
ko direktoriai ir kiti pareigū
nai.

Velionis Sheporaitis paliko

ir direktorius, o 
laiku vice prezi-

Pittstono mieste

direktoriaus Casmier 
koplyčioje, kur jį ap- 
daug jo buvusių drau- 
atidavė jam paskutinę 

Laidotuvės įvyko

Oliver ka- 
amžinam 

buvo: 
Yura- 
Adam 
Zerec-

Seny Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)
Tam tikros ligos yra labiau prapli- 

tę senų žmonių tarpe. Pagal dažnumą 
širdies ligos yra pirmoj eilėj, kurios bai
giasi mirtim. Vėžys užima antrą vietą 
kaipo mirties priežastis. Nors vėžys pa- 
staiko kiekvienam amžiuj, bet dažniau, 
jis randamas pas vidutinio amžiaus ir 
pas senius. Ankstyba vėžio diagnozė 
(ligos pažinimas) ir greitas gydymas iš- 
gelbsti daug gyvybių arba prailgina gy
venimą. Vėžio gydymas gali būt chirur
ginis ir su ,moderniais šių dienų operaci
niais metodais ir anesterija, musų lai
kais senyvi žmonės operuojami 
dažniau negu seniau. Virškinimo 
tas gali parodyti tam tikrus ligos 
tomus. Kai kurie iš tų reiškinių
priklausyt nuo1 blogos dietos, neprižiūrė
tų dantų, blogai pritaikytą dirbtinių 
dantų, ar dėl makštos stokos. Virškini- 
mos trakto reiškiniai ir sutrikimai netu
ri būt palikti be dėmesio, ir toks pacien
tas privalo nuodugniai patikrint savo 
sveikatą pas gydytoją ir taipogi rūpes
tingai vykdyt pagrindines taisykles 
ros dietos ir protingos mankštos.

Kai kurios nervų ir proto ligos 
stebimos pas senyvus asmenis, kaip
tai smegenų arteriosklerozė (kraujo in- 
dų-arteriją sukalkėjimas ir sukietėji-

ti a ug 
trak- 
simp- 

gali

ge-
£

pa-
a li

dideliame nuliudime dukterį 
Pranę Kasias ir žentą dr. 
Bronių Kasias, dvi sesutes ir 
vieną brolį Lietuvoje, dvi se
seris Amerikoje, kurių viena, 
Mary Rusceskas gyvena Wy- 
oming Pa., o Joseph Daileda 
gyvena Woodhaven, N. Y., 
taipgi paliko posūnį Joseph 
Matonį, gyvenantį Wyoming, 
Pa., ir du anukus.

Visa kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą likusiai 
šeimai, draugams ir pažįsta
miems.

Mielas Leonai, Jai Tau bū
na lengva ilsėtis šaltoje ir 
laisvoje Dėdės Šamo žemėje.

Nellie T. Bayoras.

Terre Haute, Ind.

Mirė Adolfas Zaikauskas, 
ŠIA 46 Kuopos Narys

Vienas iš senesniųjų Susi
vienijimo 46 kuopos narių, 
Adolfas Zaikauskas, sulaukęs 
78 metus, apleido šį pasaulį 
šių metų balandžio mėn. 6 
dieną.

Minėtas narys sirgo apie 20 
metų, ir beveik pusę to laiko 
išgulėjo lovoje.

Velionis A. Zaikauskas bu
vo gero budo ir draugiškas 
žmogus, su visais gražiai su
gyvendavo.

Išdirbęs apie 30 metų ang
lių kasyklose, užaugino 4 sū
nus, kurie, išskyrus vieną, 
pralenkė tėvą su mirčia.

Kol sveikas buvo, velionis 
nepatingėjo atlikti bile kokį 
pavestą jam darbą dėl drau
gijos, visada mielai ir su noru 
patarnaudavo.

Dideliame nuliudime paliko 
vieną sūnų Edvardą, kuris sa
vo tėvą per daugelį metų už
laikė ir prižiūrėjo iki pat jo 
mirties.

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Roslawn kapinėse.

Tegul būna jam lengva il
sėtis šios šalies žemelėj.

Juozas Beniulis,
SLA 46 kp. fin. sekr.

v

mas). Daugelis negalavimų, surištų su 
senu amžium, pareina nuo arteriosklero- 
zės. Daugybiniai arterijų užsikimšimai 
smegenų žievėj yra priežastim protinio 
.nusilpimo pas senus pacientus. Dėl šito 
susirgimo jie negali papildyt savo min
čių ir stebėjimų, praranda sugebėjimą 
atminti paskutinius įvykius, tampa žy
miai erzlus (nervingi), kiekviena smulk
mena juos labiau jaudina ir daugeliu at
vejų jie darosi suvaikėję, primena grįži
mą į vaikystę. Kartais įvyksta apoplek
sija — kraujo išsiliejimas smegenyse 
dėl plyšusios arterijos arba staigus ar
terijų užsikimšimas; jeigu tai nesibaigia 
urna mirtim, tai gali rimtai sužaloti pa
ciento sveikatą, padaryti jį luošu arba 
invalidu. Prie apopleksijos esti paraly
žiui arba negalėjimas valdyti vieną kū
no pusę, abi kojas ir žemutinę kūno da
lį arba paralyžiai visų keturių galūnių 
kojų ir rankų. Be to, esti kalbos sutri
kimai arba negalėjimas kalbėti, dar gali 
būt protiniai sutrikimai, bloga orienta
cija. Toki paraližiuoti pacientai ypač 
sunkesniuos atsitikimuos reikalau.ua di
desnės priežiūros ir kartais juos tenka 
gydyti ligoninėse arba laikyt senelių na
muose, kur jiem gali būt grąžintas jei ne 
pilnas, tai bent dalinis darbingumas.

(Bus daugiau)

PATIKSLINIMAS. — Praeitos savaitės 
Tėvynėje, šiame skyriuje įvyko netikslumas. 
Pirmoj skilty, penktoj eilutėj iš viršaus pasa
kyta pro veiklos reiškiniai. Vietoj pro, turėjo 
būti proto veiklos reiškiniai.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopos Jaunimo ir 
Senimo Susirinkimas

Veiklus kuopos organizato
rius Petras Žilinskas, ryžtin
gai dirba jaunuosius narius 
Susivienijimo veiklon įtraukti. 
Gegužės 29 dieną, 1 valandą 
po pietų, 967 South 4-th 
Avenue, Los Angeles, Jono ir 
Onos Macėnų sodyboje1 įvyks 
kuopos jaunuolių susirinki
mas. Ten pat jaunimo susipa
žinimas buvo kovo 27 dieną, 
apie kurį Tėvynėje buvo rašy
ta.

Kadangi daugumą jaunuo
lių susirinkiman atveža tėvai, 
tai tuo pačiu laiku Macėnų so
dyboje įvyks atskirai kuopos 
senųjų narių susirinkimas. Vi
si kuopos nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivežti savo jau
nimą, nežiūrint, ar jie jau yra 
SLA nariai, ar ne.

Po susirinkimų bus vaišės: 
jaunimui visai veltui, o vy
resnieji nariai sutarė prisidėt. 
Jau žinoma, kad kuopos na
riai Masonai, Račkienė, Ra
kauskai ir jų duktė Adelė Ok- 
sas, Biekšos, Kirilauskai, Mig- 
linai pagamins visokių kepsnių 
jaunimo ir senimo vaišėms.

Dabar vyksta SLA deiman
tinio jubiliejaus narių priėmi
mas papigintais mokesčiais. 
Šiame susirnkime kuopos or
ganizatorius P. Žilinskas duos 
paaiškinimų vajaus reikalu ir 
priims naujus narius.

Fin. Sekretorius.

Ansonia, Conn.

Iš ŠIA 66 Kuopos 
Susirinkimo

Šių metų gegužės 8 dieną 
šv. Antano parapijos salėje 
buvo SLA 66 kuopos susirin
kimas. Nors narių atsilankė 
mažai, tačiau svarbieji reika
lai buvo apsvarstyti, apie ką 
trumpai parašysiu.

Sekretoriui A. Kasperavi
čiui perskaičius protokolą iš 
praeito susirinkimo, organiza
torius J. Radzevičius aiškino 
apie dabartinį deimantinį vajų 
naujų narių gavimui, primin
damas, kad visi nariai gali 
būt organizatoriai, nes visi 
gavo pakvietimus. Kiti pareiš
kė kitokias nuomones vajaus 
reikalu, bet dauguma nurodė, 
kad yra naudinga vajus skelb- s ' 
ti, nes jų metu gaunama nau
jų narių, jei ne vienur, tai ki
tur. Pirmininkas S. Bujanaus
kas priminė, kad skelbiamų 
apdraudų mokestis yra labai 
žema.

Užrašų seketorius A. Kas
peravičius, kuris yra ir SLA 
4-tos apskrities pirmininkas, 
pakvietė kuopą rengtis skait
lingai dalyvauti 4-tos apskri
ties tradiciniame išvažiavime, 
kuris įvyks birželio 19 dieną 
Belleview Grove Parke, 36 
Lakewood Road, Waterbury, 
Conn. Jis dar paaiškino dėl 
ko apskrities gegužinė šiemet 
anksčiau bus, negu kitais me
tais. Tą reikalą apkalbėjus, 
nutarta surengti specialų au- 
tobusą svečių nuvežimui į 
4-tos apskrities metinę šven
tę. Šiuo reikalu rūpintis iš
rinkti S. Bujanauskas ir J. 
Radzevičius.

Kalba apie siuntimą delega
tų į SLA Deimantinį Seimą, 
kuris įvyks liepos 11 dieną 
Pittsburghe. Delegatais iš
rinkti Stasys Bujanauskas ir 
Juozas Radzevčius, pavaduo
toju Stasys Trapkauskas.

Koresp.

■
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Visam susirinkimui karštai 

pritariant tokioms mintims, 
čia pat vietoje vienbalsiai nu
sitarė įkurti bendrą visus liev- 
tuvius apjungiančią organiza
ciją, kurią užvadino — Susi
vienijimas Visų Lietuvninkų 
Amerikoje. Jau vien iš užva- 
dinimo matosi, kad įkūrėjai 
galvojo apjungti visus lietu
vius, siekti apšvietos ir išeivi
joje gyventi lietuvybės dva
sioje. Atseit iš pat pirmos 
užuomazgos pagrindas busi
mam Susivienijimui buvo de
damas lietuvybė ir kulkurinis 
kilimas. Šitokiems aukštiems 
obalsiams argi rasis kasgi ga-

Ii nepritarti ir tikrumoje ne
būta pasipriešinimo.

Nuo žodžių vietoje eita it 
prie realio darbo, kuris vyki- 
nimui išrinko komisiją iš P. 
Pasecko, pirmininku ir A. 
Juskausko, sekretoriaus. Šiai 
komisijai buvo pavesta para
šyti Susivienijimui statutą, 
kaip tuo metu suprasta ir 
verbuoti narius. Komisija ne
delsiant atsišaukė per “Liet. 
Balsą” į draugijas, kurių tuo 
metu butą tik devynios: 4 
Shenandoah, Pa., 3 New Yor
ke, N. Y., 1 Baltimore, Md., ir 
1 Waterbury, Conn. Tai maž
daug šitokia ano meto lietu
vių išeivijos organizuotumas

SLA APDRAUDOS ĮVERTINIMO 
RAPORTAS UŽ 1959 METUS

Įstatymai reikalauja, kad visos fraternalčs organizacijos 
kasmet pateiktų valstijoms, kuriose turi kuopas, ne tik smul
kų savo stovio raportą, bet ir raportą parodantį, kokioj padė
ty yra pomirtinių fondas. Toks raportas vadinasi “Valuation 
Report” ir turi būti pripažinto aktuaro paliudytas. Pateikus 1 
valstijoms, jis taipgi turi būt paskelbtas organizacijos organe.

Sekamas SLA raportai prirengtas Lenard E. Goodfarb, 
aktuaro ir SLA Sekretoriaus dr. M. J. Viniko buvo pateiktas 
valstijoms šiais metais. Jis parodo, kad SLA 1959 metais 
bendras turtas buvo $3,444,883.66.

Iš to turto priklauso:
Pomirtinių Fondui _________  $3,050,788.97
Kitiems Fondams _____________ 394,094.69

Pagal mirtingumo lentelių pomirtinių fondas turėjo atsar
gos rezervų ir kitoms atsakomybėms iš viso $3,050,788.97.

Palyginus kiek yra ir kiek turėtų būti, randama, kad Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje pomirtinių fonde yra perviršio 
$840,576.89, kuris duoda tiek daugiau saugumo SLA apdrau- 
dos paliudijimams. Taip yra nežiūrint, kad SLA ant savo 
pinigų 1959 metais teuždirbo 2.97%.

Raportas seka anglų kalba:
LTTEfUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

VALUATION REPORT
as of December 31, 1959 made to the Insurance Departments 

of the various Statės as reąuired by law.

VALUATION EXHIBIT
Astsets-Actual and Contingent

Assets available for paymenit of death 
losses determined as follows: Admitted
Assets $3,444,883.66 less sum of expense 
funds $7,923.23, and miscellaneous funds 
not available for claims $69,152.89 _________

Liabilities-Actual and Contingent
Net Tabular mid-year values on American 
Experience 3%; death only, $2,350,184.94 
Contingent Reserve $375,000.00 
Unassigned funds $651,569.65
Kxpen.se and Miscell. liabilities $68,124.07

Totai_____________________________

$3,367,807.47

/

Ratio per cent of assets — 
Actual and Contingent — 
to Liabilities —
Actual and Contingent —

1959 — 142.00% 
1958 — 145.00% 
1957 — 148.00% 
1956 — 149.00% 
1955 — 126.91% 
1954 
1953

123.98% 
123.78%

The above valuation indicates that on the basis of Ameri
can Ebcperience Table of Mortality with interest at three 
per cent the future assessments of the society, at the net ratea 
now bedng collected, together with the now invested assets, 
are sufficient to meet all certificates as they mature by their 
terms, with a margin of safety of $812,193.39 (or 35%) 
over and above the statutory standards.

MORTALITY
Ratio per cent of actual 

amount at risk during
1959 — 
1958 — 
1957 — 
1956 — 
1955 — 
1954 — 
1953 —

to eocpected mortality on gross

INTEREST INCOME

79.11%
80.41%
95.32%
86.54%
86.22%
85.05%
75.26%

EROM INVESTMENTS
Net rate of interest earned on benefit funds during

1959
1958 — 2.95%
1957 __ 2.86%
1956 — 2.72%
1955 — 2.54%
1954 —- 2.22%
1953 — 2.57%

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
M. J. Vinikas, Secrotary.

2.97%

ir skaitlingumas. Žinoma kaip 
dabar, taip ir tada anaip tol 
ne visi lietuviai buvo organi
zuoti. Buvo nemažai pavienių, 
niekur neįsijungusių.

Ši organizacinė komisija ra
dusi šilto pritarimo nekurtose 
organizacijose ir pavieniuose, 
paskyrė sušaukti pirmą Susi
vienijimo Visų Lietuvninkų 
Amerikoje seimą rugpiučio 
15, 1886, Shenandoah, Pa., tik 
už keturių mėnesių po Susi
vienijimo įkūrimo.

Pirmasis seimas
I

Pirmas seimas, kuris tikru
moje buvo steigiamasis, įvy
ko skirtu laiku. Į jį suvažiavo 
viso vienuolika delegatų. Šis 
seimas buvo tikrai reikšmin
gas, nes turėjo paruošti jo 
pagrindus, nuo kurių * tikslu
mo priklausys jo visa ateitis. 
Kadangi delegatai neturėjo 
praktiško organizacinio paty
rimo, patys tebuvo menko iš
silavinimo ir tiesiog nebuvo iš 
kur gauti tikslių patarimų, 
tai visa busimos organizacijos 
struktūra reikėjo kurti, taip 
sakant, iš nieko, o tik vado
vaujantis gerais norais, vie
nas kitu pasitikėjimu ir ge
riausia išmintimi. Taigi nega
lima buvo tikėtis kokio tobu
lesnio objekto. Čia reikia pri
siminti, kad anuo metu šiame 
krašte išviso fraternalės or
ganizacijos tebuvo tik užuo
mazgoje ir žinoma mėgėjiško 
pobūdžio. Valstybių (steitų) 
vyriausybės neteikė jokių pri
valomų patvarkymų ir nesikir j 
šo į šių organizacijų viduji
nius reikalus, kaip kad dabar 
daro įstatymų nustatytais 
dėsniais, kurie yra visoms 
fraternalėms organizacijo m s 
įsakomi ir privalomi nezių ap
saugojimui ir jų gerovei.

Besvarstant pateikto statu
to, kaip tada vadinta konsti
tucijos, nuostatus delegatuose 
pasireiškė nuomonių skirtu
mai ir aštrus ginčai. Vienas iš 
tokių buvo pasiūlymas mote
ris priimti. Čia tai jau kilo 
aštrus ginčai. Nekurie ir 
tie šiaip taip pasisakė mo
teris priimti, bet jokiu bu
du ne merginas, kurios kaipgi 
čia maišysis. Esant griežtiems 
nesutarimams nutarta išviso 
moteris, vedusias ir nevedu
sias, nepriimti. Taigi šiuo ta
rimu jš pats pradžios jau su
laužytas pagrindinis tikslas ir 
siekis visus lietuvninkus su
jungti. Argi moterys jau buvo 
laikomos nebe lietuvėmis-lie- 
tuvninkėmis? Bet atsiminki
me, kad tais laikais dar daug 
valstybių moterys neturėjo 
lygių teisių su vyrais, neiš
skiriant ir JAV. Tad vargiai 
galima to seimo dalyvius pa
kaltinti už tokį jų galvojimą, 
kuris tuomet buvo lyg savo
tiška mada įsigyvenusi iš se- | 
nesnių laikų.

Vardas paliktas 
nijimas
Amerikoje kaip originaliai pa
teikta. Tikslas trejopas su 
milžiniškais užsimojimais: 1). 
Pirkti žemės ir namus, steigti 
mokyklas, našlaičiams ir pa- 
senusiems žmonėms prieglau
dos namus ir statyti lietuvių 
bažnyčią; 2). Steigti darbinin
kams biržas, kur bedarbiai 
lietuviai pagalbą galėtų rasti 
darbo ieškodami; ir 3). Su
šelpti mirusio giminaičius.

Kasgi nesusižavėtų šitokia 
programa ir kasgi nepalinkė
tų geriausių sėkmių? Nors ir 
nepilnai įgyvendinus šitokią 
programą tiesiog reikštų “lie
tuvišką respubliką” šiame 
krašte, kas lietuvių išeivijos 
gyvenimą butų pasukęs visai 
kita kriptimi, kuri neabejoti
nai butų įimtai pastojusi ke
lią masiniam nutautėjimui. 
Mostas buvo tikrai kilnus, 
siekiąs kultūrinių aukštumų, 
ekonominės gerovės ir vargs
tančių sušelpimas, kas jung
tų tautiečius ir keltų pasidi
džiavimą būti lietuviu.

Tame pačiame seime jieško- 
ta priemonių vykinti šiems 
tikslams hustatant finansavi

I

Susivie-
Visų Lietuvininkų

Baisiosios Birželio Trėmimo Dienos

žemdirbių

V. Kudirkos išpranašauta, bai-

(Atkelta iš 1 pusi.)
Okupavus musų gimtąjį kraštą, musų brolių ir sesučių, 

dainos nutilo. Visi lietuviai, visų užsiėmimų: ar jie buvo mo
kytojai, valdininkai ar gimtos žemės artojai ar darbininkai, 
jautė, /kad kraštą ištiko, Dr. 
šioji audra.

Veik visi mes esame šiau
dinės pastogės
vaikai, ir labai gerai žinome, 
kaip yra kertamas medis.

Smūgis po smūgio, skiedra 
po skiedros ir didžiausias me
dis griūna netekęs gyvybės. > 
Taip ir naujieji Lietuvos oku
pantai smūgis po smūgio, pri
dėdami negirdėtus žiaurumus, 
nukirto Lietuvos laisvės ą- 
žuolą, ir visą savo darbų bai
sumą apvaikinavo, žiauriais 
Birželio įvykiais.

Baisiųjų Birželio įvykių 
dar niekas tinkamai neaprašė 
ir neatvaizdavo, nes nėra ga
limybių aprašyti tą didžią ne
išmatuojamą jurą, musų mie
los tautos, kančių.

Visame krašte, miestuose ir 
kaimuose, nieko nekalti žmo
nės, nakties metu, buvo su
imami, lyg pikčiausi žvėrys, 
duodant laiko tik 15 minučių 
pasirengti nežinomai, didžią-

perskiriamos 
pakraunami į 
o moterys su

jai kelionei. Jie suguldomi į 
sunkvežimius ir gabenami į 
geležinkelių stotis. Ten jų 
laukė jau paruošti gyvuliniai 
vagonai, išgabenimui, musų 
krašto žmonių.

Stotyse buvo 
šeimos. Vyrai 
vienus vagonus,
vaikais ir kūdikiais į kitus. 
Vagonai buvo taip perpildyti 
žmonėmis, kad juose tik sto
vėti vietos užteko. Ir taip už
rakintuose, ir ginkluotų sar- 
gibinių saugomi, jie buvo iš
lydimi į didžiąją vargų, aša
rų ir kančių kelionę. Ta ke
lionė tęsėsi ištisas savaites.

Apie prekinio vagono pato
gumus netenka nei rašyti, nei 
kalbėti, nes mes visi, apie 
juos gerai žinome.

Tai buvo šiltos birželio mė
nesio naktys... Žmonės vieni 
prie kitų buvo taip suspaus-

mo pagrindą: 60 procentų pir
majam tikslui, vadinas, žemės 
ir namų pirkimui; 25 proc. 
gyvybės apdraūdai; ir 15 
proc. biržos darbininkams į- 
taisymui. Atseit, įkurta at
skiri fondai specifiniams tiks
lams. Šitokis narinių pajamų 
paskirstimas ant popieros at
rodo gana gražiai, o ne prak
tiškai įvykinamas, tai jau vi
sai kitas reikalas. Kitą pusę 
vertus, argi anuo metu buvo 
bent kokia galimybė tiksliai 
apskaičiuoti ir dar svarbiau, 
numatyti ateities gyvenimo 
eigą, nuotikius ir žmonių be
sikeičiantį , galvojimą, 
dažnai keičia aplinka ir 
kas.

(Bus daugiau)

kurį 
lai-

/

Čikagos Skautų 
Laužas

, ________ 7

Yra mus tarpe tikrai kilnių 
tautiečių, kaip Čikagos vaisti
ninkas Pranas Rakas, kurs 
suprasdamas musų jaunimo 
svarbą, savo 80 akrų ūkį, 
esantį prie Custer, Michiigan, 
99 metams, visai nemokamai, 
pavedė valdyti skautams. Ke
lius metus Čikagos skautų va
dovybę varginę stovyklavie
tės klausimas, daktarų Bud
rių iniciatyva, buvo išspręs
tas. Dabar kas vasarą, Rako 
80 akrų ūkyje, įsikuria mažų
jų nepriklausoma Lietuva, 
kur vyksta žaidimai, juokas, 
dainos ir rimti užsiėmimai be
siruošiant į skautų patyrimo 
laipsnius ir įvairias specialy
bes. Kas rytas Marijos gies
mei aidint garbingai pakyla 
Lietuvos trispalvė vėliava, o 
vakare, Kudirkos Lietuvos 
Himnui skambant, ji iškilminr 
gai nuleidžiama.

Dabar svarbu, kad kuo dau
giau tėvu, vaikus leistų į šią 
stovyklą. Šiai stovyklai pa
remti, SLA PT daktaras kvo
tėjas Steponas Biežis, kaip 
skautams remti draugijos pir
mininkas, Čikagoje 3 metai iš 
eilės ruošė skautoramas, bet 
šiemet jos nebebuvo. Dabar 
paskautininko Jurgio Prapuo
lenio, Mindaugo skautų drau
govės draugininko, iniciatyva 
yra sudarytas specialus komi
tetas, pirmininkaujant Stefu- 
tei Daukšienei, į kurį įeina 
Liuda Bigelionė, Anelė Žu
kauskiene, Kazys Markus iš 
Melrose Parko ir Pranas Sek- 
mokas iš Bridgeporto (3 šio 
komiteto nariai yra ir SLA 
organizacijos nariai), kurs 
šios vasaros skautų stovyklai 
paremti, ruošia viešą skautų 
pasįrodymą Čikagos ir apy
linkių lietuvių visuomenei, at
viroje gamtoje prie natura-

Nori-

lauš laužo. Šis komitetas ypa
tingai yra numatęs paremti 
Mindaugo draugovę, kuri la
bai garbngai pasižymėjo 1958 
m. IV Tautinėje Stovykloje 
(šios stovyklos vyksta tik kas 
10 metų), o praeitais metais 
draugovių varžybose laimėjo 
pirmą vietą. Šios draugovės 
skautai ruošiasi nuo biržęlio 
mėn. pabaigos Rako ūkyje 
stovyklaut 3 savaites.
ma, kad kuo didesnis skautų 
skaičius galėtų į stovyklą iš
vykti. Yra tėvų, kad vaikus 
neleidžia, nes už stovyklavi
mo savaitę reikia mokėti $15, 
tad 3 savaites $45. Laužo tik
slas populiarinti skautavimą 
ir sudaryti lėšų, kad kuo di
desnis skautų skaičius galėtų 
stovyklauti.

Laužas įvyks šeštadienį — 
birželio mėn. 18 dieną nuo 
3 valandos po pietų iki kol 
visi neišsivažinės, Spaičio dar
že, palei Archer Avenue, Wil- 
low Springs, Illinois. Progra
mai vadovaus pask. Jurgis 
Prapuolenis, dengtose patal
pose veiks baras, bufetas ir 
šokiai, prie labai puikios mu
zikos.

Musų SLA jaunimas didelė
je daugumoje yra ir skautai.

Čikagos ir apylinkių 
nariai yra maloniai 
praleisti šeštadienio 
lio mėn. 18 dienos 
gražioje pavasario
su skautais prie natūralaus 
laužo.

Stepas Paulauskas.

SLA 
kviečiami 
— birže- 

vakarą, 
gamtoje

Prof. Balčikonis 75 
Mėty Amžiaus

Elta praneša, kad žinomam 
kalbininkui prof. J. Balčiuka- 
niui suėjo 75 metai amžiaus ir 
45 metai filologinio darbo. Jis 
ypač daug nusipelnė ruošiant 
didyjį lietuvių kalbos žodyną. 
Pagerbtas ir “tarybiniu” titu
lu.

ti, kad buvo net sunku kvė
puoti, jau nekalbant apie tai, 
jog jie visi buvo alkani ir iš
troškę.

Šie iškankintų žmonių eša- 
lonai, kartais, stotyse (pakely 
į tremtį) išstovėdavo net po 
kelias dienas.

Žmonės ne tik kentėjo, al
ko, troško, bet sirgo ir mirė, 
ypač moterys, vaikai ir seny
vo amžiaus žmonės, šimtai 
nekaltų kankinių kūnų buvo 
išmetami iš vagonų. Jų lavo
nai nužymėjo tą baisiųjį mu
sų tautos vargų kelią, kurie 
kartų kartomfe primins, ko
kias kančias turėjo pernešti 
musų tautos trememieji vy
rai, moterys ir vaikai.

Ne vienam gal kils mintis 
ar klausimas, kodėl jie buvo 
gaudomi, areštuojami ir tre
miami? Koks gi buvo jų nu- 
sikaltimts? Taip, jie1 buvo nu
sikaltę prieš okupantus, ir tas 
nusikaltimas: — Jie mylėjo 
savo tėvynę, nepriklausomy
bę ir įgyvenimą laisvėje1. Ir 
vien dėl šio nusikaltimo, ku
ris yra taip natūralūs kiekvie
nam laisvam žmogui, jie buvo 
tremiami ir pasmerkti neži
nomam likimui, tolimajame 
Sibire.

Su šia, baisia, Lietuvos tra
gedija, tremtinių kančios ne
pasibaigė. Tremtiniai nuvežti 
į šaltas šiaurės taigas, miškų 
kirtimui, ar į naujai surastas 
anglių ar kitų mineralų ka
syklas neturėjo kur gyventi. 
Daugumai teko įsikasti į že
mes, kaūp jie vadina “zem- 
liankas”, ir ten purve, tarp 
parazitų, kankinami bado ir 
ligų baigti savo gyvenimą. 
Lyg baisiausi žmogžudžiai, jie 
buvo aptverti spygliuotų vie
lų tvoromis.

Žiaurios atrodė tos spyg
liuotos vielos, bet dar žiau
resnės—akys svetimųjų kan
kintojų.

Kiekvieną dieną, tremti
niai, lydimo ginkluotų sargi- 
binių, brisdami jgilų sniegą, 
jie turėjo /po 10 mylių eiti į 
darbą. Neišdirbus nustatytos 
darbo normos, jie gaudavo 
sumažintą maistą, kuris ir 
taip vos, vos teapsaugodavo 
juos nuo bado mirties.

Daugumai tremtinių, dėl 
trukumo maisto, išbirėjo dan
tys, kitus išbėrė neišgydomos 
votys. Ir taip, kasdien, ma
siniai jie mirdavo, toli nuo 
savos tėvynės ir artimųjų...

/Sunku įsivaizduoti tą sun
kųjį tremtinių gyvenimą, kul
tūringų kraštų žmonėms, ku
rie ramiai ir laisvai gyvena, 
kurie1 yra pratę kal/bėti apie 
patogumus, savo šeimos židi
nį ir pagerinimą tų patogu
mų. Deja, tremtiniai, galėjo 
•kalbėti apie nepasibaigiantį 
badą, kančias, ligas, kietą 
vargą ir kasdieninę draugų 
mirtį.

Negirdėtų pasaulyje žiau
rumų, okupantai, nusiautė 
musų kraštą. Jie sugriovė ne 
tik valstybę, kaimus ir žmo
nių sodybas, bet visą žmonių 
gyvenimą ir gyvuosius žmo
nes.

Kas dar taip neseniai buvo 
gražu ir garbinga, dabar ta
po nusikaltimu.

Bausmės, tariamiems nusi
kaltėliams, neturėjo kankinio 
ribų. Vien Baisiojo Birželio

įvykiuose nukentėjo daugiau 
negu 40,000 žmonių. Iš jų, 
daugumas, rado sau kapą šal
tame Sibire.

Netikėtas karas staigiu 
smugiu nubloškė okupantus į 
tolimus Rusijos plotus.

Likę lietuviai (Lietuvoje) 
rado paliktus sąrašus tų, ku
rie turėjo būti išvežti, bet dėl 
staigaus karo, nesuspėta to 
padaryti; jų butų buvę net 
700,000 (septyni šimtai tūk
stančių) .

Tačiau, ką per pirmąją 
okupaciją okupantai nesuspė
jo padaryti, tą jie atliko per 
antrąją, ir net su kaupu.

Trumpai prisiminęs žiaurią
ją musų tautos tragediją ir 
didžius vargus bei kančias 
musų tremtinių, norėčiau su
stoti prie balanso musų ma
žos, bet labai nelaimingos 
tautos.

Lietuva atgavusi nepriklau
somą gyvenimą norėjo ra
miai ir taikingai gyventi. Ji 
netroško karo. Ji nenorėjo už
kariauti ar užvaldyti svetimų 
žemių. Vienintelis jos troški
mas buvo kurti ir tobulinti 
savo gyvenimą taip, kad visi, 
savo laisvoj tėvynėje, galėtų 
gražiai, gerai gyventi.

Tiesa, Lietuva tiesioginiai, 
nors ir nebuvo į karą įvelta, 
tačiau ji nukentėjo skau
džiausiai.

Amerikos Jungtinės Val
stybės, antrajame pasaulinia
me kare, kariaudamos dvejuo
se frontuose ir nešdamos di
džiausiąją dalį karo naštos 
sunkumą, neteko 225,000 
žmonių užmuštais, gi maža 
Lietuva, nors nekariavo, bet 
neteko (laike karo), iš trijų 
milijonų gyventojų beveik vie
no milijono.

Pasibaigus karui buvo pas
kelbta taika ir sykiu karo tei
smas, karo nusikaltėliams, 
bet ar visiems nusikaltėliams.

Kas yra taika? Tai yra tas 
laikas kada nebėra keršto, 
bet ar musų gimtoji šalis su
silaukė taikos ir ramybės?

Tos taikos, Lietuvoje, ir 
šiandieną nėra. Visas kraštas 
virto viena didele prievartos 
ir vergų stovykla. Kolchozai, 
kur dar taip neseniai žaliavo 
sodais ir* rūtų darželiais puoš
nios sodybos, Virto nauju, 
sunkios baudžiavos dvaru. 
Keli milijonai musų brolių ir 
sesučių dar skaudžiau dejuo
ja, sunkią priespaudos naštą 
nešdami.

Kiekviena priespauda ar 
vergija yra visuotinas blogis. 
Kas yra bloga šiandien, tas 
bus bloga visados. Tačiau, 
kietoje ir sunkiausioje musų 
tautos brolių gyvenimo kovo
je yra kibirkštis vilties. Visų 
pirmiausia jie laukia demo
kratinių valstybių užtarimo 
ir paramos...

Mes gi, gyvenantieji šiame 
laisvės krašte, esame jų vil
tis ir jų gyvasis balsas, dirb
dami su ALT ir kitais veiks
niais, turime nepailstamai 
kalbėti apie jų (liet, gyven
tojų) baisią priespaudą ir 
kančias ir visa kuo turime 
ateiti jiems į pagalbą.

Nežiūrint kiek laiko bus 
pavergta musų tėvynė, bet 
mes nenurimsim tol, kol ji 
bus ir vėl laisva ir nepriklau
soma.
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LIETUVA, UKRAINĄ, BALTGUDUĄ, LATVIJA, ESTIJA IR KITAS RESPUBLIKAS

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

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

i

I
'-S

Į
i
A

i

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

♦ <

39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J.

• Tol. MArket 2-2877•
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-5040 

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

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

Avenue 
CONN.

900 Llterary Road 
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwar 1-1461 ę
632 W. Glrard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, 
Tel. COHLapel 6-4724
31339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

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

Musų dldžiulS firma, turSdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Klek 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatų pasiekia per 6--7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose iMlte informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmus.

i ?■—........       -vv—XK XK=X.

Kxpen.se
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Amerikos Lietuviu Veikla
<3

New York, N. Y.

Jasiukynaitės Tapybos Ku
rinių Paroda

Natalijos Jasiukynaitės ta
pybos kurinių paroda prasi
dėjo gegužės 16 dieną ir tę
sis iki gegužės 30 dienai. Ji 
vyksta West Side Savings 
Banko patalpose, 390 6-th 
Avenue, New Yorke. Aplan
kykite šią parodą ir pamaty
kite lietuvaitės tapykos kuri
nius.

tai iš abiejų bažnyčių žmonės 
su atitinkamais plakatais gat
vėmis žygiuos į Town Hali. 
Protestui pareikšti susirenka
me visi, niekur kitur nenu- 
krypdami, užpildykime bažny
čias, gatves ir salę. Kor.

Detroit, Michigan

ŠIA 532 Kuopos Nariams

I

Nemažesnį darbą atlieka ir 
tautinių šokių grupe. Ji per 
dešimtį metų su tautiniais šo
kiai dažnai pasirodydavo ne 
tik musų mieste, bet ir kitose 
kolonijose, ne tik Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, 
Kanadoje.

Abiejų organizacijų, 
vavusių dešimts metų
busiu gerus lietuviškus dar
bus, reikia pasidžiaugti ir tuo 
jaunimu, kuris priklauso tau
tinių šokių grupėj, pašvenčia 
savo i 
vardo 
tarpe.

Man, 
miesto 
nu

M

f

r
♦

"Mano kūdikis 
gimė praktiškai telefonui padedant”

. i iailWWSeili|»IISWSWWUWSIIMltas metų valdyboje tarnauja 
ir ant jų pečių sukrauta visa 
našta.

Patartina Susivienijimo na
riams kreipti daugiau dėme
sio į organizacijos reikalus. 
Ypatingai privalo atkreipti 
dėmesį į kuopos susirinkimus 
ir bent vieną kartą metuose 
susirinkimuose dalyvauti ir 
išklausyti metinius raportus 
ir dalyvauti valdybos rinki
muose ir užpildyti joje esa
mas tuščias vietas.

bet ir

išgy- 
ir dir-

<*

1

“Kai turėjo gimti mano kūdikis aš buvau 
viena namie. • Ką aš turėjau daryti? 
Tada aš atsiminiau savo pridėtinį telefo
ną prie mano lovos. Po kelių sekundžių, 
mano daktaras ‘buvo prie manęs’ aiškin
damas ką turiu daryti, kol jis asmeniš
kai atvyks.

“Viskas dėjosi puikiausia. Aš irgi pa
skambinau savo motinai, kad ji išgirstų 
savo ainio verksmą. Vėliaus mano vyras 
ir aš turėjom malonumą pranešti telefonu 
giminėms ir draugams apie naujagimį, 

ir man ir 
N. Y.

brangų laiką lietuvių 
skelbimui kitataučių

I

♦

Alkani

I

Naudokit telefoną—jis yra jums!
Įėji

te

New

pinigu

Parkų de-

SU

A

**»■<

kon-
kitų

vienas jro’ 
ir nuolatos

Ruošiamas Vakarėlis Jau
niems Nariams Pagerbti

Paminėjo Organizacijų 
Gyvavimo Sukaktis

dr&u- 
skam*South Boston, Mass,

_ $840.74
$72,330.76

po
43

Rochester, N. Yt

kad 
susi-

Vienybes Pavasa-
Šokiai čia Pat

SLA nariai įrašykite savo 
draugus į Susivienijimą.lietuvaites 

nuotaikoj 
vakarą, 

parengi- 
buna ge-

Chicago, Illinois
(18-tos gatvės apylinkė)

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

Motery 
rini

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Galit. 
DUnldrk 5-6550

GAILIENE, 53 kp., Chelsea, Mass., sirgo 10 savaičių -----------------
KESLERIS, 53 kp., Chelsea. Mass., sirgo 12 savaičių...........-.........
SMITH, 106 kp., San Francisco, Calif., sirgo 4 savaites ...............
KĘSGAILĄ, 123 kp., Montneal, Canada, sirgo 11 savaičių --------
KARPELIS, 200 kp., Detiroit, Mich., sirgo 6 sav. 1 d. . ............... ..
RAMANAUSKAS, 273 kp., Hammond, Ind.. sirgo 7 sav. 2 d.  
KLUCINSKIENE, 275 kp., Springfield, UI., sirgo 5 sav. 3 d.
JASEVIČIUS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo 2 sav. 1 d.

W. REBBLETHWAITE, 320 kp, London, Canada, sirgo 4 sav. 1 d. 
J. VAREKOJIS, 341 kp, McNaughton. Wis, sirgo 10 savaičių--------
J. PILKA, 352 kp, Detroit, Mich, sirgo 6 sav. 1 d. ............................
A. SISKOSKY, 352 kp, Detroit, Mich, sirgo 2 sav. 1 d.-----------------
J. SMITH, 360 kp, Milton, Mass, sirgo 2 sav. 3 d.------ - -----------------

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AI*. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Vienybės ruošiami

NEW 
plėšikai 
ameries 
svarus
kiaušinių, 396 svarus 
rūšies sūrių, ir 288 
vištienos mėsos. Kol 
šikai nesučiupti, bet 
komi.

visokios 
svarus 

kas plė- 
jie jieš-

........................................ _$565.92
.................................. $12,103.08
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich. 
TOvmsend 8-0298

nuolatos posė- 
nustatė bendra- 
kaip efektingiau

Mano telefonas prie lovos buvo nuolatinis kompanionas 
mažajam Danny.” Mrs. Daniel Wickman, Little Neck,

* * *

ar
SLA

307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Pranas Naunčikas.

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

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

.•^augelis kūdikių buvo "atkviesti į šį’’ pasaulį telefonu. Tai dar 
dymas paguodos, kurią telefonas suteikia. Kaip įvairiais budais 
telefonas padeda—tvarkyti biznio reikaus, susisiekti su draugais, arba tiesiog 
iš savo namų persikelti kur pageidaujama. NEW YORK TELEPHONE CO.

HAVEN
apiplėšė Lakęs Cre- 
Inc., pasiimdami 828 
sviesto, 420 tuzinų

v •

Moterų 
pavasariniai šokiai įvyks šeš
tadienį, birželio mėn. 4 dieną, 
9 valandą vakare, Hotel War- 
wick, 65 West 54-th Street, 
New Yorke. Bus šokių 
testas, durų dovanos ir 
įvairenybių.

Rengėjos kviečia visus
Yorke ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir 
dalyvauti ir jaukioj 
praleisti šeštadienio 
Moterų pavasariniai 
mai-šokiai visuomet
rai suruošti ir dalyviai paten
kinti, taip bus ir šiame pava
sarinių šokių vakare. Gailėsis 
tie, kurie nedalyvaus šiame 
gražiame šokių vakare.

Koresp.

Pranešama visų SLA 352 
kuopos narių žiniai, kad bir- 
želo mėn. 5 dieną, sekmadie
nį, visuotinas kuopos narių 
susirinkimas įvyks 10 valandą 
buv. liet, namuose. Susirinki
mo metu med. daktarė Gurs
kis skaitys paskaitą apie an
tibiotikus. Kam rupi sava ar 
šeimos sveikata prašome įdo
mios paskaitos pasiklausyti ir 
savo draugus atsivesti, 
mas nemokamas.

Vienkart pranešama, 
liepos ir rugpiučio mėn.
rinkimai įvyks 10 valandą to
je pačioje vietoje.

Valdyba.

kaipo eiliniam šio 
gyventojui, yra malo- 

palinkėti patriotingiems 
jaunuoliams geriausios sėk
mės ateityje ir nepavargti 
pradėtuose geruose darbuose.

Buvęs Minėjime.

MIDDLETOWN — Organi
zuoti darbininkai grįžo į dar
bą. 60 darbininkų, kurie pri
klauso prie United Auto Wor- 
kers Unijos, susitaikę grįžo 
darban, taip išsprendė nesusi
pratimus, kurie įvyko tarp 
Wilcox Critender Divizion, ku
rią prieš porą metų nupirko 
New Britain, North and Jodd 
bendrovė.

SLA 129 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks bir
želio 5-tą dieną, sekmadienį, 
1-mą valandą po pietų, Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyti
nėje svetainėje, 713 W. 18-th 
Street.

Dorchesterio SLA 359 kuo- 
pa rengia vakarėlį šeštadienį, 
Birželio-June 4 dieną, Strand 
Hali, 376 Broadway, South 
Bostone. Prasidės 6 valandą 
vakare su vaišėmis ir progra
mėlių. Suaugusiems tik $1.25.

Dabar eina SLA Deimanti
nis Vajus prirašymui narių. 
Įstojusieji nuo dienos gimimo 
iki 25 metų amžiaus moka 
tik $3.00 metams už $1,000.00 
apdraudos. Tie kurie prisira
šys tame pagerbime gaus do
vanėlę ir veltui įžangą. Ko
misijos nariai kviečia SLA 
narius ir draugus pobūvy da
lyvauti ir maloniai šeštadienio 
vakarėlį praleisti. Tikimės, 
kad dalyvaus daug jaunuolių 
ir suaugusių narių.

Kviečia Komitetas.

HARTFORD 
partamento tvarkytojai pra
neša, kad šią vasarą yra pa
keliamas įvažiavimas į valsti
jos pasilinksminimo vietas, į 
parkus. Hamonesit ir Mags 
point pajūrio maudynėse, kur 
buvo mokama nuo mašinų po 
50 centų, šiemet reikės mokė
ti 75 centai. Į Mags point bu
vo mokama po 75 centus, šie
met turėsime mokėti visą 
$1.00. Kituose parkuose taip 
pat reikės mokėti daugiau.

Visi kuopos nariai kviečiar 
mi dalyvauti ir atsivesti nau
jų narių, nes dabar yra gera 
proga einant Deimantiniam 
Vajui prirašyti jaunus ir au
gusius narius iki šių metų bir
želio 30 dienai. Nepraleiskite 
pragos.

Kviečia SLA 129-tos kuo
pos valdyba.

J. Gelgaudas,
Užrašų sekretorius, 

3425 S. Emerald Avė., 
Chicago 16, Illinois.

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 

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

Woodhaven, N. Y.
Suteiktam garbingas laddotu- 
▼ea. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

I ROCKFORD, DUL.
Jei galvojate parduoti ar 

Įpirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnavime 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

Connecticut Valstijos 
Naujienos

NEW LONDON. — Polici
ja jieško bunčiaus juodukų, 
kurie atakavo Submarin bei- 
so jūreivius, apipiaustydami 
peiliais. Kai kurie iš baltųjų 
nugabenti ligoninėn, nes su
žaloti veidai ir kitos dalys kū
no.

HITLERIS IR MUSSOLINI
"Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

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

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisduntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, UI.

tarpą..

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Ruošiamasi Prie Birželio 
Dvyliktosios

Jau gerokai įpusėjo paruo
šiamieji darbai birželio dvy- 
liktąjai New Yorke.

“Baltic Statės F r e e d o m 
Committee’ 
džiaudamas 
sias gaires,
pareikšti protestą Sovietų Są
jungai dėl prieš 20 metų Pa
baltijo valstybių užgrobimo, 
pavergtųjų lietuvių, latvių ir 
estų tautų, žiauriomis okupa
cinėmis priemonėmis valdomų 
ir žmonių į Sibirą deportaci
ją

Protestui pareikšti, didžiu
lis susirinkimas įvyks birže
lio 12 dieną 5:30 valandą 
pietų, Town Hali, 123 W. 
gatvėje, Manhattane.

Komitetas dirba ryšyje
Lietuvių Rymo Katalikų Ku
nigų Vienybe ir latvių, estų ir 
lietuvių evangalikų-protestan- 
tų kunigais.

Jau paaiškėjo, kad šita pro
ga, katalikams pamaldos bus 
šv. Patriko Katedroje, 5 Ave
nue ir 51 gatvių kampe, Man
hattane ir evangelikams pa
maldos bus šv. Petro liutero
nų bažnyčioje, 54 ir Lexinton 
Avenue gatvių kampe, Man
hattane. Abiejose bažnyčiose 
pamaldos prasidės 3 valandą 
po pietų.

Jei policija duos leidimą,

NEW BRITAIN — SLA 34 
kuopos veikla apmirus. Kuo
pa turi apie 50 narių, susirin- 
mus laiko kas trys mėnesiai, 
nariai atsilanko į susirinkimą, 
užsimoka mėnesines duokles 
ir tuoj smunka pro duris lau
kan, organizacijos reikalais 
rūpinasi tik kuopos valdyba. 
Į metinius susirinkimus irgi 
mažai kreipiama dėmesio, 
kuomet reikia rinkti valdybą, 
nėra iš ko, tai valdybos na
riams prisieina užimti net po 
dvi vietas. Valdyboje esantieji 
nariai darbštus, jie jau kele-

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti 
ir sustiprinti savo sveikatą.
Vasaros sezono kainos:
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai 
Dviem vienam kambaryje $5.00 parai 
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. 
Pridedama lova kambaryje $2.00.

Modemiški kambariai, dvi patogios virtuvės sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės: , t

Musų mieste dar yra gy
vuojančių organizacijų, kurių 
vienos įsteigtos pirmiau, ki
tos vėliau. Vėliau įsteigtos or
ganizacijos yra dvi, lietuvių 
radijo klubas ir tautinių šo
kių grupė. Šios dvi organiza> 
cijos, išgyvavusios dešimts 
metų, balandžio 23 dieną pa
minėjo dešimties metų gyva
vimo sukaktį. Abi organizaci
jos per praėjusius dešimtį 
metų atliko daug gerų darbų 
savo tautai.

Mes, vietiniai lietuviai, per 
dešimtį metų turėjome progą 
pasiklausyti lietuviškų dainų 
ir kitų įvairių pranešimų, ku
rių mes nebūtume girdėję, jei 
ne lietuviška radijo valanda. 
Radijo valandai vadovauja to
je skrityje gerai nusimanan
tis asmuo Pranas Puidokas su 
kitų pagalba.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentai ir Iždininkui Pasirašyti
Gegužes 21, 1960, Metais

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS SUKACKAS, 126 kp., New York, N. Y., 

gimęs birželio 13, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 2, 1925 m. Mirė balandžio 
18, 1960 m. Velionio seserėčiai Anna Greger po
mirtinės išmokėta _________________________ _ $540.74

VERONIKA BLAŽIENĖ, 183 kp., Hart, Mich., gimusi 
gruodžio 4, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gruodžio 3, 1916 m. Mirė lapkričio 10, 1959 
m. Velionės brolvaikiui Algirdui (Baukui pomirti
nės išmokėta_____________________________ __ 300.00

X,
Viso____________________ _

Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
O.
p.
o.
J.
B.
M.
M.
K.

$48.00
57.52
24.00
99.00
40.25
36.00
16.76
52.00
54.00
50.00
59.00
6.89

22.50

XK=
PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 

FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Llcensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-314 Market Street Tel MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

•Siuntinių pristatymas garan- 
6 vai vakaro kasdien, fieštadie-

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. •Prie firmos įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto Uri 

niais lir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St
PHILADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug kinių ii lletuviikosloe 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos^— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Di laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtinį ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ’’ gauna 
bargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lannlle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta S. MICHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų įaomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsiaaldusiems knygą tuoj pat pasiunčiama. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuviu kolonijoje ir įvairiose Europoe 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias ii lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos1' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $1UH 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

1734 So«tk Halsted Ckic«r® R. Uliniu.

NAUJIENOS

NAUJIENOS




