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PASAULIS NORI NUSIGINKLUOTI Clevelande Mirė 
Juozas Liudžius

Tik nusiginklavimo sąlygos yra nesuderinamai 
priešingos. - Ką siūlo Chruščeas? Jam rupi su
skaldyti vakarų pasaulio ir ypatingai Jungti
nių Amerikos Valstybių politines jėgas

Gegužės 31 dieną Clevelan
de nuo širdies smūgio mirė 
teisininkas Juozas Liudžius. 
Jis gimė 1891 metais kovo 10 
dieną Šakių apskrityje, Sin
tautų valsčiuje , Vilkaviškio 
kaime. Marijampolės gimnazi
ją baigė 1911 metais, o Mas
kvos universitetą 1916 metais. 
Studijavo teisę ir beveik visą 
gyvenimą dirbo teismo srity
je ir ėjo įvairias pareigas.

1918 metais buvo Šakių ap
skrities komiteto pirmininkas, 
o vėliau buvo tos pačios ap
skrities teismo tardytojas. 
Persikėjęs į Marijampolę, bu 
vo apygardos teismo proku
roro padėjėjas, o vėliau to pa
ties teismo svarbesniųjų bylų 
tardytojas. Pasitraukęs iš tei
smo, iki 1940 metų praktika
vo teisę Marijampolėje. Pir
maisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais Liudžius mo
kytojavo Marijampolės Reali
nėj gimnazijoj, kurioj jis-dės
tė politinę ekonomiją ir teisės 
mokslo pagrindus, taipgi bu
vo tos pačios gimnazijos di
rektorium.

Nepriklausomybės me tais 
velionis Liudžius ėjo įvairias 
pareigas ir įvairiose vietose. 
Karui einant prie pabaigos, 
kaip daugelis kitų, taip ir 
Juozas Liudžius su šeima pa
sitraukė į Vokietiją, iš kur 
vėliau atvyko į Jungtines A- 
merikos Valstybes ir apsigy
veno Clevelande. Ten gyven
damas bendradarbiavo kaiku- 
riems laikraščiams, pasisaky
damas įvairiais pasaulėžiūros 
klausimais.

Jis buvo dar nesenas žmo
gus ir galėjo gyventi ir daug 
gerų darbų atlikti, bet širdies 
smūgis jį ne laiku išskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Nuliudime liko 
žmona Petronėlė ir dūkta su 
šeima.

Viršūnių konferencija palūžo dėl Chruščevo užsispyrimo. 
Nevienodi nusiteikimai Anglijoje, Prancūzijoje ir Amerikoje 
davė progos Maskvos diktatoriui tikėtis, kad jo įžūlumas va
karuose nors dalinai bus pateisintas, tačiau jam teko nusivil
ti. Plačioji laisvojo pasaulio visuomenė aiškiai mato ir supran
ta, kad Chruščevas ne taip isteriškai laikytųsi, jeigu jis nebū
tų bijojęs, kad neginkluotas Amerikos lėktuvas, tik foto apa
ratais aprūpintas, gali išaiškintti jo piktus ir giliai paslėptus 

prieš laisvąjį pasaulį kėslus. Neturėdamas nieko pikto slėpti 
Chruščevas neturėjo jokio ypatingo pagrindo užnuodyti politi
nę atmosferą tokiu pašėlimu, kokį jis parodė, jeigu jo tikslai 
butų taikingi ir nuoširdus, kurie tik patvirtintų jo nuolatinę 1 
propagandą apie taikos troškimą ir vadinamą koegzistenciją 
arba sugyvenimą su nekomunistiniais kraštais. Visa bėda, kad 
paaiškėjo jo pikčiausi pasirengimai prieš laisvąjį pasaulį, kaip 
tik tokiu laiku, kai jis šypsojos ir lengvapėdžius įtikinėjo sa
vo gerais norais.

Nauji planai, kurie turi užliuliuoti demokratinį pasaulį
Chruščevas skuba skelbti 

naujus nusiginklavimo pasiū
lymus. Neva jis jau šiandien 
ruoštųsi naujai vyriausybių 
galvų konferencijai, kuri bus 
jam tiek priimtina, kiek bus 
paklusni jo norams. O jeigu 
ne? Na — tai ir kitos tokios 
konferencijos hkimas, pagal 
praeitos pavyzdį, visiems aiš
kus. Tuo tarpu tik žinoma, 
kad Chruščevui rupi užbovyti 
politikus svarstymu jo nusi
ginklavimo plano, pagal kurį 
ginklavimasis turi būti maži
namas kas metai. Per ketver
tą metų, girdi, bus pagrindi
nai nusiginkluota. Busią už- 
ginti gaminti tokie lėktuvai, 
kurie gali atomines bombas 
nunešti į priešingas šalis.

Chruščevas nenori ilgai 
laukti. Jis pageidauja, kad 
nusiginklavimo konferenc i j a 
Genevoje neatidėliotinai jo 
planą pradėtų svarstyti.

Iš pirmos pažiūros nusi
ginklavimo planai visada pa
lankiai sutinkami. Bet nėra 
kalbos apie garantijas, kad 
abi priešingos pusės vienodu 
uolumu imsis nusiginklavimo 
darbo.

Politiniame pasaulyje 
giedros nesimato

Chruščevas jau kelis kartus 
reikalavo, kad į didižųjų val
stybių pasitarimus butų į- 
jungta ir komunistinė Kinija. 
Kol kas demokratinių valsty
bių atstovams pavykdavo iš
jungti komunistinę Kiniją, pa
sižymėjusią tiesiogine agresi
ja prieš silpnesnes valstybes, 
nuo sprendžiamojo vaidmens 
politiniam pasaulyje nušalint- 
ti. Juk dar neužmiršti komu
nistinės Kinijos pikčiausi puo
limai prieš Korėją, Indiją, Ti
betą ir kitus kraštus, kurie 
skaudžiai patyrė naujai susi
formavusios komunistinės Ki
nijos kruvinus nagus. Šiuo 
metu atsiradęs nelemtas su
mišimas kai kam sudaro gerą 
progą Kinijos komunistus į- 
statyti į didžiosios politikos 
bėgius.

Tuo tarpu Washingtone 
jieškomi kaltininkai,

kurie atsakingi dėl žvalgybi
nių lėktuvų siuntinėjimo į So
vietų Rusiją.

Labai pavėluoti nagrinėji
mai apie apsaugos organų 
veiksmus Sovietų Rusijos pa
sienyje, tuo tarpu nieko ypa
tingo neparodo. Atsakingi pa- 
reikunai nurodinėja, kad buvo 
būtinas reikalas tyrinėti, ar 
negresia staigus komunistų 
puolimas. Tik neaišku ar pasi
teisins nežymių smulkmenų 
tyrinėjimas ir politinių parti
jų tarpusaviai pasiskaitymai, 
iš kurių gardžiai juokiasi tik
ri dabartinių pasaulio negero
vių kaltininkai.

Maskvos šnipų sąrašai, 

kuriuos skelbia atsakingos į- 
staigos ir tam ' tikri veiklus 
senatoriai, lygiai naujienos 
nesudaro. Nes apie tai plačioji 
publika savo laiku skaitė laik
raščiuose, viską puikiausia ži
no ir dabar niegali save pri
versti stebėtis pasenusiom 
sensacijom. O jeigu norima 
Chruščevui tuo budu akis pa
badyti, tai irgi bergždžias rei
kalas, nes pats Chruščevas 
vakarų pasaulio publiką daug 
pilniau gali šiuo žvilgsniu pa
mokyti.

Nelemtas pritarimas 
iš šalies

Turkijos diktatorinius po
lėkius turėjęs valdovas Men- 
deris areštuotas. Nauja vaL 
džia suiminėja jo šalininkus, o 
anksčiau jis suiminėjo dabar
tinio režimo palaikytojus. Ga
lutinoje išvadoje abi pusės 
nukentės ir bendras Turkijos 
pajėgumas bus menkesnis, ne
gu butų reikalingas, turint 
galvoje nuolatinę grėsmę iš 
Maskvos pusės. Japo n i j o j e 
riaušės prieš susitarimą su 
Amerika ir dėl žadėtos prezi
dento Eisenhovverio kelionės 
į tolimuosius rytus. Japonija 
pamažu einanti demokratinės 
santvarkos linkme buvo ypa-

Lietuvos-Lenkijos kulturi- 
riams ryšiam apsvarstyti iš 
Varšuvos į Vilnių buvo atvy
kusi Lenkijos kultūros ir me
no ministerijos bei kitų insti
tucijų atstovų de 1 e g a c i j a. 
Svarstyta tokių santykių pla
nas 1960 metams.

----- o------
Deguonį vežė net iš Mins

ko — Šiaulių dviračių fabri
kas anksčiau deguonį vežda
vosi iš Klaipėdos, Rygos ir 
net Minsko. Dabar suorgani
zuota deguonies gamyba vie
toje. Naujoji deguonies įmo
nė aprūpinsianti ir kitas Šiau
lių įmones.

tingai svarbi, nes ji galėjo 
savo kariniu potencialu atim
ti apetitus komunistiniams 
agreporiams.

Pasaulio nusiginkla vi m as 
galėtų išgelbėti milijonus 
žmonių nuo atominio karo 
baisenybių. Tik nusiginklavi
mo sąlygas priešingos pusės 
savaip supranta ir todėl mes 
šiandien dar nematome aiškių 
ramaus sugyvenimo užtikrini
mų.

SLA Deimantinio Vajaus Darbui Liko Tik 3 
Savaitės. Tik Iki Liepos 1 Dienai Galima Nau
dotis Deimantinio Vajaus Lengvatomis ir Nuo

laidomis Naujiems Nariams

Deimantinio Jubiliejaus garbei ŠIA 
Seimas turi būti gausus delegatais 

r
Negausus būrelis lietuvių-patriotų susirinko 1886 metais 

ir padarė pradžią Susivienijimui. Bet šių pionierių įžiebtas ži
burėlis ilgainiui įsiliepsnojo į didį žibintą, kurs švietė lietu
viams jau trisketvirtadalius šimtmečio. Buvo SLA seimai, kai 
susirinkdavo iki 500 delegatų.

Paskutiniais metais nors SLA Seimai negausus ir dau
giausia rūpinos eilinių organizacijos reikalų svarstymu, bet vis 
tiek lietuvių gyvenime jie palieka žymų pėdsaką, išjudindami 
lietuvių visuomenės aktingumą ir paskatindami daugiau rūpin
tis bendrais visiems lietuviams klausimais.

Visų dėmesys — Deimantiniam Seimui

Nors 75 metų SLA sukaktis bus tik 1961 metais, bet ka
dangi artimiausias SLA Seimas, kurs prasideda liepos 11 die- į 
ną Pittsburgh, Pa. yra vienintelė proga viso Susivienijimo ap- ' 
imtyje orgariizuotai ir iškilmingai paminėti Deimantinį Jubilie
jų, nes iki to laiko kito seimo nebebus. Tokiu budu matome, 
kad busimas seimas yra ypatingas nepaprastai svarbus ir rei
kalingas visuotino musų dėmesio.

Busimas seimas privalo būti gausus savo delegatais. Nesgi 
kiekvienas delegatas atsiveš savos kuopos įgaliojimus, atsiveš 
savo atstovaujamų narių troškimus ir pageidavimus. Bet taip 
pat jis namo sugrįžęs parsiveš tą dvasinį pakilimą, kurio mes 
Jaukiame švęsdami didžiąją Susivienijimo šventę. Per SLA 
kuopas lietuviai susijungia kasdieniam bendravimui, suglaudi
na savo interesus ir sustiprina lietuvišką solidarumą. Taip 
pastoviai veikia SLA kuopos. O dabar Deimantinio Jubiliejaus 
įtakoje šis svarbus ir naudingas darbas neabejotinai turės šim
teriopai pasidaryti aktyvesnis. Tad metome, kaip svarbus 
kiekvienas busimo SLA Deimantinio Seimo delegatas ir kaip 
reikšmingi jo uždaviniai ne tik paties seimo metu, bet ir sugry- 
žus pas savuosius ir perteikus jiems tas pakilias nuotaikas ku
rios n/umatomos, kai bus padaryta peržvalga iki šio laiko nu
veiktų darbų ir kai bus nutiestos gairės busimiems kūrybiniams 
planams.
Kiekviena kuopa, kiekvienas veikėjas ir organizatorius 
privalo pasirengti busimam SLA Deimantiniam Seimui

Busimas seimas bus sėkmingas, jeigu kuopų atstovai-dele- 
gatai atvažiuos su aktualiais laimėjimais, kurie akivaizdžiai 
parodys šiandieninį Susivienijimo veržlumą ir gyvybinį stipru
mą. Tai bus pradžia ir pagrindas susidaryti jubiliejinėms nuo<- 
taikoms. Delegatai iš karto pajus, kad ne tik praeitų laikų 
laimėjimais galim džiaugtis, bet ir šiandieniniu darbu galim 
pasididžiuoti.

Visiems Susivienijimo veikėjams aiškus ir aktualus reika
las Deimantino Jubiliejaus garbei dabar vykdomas vajus, jus 
visi žinot, kad suteiktos nepaprastos lengvatos ir ypatingos 
nuolaidos naujiems aplikantams, kurias Susivienijimas padarė 
specialiai Deimantiniam Jubiliejui atžymėti.

Tai padaryta vienu tikslu, kad musų veikėjai ir organiza
toriai turėtų palankias sąlygas Deimantiniame Seime parodyti 
gražesnius savo darbo vajuje rezultatus, atsiųsdami didesni 
skaičių naujų narių ir tuo sustiprindami musų Susivienijimą.

Šiandieną, kai švenčiamas Deimantinis jubiliejus, visi Su
sivienijimo veikėjai daugiau galvoja ir rūpinasi savo organiza
cija, negu bet kada. Todėl susidarė, palankios aplinkybes pri
traukti daugiau naujų narių.
Laikas labai trumpas.- Tad išnaudokim kiekvieną 
progą pakalbinti naujus aplikantus

Prirašykim veikus ir jaunuolius, kurių duoklės labai ma
žos, tik 25 centai duoklių į mėnesį už $1,000.00 Term Apdrau
dos. Reikia tik daugiau paslankumo ir jaunosios kartos gre
tos Susivienijime žymiai bus didesnlės.

Išimtina proga šio Deimantinio Vajaus metu prirašyti vi
sų klasių apdraudoms naujus narius Non-Medical aplikacija, 
be daktaro sveikatos tikrinimo, kai naujas narys gauna 10% 
nuolaidos nuo paskelbtų mokesčių lentelių.

Šio vajaus metu galima gauti Term 10 metų apdraudą, la
bai gerą nariams, kurie 'buvo įsigyję tik mažas apdraudas. 
Esami nariai gali paimti papildomą apdraudą 10-čiai metų su 
mažomis duoklėmis ir tuo sustiprinti savo šeimos ir artimųjų 
ateitį. Ta apdrauda gera ir naujiems aplikantams visokio am- Į 
žiaus.
Padarykim busimą seimą, atmintiną.

#Jųs kviečiami praktiškai veikti: surasti naujų narių, iš
pildyti aplikacijas ir laiku atsiųsti į SLA Centrą. Tai pareiga 
kiekvieno nario, kuris brangina savo organizaciją. Atvažiavę 
su naujų narių sąrašais, padarysim Deimantinį seimą tikrai 
brangų ir {atmintiną.

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 metai yra svarbus musų organizacijai — Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje, nes šiais metais 
Liepos-July U-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 rengimui 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
t

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, kurią išpildys solistė Aldona Stempužienė 
iš Cleveland, Ohio, jai akompanuos žymus lietuvis 
muzikas Jonas Švedas. Po banketo, grojant papukam 
Pittsburgho Jocy Sims orkestrui 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 Marvland 
Avenue, Pittsburgh 32, Pa.

Mrs. Bertha Pivaironas, 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.

» 
šaunuolių Fondas. — šio fondo pinigais remia

ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

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

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

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

Mirė rusų rašytojas 
Boris Pasternakas

Gegužes 30 dieną Peredel- 
kine, Maskvos priemiestyje 
mirė msų rašyto jas-poetas 
Boris Pasternakas, sulaukęs 
70 metų amžiaus, laimėjęs 
Nobelio literatūros premiją už 
romaną “Daktaras Živago” ir 
tuo pagarsėjo visame pasau
lyje, bet susilaukė pasmerki
mo Sovietų Sąjungoje ir dėl 
to buvo priverstas atsisayti 
nuo jam paskirtos premijos. 
Sovietų valdovai jo parašytoj 
to>yjęoj Įžiūrėjo sovietinės san
tvarkos išdavimą ir ji nebuvo 
išspausdin ta sovietuose, ta
čiau sovietiniai valdovai, kaip 
daugelį kitų, jo nelikvidavo, 
jam leido gyventi Maskvos 
priemiestyje nuosavam name
lyje-

Sovietiniai rašytojai su sa
vo kolega Pasternaku irgi pa
sielgė “kolegiškai”. Kada jam 
buvo paskirta Nobelio premi
ja, tai jo “kolegos” išmetė jį 
iš narių tarpo ir pareikalavo 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjun
gos, kadangi jis parašė knygą 
ne pagal komunistinį kur
palių.

Pranešama, kad Pasterna
kas mirė nuo vėžio, širdies ir 
kitų įvairių komplikacijų. Gal 
tie pranešimai ir tesingi, tar 
čiau jo sveikatą pakirto ir pa
trumpino gyvenimą sovietinių 
rašytojų “kolegiškas” su juo 
pasielgimas.

O—O
Nasserio įsakymas 
laikraščių redaktoriams

Iš Egipto pranešama, kad 
prezidentas Nasseris laikraš
čių redaktoriams įsakė ką jie 
turi rašyti ir ko nerašyti. Jis 
pareikalavo redaktorių išmes
ti iš laikraščių visokius skan
dalus, o rašyti apie darbinin
kų ir kaimiečių gyvenimą. Par 
gal Nasserio pareiškimą, laik
raščiai privalo atlikti tam tik
rą misiją, o ne priekiauti. 
Reiškia, laikraščiams uždėta 
cenzūra, jie negali rašyti ką 
nori, bet turi rašyti pagal 
Nasserio norą.

o—o
Chruščevas vėl kalba 
apie konfereciją

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas, kuris suardė viršūnių 
konferenciją Paryžiuje, vėl 
kalba apie Rytų-Vakarų vir
šūnių konfenciją ir kad į ją 
turėtų būti įjungta ir komu
nistinė Kinija. Aišku, kad so
vietiniam valdovui rupi įvesti 
į Rytų-Vakarų konferenciją, 
jeigu Ji bus sukviesta, ne tik 
Kiniją, bet ir kitas komunis
tines valstybes.

o—♦♦♦—()
Iš Baltųjų Rūmų praneša

ma, kad prezidentas Eisenho- 
weris aplankys ne tik Filipi-i

S

Paskutinis Pakvietimas į SLA 4-tos Apskrities 
ir Sandaros 2-ros Apskrities Tradicinį 

IŠVAŽIAVIMĄ

Jau per “Tėvynę” buvo pra
nešta, kad susidėjus aplinky
bėms, prisiėjo aukščiau mini
miems apskričiam rengti ben
drai tradicinę gegužinę, kuri 
įvyks sekmadienį, birželio 19 
dieną, Belleview Grove parke, 
36 Lakewood Road, VVaterbu- 
ry, Conn.

Kadangi šiemet Susivieniji
mui sukakka arti 75 metai ir 
šis svarbus Deimantinis Jubi
liejus prisimenama visokiais 
budais, tai rengėjai nusprendė 
šioje gegužinėje paminėti Su
sivienijimo reikšmingą sukak
tį su atitingama programa. 
Taip pat malonu pranešti, kad 
“Tėvynės” redaktorius M. L. 
Vasal, pasižadėjo atvykti iš 
Yorko ir pasakyti kalbą, taip
gi kalbės ir kiti žymus sve
čiai.

Pranešama, kad iš lietuvių 
kolonijų Conn., valstijoj ren
giamasi skaitlingai dalyvauti 
šiame svarbiame parengime. 
Žinoma, daugelis atvyks au
tomobiliais, bet tenka sužino
ti, kad organizuojami specia
liai autobusai svečių atveži
mui Ansonijoje, Hartforde, 
New Britain ir kitur. Taipgi 
numatoma turėti svečių iš 
New Yorko, Mass., Pa., kurie

beveik visuomet 4-tos apskri
ties gegužinėje sutinkami, tai 
bus gera proga pasimatyti, 
pasidalinti mintis, pasižmonė
ti. Žinoma, jaunimas daugiau
sia myli pasišokti, tai primin
kite jiems, kad šiemet yra pa
imtas vienas iš geriausių or
kestrų, kuris gros visokius šo
kius.

SLA 11 kuopos darbuotojai 
ir Sandaros veikėjai, Water- 
bury organizuoja darbininkus 
gegužinėj dirbti ir visko parū
pinti, kas svečiams reikalinga.

SLA 4-os apskrities išvažia
vimai kiekvienais metais da- 
rosi įdomesni, ypatingai šiais 
metais, kada Susivienijimas 
švenčia Deimantinį Jubiliejų, 
daugelis pasišventusių šios or
ganizacijos darbuotojų jau il
sisi šaltuose kapuose, tai mu
sų atvykimas į minimą pra
mogą, bus prisidėjimas prie 
šios svarbios sukakties minė
jimo.

Tai broliai ir sesės, mes jus 
visus širdingai kviečiame da
lyvauti šioje musų rengiamoj 
šventėj. Pasižymėkit savo ka
lendoriuje birželio 19 dieną ir 
visi tą deną vykite į Belleview 
Grove parką, o busite paten
kinti.

Kviečia Rengėjai.

Vakarą paįvairino SLA 43 
kuopos narys, Bostono myli- 
mas ir gerbiamas poetas An
tanas Gustaitis, kuris keletą 
savo vaizdų ir humoristiškų 
kurinių perskaitė, sukelda
mas, kaip visuomet, juoko ir 
linksmo ūpo klausytojams.

Įvertindama J. Tumavičie
nės pastangas ne vien šiame 
konteste, bet ir visą jos per 
ilgus metus pasidarbavimą 
lietuvybės išlaikymui Ameri
koje, jos pačios suorganizuo
ta prieš 20 metų SLA 365 
jaunuolių kuopa įteikė jai 
kuklią dovanėlę. Taip pat Ire
nai Mickunienei, SLA 365 
kuopos ilgametei finansų sek
retorei įteikta graži gėlelė ' ir 
dovana.

Prieš baigiant šį jaukų po
kylį, J. Tumavičienė išreiškė 
savo gilią padėką visiems tal
kininkams, ir padovanojo ne- 
kuriems banketo dalyviams 
atminčiai SLA veiklos bei jos 
darbuotės po vieną egzemp- 
lorių gražų SLA Albumą.

Ten Buvus.

St. Catharines, 
Canada

SLA 278 Kuopa Kas Kart 
Didėja ir Rodo Vis Didesnį 

AKTYVUMU

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

i Sveikatos Skyrius
į šį 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 DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

/

ru-
(Tęsinys)

Kas yra 7 pagrindinės maisto 
šys; kiekvienai dievai pavyzdžiai:

1. PIENAS gerti arba sykiu su 
tu maistu — suriu, grietininiais

, (ice cream), suaugęs — 2 puodeliai 
ba daugiau; kūdikiai ir vaikai — 3 
4 puodelių.

2. DARŽOVES. Bulvės ballo's 
saldžios, viena ar daugiau porcijų.

Žalios ar geltonos daržovės — viena 
ar daugiau porcijų. Kitos daržovės — 
viena ar daugiau 
daržovės bet kuri 
— viena porcija.

3. VAISIAI.

ki- 
ledais 

ar- 
iki

ar
i

porcijų. Nevirintos 
iš ankščiau paminėtų

6. Stambios kruopos, krustienė, ar
ba pagausinti vitaminais dribsniai (ce- 
reals), duona. Suaugęs — 2 ar 4 porci
jos. Vaikas — 2 ar daugiau porcijų.

7. Sviestas arba sustiprintas vii aini
am i s margarinas bent 4 arbatiniai šaukš
teliai.

S.L.A. KuopųVeikla
Binghamton, N. Y.

Mirė Marė Buchinskienė 
ir Juozas Morkūnas

Nelauktoji mirtis skiria iš 
gyvųjų tarpo šenesnėsės kar
tos veikėjus ir ilgamečius Su
sivienijimo narius. Ta nelauk
toji viešnia, pačiam gražiau
siam pavasario laike gegužės 
21 dieną išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Marijoną Buchinskienę, 
ilgamečio Susivienijimo veikė
jo ir ugdytojo Justino Bur 
chinsko žmoną. Ji sunkiai 
sirgo apie tris mėnesius, buvo 
dedamos visos pastangos jos 
sveikatą pataisyti, kad ji, 
drauge su kitais, galėtų gėrė
tis gražia pavasario gamta, 
bet mirtis nugalėjo visas de
damas pastangas ir ji išsisky
rė iš gyvųjų tarpo ant visa
dos. Palaidota gegužės 24 die
ną, gausiam buriui giminių, 
draugų ir pažįstamų palydint 
jos palaikus į amžino poilsio 
vietą.
Antra netikėta mirtis

Tą pačią dieną, vieną valan
dą vėliau, gegužės 24 dieną, 
11:30 valandą mirė Juozas 
Morkūnas, ilgametis Susivie
nijimo veikėjas, buvęs Susi
vienijimo 50 kuopos pirminin
kas, sekretorius, seimų dele
gatas ir vietos lietuvių nenu
ilstantis darbuotojas, Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir kitų 
Lietuvos laisvinimo reikalų 
rėmėjas.

Jis išsiskyrė iš gyvųjų tar
po dabai trumpos ligos. Susir
go pirmadienio vidurnaktį, 
buvo nuvežtas į ligoninę, ry
te jautėsi geriau, ir apie vi
durdienį išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Jis buvo dar nesenas 
žmogus, sulaukęs tik 67 me
tus amžiaus. Dideliame nuliu
dime paliko žmoną Katryną ir 
sūnų Albina su šeima. Palai
dotas gegužės 27 dieną ryte.

Binghamtono lietuviai nete
ko garbingo žmogaus, patrio-

nus ir tautinę Kiniją, bet ir 
Japoniją, Manilą, o gal ir ki
tas valstybes, tas priklausys 
kiek laiko prezidentas galės 
praleisti kelionėje.

JUOZAS MORKŪNAS

tingo lietuvio, energingo vei
kėjo. Jis dirbo ne tik Susivie
nijime, bet ir kitose patrioti
nėse lietuvių organizacijose.

Lai aukščiau suminėtiems 
musų organizacijos ilgame
čiams nariams būna lengva 
ilsėtis laisvoje ir šaltoje Dė
dės Šamo žemėje.

P. B. Balchikonis.

South Boston, Mass.
Jaukus Buvo Pokylis

Užpraeitą sekmadienį, gegu
žės mėnesio 22 dieną puošnia
me Brookline viešbutyje įvy
ko gražus parengimas, kuria
me dalyvavo virš 50 SLA 328 
ir 365 kuopų narių bei svečių, 
gerai pasidarbavusių WCOP 
radio konteste.

Kaip jau anksčiau ibuvo 
pranešta, visuomenininkės J. 
Tumavičienės ir jos dukros 
Irenos Mickunienės iniciaty
va, SLA 328 ir SLA 365 kuo
pos įsijungė į minėtą kontes- 
tą, laimėdamos gana stambią 
pinigų sumą.

Pasidžiaugti šiais laimėji
mais, talkininkai buvo pak
viesti į šį banketą ir nėra abe
jonės, kad visi dalyviai gerai 
nusiteikę linksmai pralaido 
vakarą. SLA 365 kuopos pir
mininkui ir vakaro vedėjui 
Aleksandrai Chaplikui pa
kvietus visus svečius kelti 
taurę kontesto iniciatorkoms, 
J. Tumavičienei ir Irenai Mic- 
kunienei palinkėta sveikatos, 
laimės ir pareikšta vilties, 
kad ir einantį kontestą vėl 
laimėtų.

t

Praeitame susirinkime iš
rinkus naują kuopos valdybą 
reikalinga buvo ją įvezdinti ir 
tokia diena pasirinkta gegu
žės 14 diena sušauktame Har- 
ding Kotelio patalpose kuo
pos narių susirinkime.

Buvęs pirmininkas K. Jo
nušas po trumpos įžangos pri
statęs susirinkusiems naują 
valdybą paprašė susirinkimo 
pritarimo naujoje valdyboje 
leisti padaryt sukeitimai vice 
pirmininko su sekretoriumi— 
K. Jonušo su J. Girevičium. 
Susirinkimas tam pritarė tei
giamai, tad po sukeitimų da
bartinė kuopos valdyba atro
do sekančiai: pirmininkas Zig
mas Piliponis, vice pirminin
kas Kostas Jonušas, sekr. 
Juozas Girevičius, finansų se
kretorius Petras Polgrimas ir 
iždininkas Juozas Kavolėlis. 
Revizijos komisiją sudaro: 
Juozas Dilys, Juozas Vyšniau
skas ir Karolis Jasevičius.

Tenka prisiminti, kad pirm. 
Z. P. buvo pirmininku nuo į- 
sisteigimo kuopos ir tik pra
ėjusiais metais dėl poilsio vie
niems metams buvo atsisakęs 
pirmininkystės. Šiais gi me
tais vėl stojo į aktyvųjų iSLA 
kuopos narių tarpą pasiėmęs 
atsakomingas pareigas — 
kuopos ' pirmininko. Reikia 
tikėtis, kad jis savo taktišku
mu ir solidarumu išvystys dar 
geresnę kuopos veiklą.

Buv. sekr. J. Šarapnickui 
perskaičius ankstivesnio susi
rinkimo protokolą susirinki
mas pasisakė prieš nekuriuos 
protokole nukripimus ir su 
tuo sąryšy revizijos komisija 
paprašė ją atleisti nuo parei
gų, bet susirinkimas tam ne
pritarė ir beveik vienbalsiai 
nubalsavo esamai revizijos 
komisijai pasitikėjimą. Pats 
protokolas buvo priimtas tik 
po nekuriu pataisymų.

Gal būt iš svarbiausių susi
rinkime buvo atstovo į Pitts
burgho Seimą išrinkimas. 
Nors pagal Centro patvarky
mą St. Catharines kuopa ga
li skirti 2 atstovus, tačiau nu
spręsta siųst tik vieną, o ka
dangi atsirado du kandidatai: 
J. Šarapnickas ir I. šajauka, 
šis klausimas buvo sprendžia
mas balsavimu ir pagal balsų 
daugumą atstovu išrinktas I. 
Šajauka. Pirmininkas sveikin
damas išrinktą atstovą primi
nė, kad yra labai gražu Jcaip 
kiekvieną kartą galime vis 
kitą asmenį pasiųsti. Pirmą 
kartą j Detroitą vyko J. Ša-

Pomidorai arba citru
siniai vaisiai: apelsinai, greipfrutai, cit
rinos, tanžerinai arba kuris kitas geras 
šaltinis vitamino C — viena arba dvi 
porcijos. Kitų vaisių

4.
bent. 3 
šinis.

4—1
5.

kaitalai: 
butter), riešutai, ankštinės daržovės (so
ja, žirniai ir pupelės), kiaušiniai — 1 ar
ba daugiau porcijų.

viena
viena porcija.

KIAUŠINIAI. Suaugęs 1 (ar
iki 4 savaitėj). Vaikas — 1 kiau-

Mėsa, žuvis, paukštiena arba pa- 
suris, riešutų sviestas (peanut

rapnickas, antrą kartą į Či
kagą vyko P. Polgrimas, o šį 
kartą turime visai naują at
stovą I. Šajauką.

Su džiaugsmu buvo priimta 
žinia, kad į kuopos narius 
naujai yra įstojusi nauja na
rė Adelė Alšauskienė ir jos 
įstojimas vienbalsiai buvo pri
imtas.

Laisvuose sumanymuose vi
si pritarė, kad iki vasaros di
džiųjų karščių dar vieną su
sirinkimą šaukti.

Baigiantis pirmininkas pri
minė, kad šiandien susirinki
me turime vieną narį sukak
tuvininką J. Dilį švenčiant 
penkiasdešimt metų sukaktį. 
Pirmininkas J. D. pasveikino 
paduodams ranką kuopos var
du linkėdamas viso geriausio.

Gal neprošalį bus priminti, 
kad yra ir narių kurie savo 
asmeniškus reikalus supina 
su organizacijos veikla iš to 
susidaro bereikalangi ginčai 
ir pačio susirinkimo mažesnė 
vertė. Tikėkim, kad ateityje 
naujai v-bai pasiseks to iš
vengti ir susirinkimai dary
sis įkas kart įdomesni ir kad 
į susirinkimą ateityje atvyk
tų ne 19 narių (kaip šiuo kart 
buvo), bet visi trisdešimt vie
nas. Naujokas P.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopa Rengia 
Didelį Pikniką

Pakvietimas į SLA 75 kuo
pos pikniką, kuris yra rengia
mas ir įvyks birželio 26 die
ną, sekmadienį. Bus gerai pa
ruošti pietai ir gėrimai, taipgi 
bus geras patarnavimas vi
siems atsilankiusiems apie 1 
valandą. Pikniko vieta visiems 
gerai žinoma Aroyo Saco par
ke, privažiavimas iš North 
Figueroa bei Pasadena Freo- 
way prie No. Avenue 60-th.

Nuoširdžiai kviečiąme visus 
narius su šeimomis ir visus 
apylinkių lietuvius dalyvauti, 
o visi busite patenkinti.

Šiais metais išrinkti pikni
kui vadovauti gerai patyrę

\ ,

PASTABA: Pageidaujama, kad ki
tas maistas turėtų pakankamai kalorijų 
ir butų malonaus skonio.

1 percija mėsos yra lygi 2 ar 3 un
cijom. (

1 porcija mėsos yra lygi 2 ar3 un
cijom .

1 porcija dribsnių lygi i/> puodelio 
virtų arba 2/3 puodelio paruoštų valgyt. 
Duona yra lygi vienai riekutei arba 1 
uncijai.

Taipogi vartok vandenį ir kitus gė
rimus tik ne alkoholinius.

Suaugę — nuo 6 iki 8 puodelių.
Vaikas — nuo 4 iki 6 puodelių.
Vartojant šitas 7 maisto rūšis kas

dieninėj senų žmonių dietoj sveikatos 
ir darbingumo palaikymas bus geriau ir 
ilgiau, užtikrintas.

Maistas nėra vienintelis faktorius 
(veiksnys) palaikyt senelių sveikatų ir 
gerą nuotaiką. Jiem“ reikia jausti, kad 
jie yra keno nors mylimi ir mėgiami ir 
.naudingi visuomenės nariai. Jie turi 
gyvent tokioj aplinkumoj, kad nejaustų 
beviltiškos vienumos.

(Bus daugiau)

, gaspadorius K. Kirilauckas ir 
gaspadinė Ona Motiekienė. 
Kartu kviečiami dalyvauti ir 
SLA nariai jaunuoliai.

SLA 75 Kuopos Vaidyba.

SLA 75 kuopos susirinki
mas ir kartu kuopos nariams 
jaunuoliams paremti pobūvis 
buvo gegužės mėn. 28 dieną 
vietoje numatyto gegužės 29 
dieną. Jis pavyko gerai, nes 
buvo šiltas gražus oras, tai 
narių Onos ir Jono Macėnų 
rezidencijoj ir prie jos dide
liam sode susirinko gražus 
būrelis jaunimo, atsilankė ir 
senųjų kuopos narių ir kele
tas viešnių bei svečių.

Kuopos pirmininkas A. 
Biekša skubiai pravedė susi
rinkimą, po to sekė vaišės ir 
paskirstymas dovanėlių, ku
rias suaukojo kuopos nariai. 
Šiam pobūviui gerosios narės 
stengėsi pagaminti maistą ir 
jį paaukojo: M. Biekšienė, P. 
Kirilauckienė, O. Račkienė, J. 
ir M. Mjason ir K. Žilinskienė.

Todėl šis subuvimas, kad 
ir ne taip skaitlingas, reikia 
laikyti gana gerai pavykusiu, 
nes jaunuolių kasai padaryta 
pelno $65.70.

Šiame pobūvy dalyvavo ir 
įstojo į jaunuolių eiles:

1. Laimutė Zatkus, kurią 
apdraudė narė Florence Prue.

2. Walter Dudor, kurį ap
draudė motina Violet Dudor.

3. Patricija H. Mockus, pa
ėmė pridėtinę apdraudą.

4. Jonas A. Petras, šimta
procentinės šeimos SLA na
rys paėmė pridėtinę apdrau
dą, o jo žmona Adelė dar pa- * 
ėmė pridėtinę apdraudą savo 
3 sunams: Jonas K. Petras, 
2. Denis E. Petras ir 3 Le
onardas A. Petras. Visi apsi
draudė po $1,000.00.

Jaunuoliai tarėsi dalyvauti 
kuopos ruošiamam piknike, 
kuris įvyks birželio 26 dieną 
Aroyo Seco parke. Numato 
turėti susirinkimą ir išsirink
ti savo valdybą.

Tad visi jaunuoliai nariai •

mergaitės ir berneliai ir dar 
nepriklausanti kviečiami daly
vauti ar priklausyti, nes da
bar gera proga įstoti papigin
ta kaina.

SLA 75 kuopos valdyba dė
koja visiems kuopos nariams, 
kurie prisidėjo prie šio subu
vimo ar tai maistu, darbu, pa
aukojo laimėjimui dovanelių 
ir ne nariams draugams už 
atsilankymą ir parėmimą mu
sų jaunimėlio.

Korespondentas.

Susivienijimo Kuopę 
ir Apskričiu 

PARENGIMAI
Springfield, III. — Susivie

nijimo 158 kuopos rengiama 
gegužinė^piknikas įvyks bir
želio mėn. 12 dieną, 1:30 va
landą po pietų, S. Lapinsko 
parke, prie ežero kranto. Ren
gėjai kviečia visus kuopos na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
piknike-gegužinėje ir maloniai 
tyrame ore praleisti laiką.

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

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.

X
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, Jvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

1. SLA prezidentas P. Dargia atidarė SLA Pil
domosios Tarybos metinį suvažiavimą ir pirmąją se
siją 1960 metais vasario mėn. 25 dieną 10 valandą 
ryto, SLA Centro patalpose, 307 W. 30 St., New York 
1, N. Y. Pildomosios Tarybos suvažiavime dalyvauja 
visi P. T. nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dalgis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius,
N. Gugienė, iždininkė, 
E. Mikužiutė, iždo globėja, 
Adv. S. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
Pildomosios Tarybos narių vardošaukį ir paklausia ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštišką pakvie
timą dalyvauti šiame posėdyje. Visi P. T. nariai pat
virtino, kad tokį pakvietimą gavo.

3. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas patiekia P. 
T. suvažiavimui dienotvarkę. Įnešus, parėmus vien
balsiai nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo su
pratimu, kad laike suvažiavimo dienotvarkę bus gali
ma papildyti reguliariu budu.

4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito 1959 
metų lapkričio 14, 15 d. Pildomosios Tarybos suvažia
vimo protokolą. Įnešus, parėmus protokolas priimtas 
vienbalsiai taip, kaip užrašytas.

5. SLA prezidentas P. Dargis pakviečia vice pre
zidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad galė
tų patiekti savo raportą. Prezidentas P. Dargis savo 
raportą patiekia žodžiu.

Jis pranešė, Ikad nuo praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo iki šiol jam teko atlikti daug įvairių dar
bų. Ypatingai daug teko susirašinėti su SLA veikė
jais, nes norėjo ir nori, kad santykiai su veikėjais, or
ganizacijomis ir lietuviška spauda butų išlaikyti kuo- 
geriausi ir nuoširdžiausi.

Be daugelio labai gražių ir vertingų laiškų, per šį 
laiką gavo keletą laiškų piktesnio turinio. Bet įsigi
linus į juos įsitikino, kad žmonės tuos laiškus parašė, 
ne blogos valios vedini, bet dėl stokos teisingų infor
macijų.

Visada buvo gilaus įsitikinimo, ir jo įsitikinimas 
nepasikeitė, kad ypatingą dėmesį reikia kreipti į SLA 
pastoviąsias komisijas ir tų komisijų narius, nes ko

misijos ir nariai atlieka didelį darbą SLA naudai. At
rodo, kad butų pravartu, dar prieš seimą, suvažiuoti 
komisijoms į bendrą pasitarimą, nes norint musų bro
lišką organizaciją plėsti ir stiprinti, reikia turėti visų 
vienodą supratimą dėl SLA ateities veiklos, o ypatin
gai išlaikyti nuoširdų visų kooperavimą.

Man teko drauge su kitais Tautos Reikalų Komi
sijos nariais SLA atstovauti ALT suvažiavime. Musų 
dalyvavimas ALT suvažiavime turėjo nemažos reikš
mės. Musų pasiūlymas, kad kiekviena grupė prisidė
tų aukomis prie Lietuvos išlaisvinimo reikalų buvo 
vienbalsiai priimtas. Laike suvažiavimo privačiai pa
sikalbėta su daugelių veikėjų SLA reikalais.

Gruodžio 28 ir 29 dienomis buvau atvykęs į SLA 
Centrą, nes reikėjo pasirašyti Valstybių egzaminierių 
raporto “acknewledgment”. Ta proga, vice preziden
tas J. Maceina, dr. M. J. Vinikas ir aš pasitarėme SLA 
ypač naujo vajaus reikalais.

Pasitarę su SLA sekretorium dr. M. J. Viniku, 
dėjome pastangas ir rūpinomės ragindami kuopas, 
kuo iškilmingiausiai paminėti Vasario 16 dieną, ir pri
sidėti prie viešų minėjimų darbu ir aukomis. Čia no
riu pasidžiaugti, kad Vasario 16 d. Pittsburghe buvo 
paminėta kuo iškilmingiausiai.

Man yra ypatingai malonu raportuoti apie dr. M. 
J. Viniko paruoštus naujus planus, vaikų ir jaunimo 
“Term” vajui ir apie pasisekimą to vajaus. Gavau 

daug laiškų ir labai gražių atsiliepimų apie jaunimo 
vajų. Vienas narių rašo: “Už 10 ar 20 metų, o gal 
ir greičiau mes iškeliausime iš šio pasaulio. Todėl 
mane apima didelis džiaugsmas, kai matau, kad musų 
vietoje paliekami jaunuoliai”.

Kuomet visi esame giliai susirūpinę musų tauti
niais reikalais, šis vajus duoda daliną atsakymą į mu
sų rūpestį ir todėl tas vajų padaro labai reikšmingu. 
Ypatingai padėka ir pagarba už nuopelnus, kuriuos 
tenka pripažinti genialiais, priklauso dr. M. J. Vinikui. 
Turiu pranešti, kad Apdraudos Departimentas taip pat 
pripažino, kad šio vajaus sumanymas buvo labai ge
ras ir vykęs.

Šia proga, noriu padėkoti visiems Centro tar
nautojams, kad į tokį trumpą laiką atliko tokius dide
lius darbus, kuriuos uždėjo naujas vajus.

Noriu priminti, kad šiame Pildomosios Tarybos 
suvažiavime teks apsvarstyti reguliarių narių prirašy
mo reikalą, o taip pat ir Seimui įnešimus, kuriais ga
lėtume patobulinti, pagerinti ir sustiprinti musų bro
liškos organizacijos veiklą.

Taip pat noriu priminti ir paraginti visus Pildo
mosios Tarybos narius vieningai reaguoti į blogumus, 
kurie išplaukia iš žemų tikslų šmeižti ir žeminti musų 
brolišką organizaciją.

(Bus daugiau)

SLA KUOPŲ IR NARIŲ ĮNEŠIMAI 51-MAM SEIMUI

Y.

1960 m. geg. 31 d.

Daktare:
siūlymai plaukė iki šio mėnesio

Dr. M. J. Vinilas
307 W. 30td St.

New York, N.

Didžiai Gerbiamas
Įnešimai arba 

vidurio. Jie pavėluoti. Bet visuomet tai buvo. Įstatų 
Komisija negalėjo tartis, kol įnešimai sustojo plaukę.

Rekomendacijų prie įnešimų nerašome. Tai pa
sisakys šiame Seime prie kiekvieno įnešimo ir Jus 
mums pagelbėsite.

Viso geriausio.
DR. A. MONTVIDAS.

»♦ t

SIŪLYMAI SEIMIO SVARSTYMUI IR SPRENDIMUI

Organizacijos Vardo Taisymas
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra netaisyk

linga^ pavadinimas, todėl yra reikalas padaryti pakei
timą: vadinti Lietuvių Susivienijimas Amerikoj.— 
Siūlo 136 kuopa.

SLA Sukakties Minėjimas
Paminėti 75 metų sukaktį, išleidžiant atitinkamą 

leidinį.—Siūlo 236 kp.
Seimo Prezidiumas

Remiantis SLA Konstitucija, Seimas yra aukš
čiausia Susivienijimo institucija, todėl labai svarbu, 
kad Seimai butų tinkamai suorganizuoti, planingai 
pravedami ir darbingi. Tuo reikalu siūlome:

Seimo delegatai iš savo tarpo išsirenka Darbo 
Komitetą, kuris Seimą veda, o ne Pildomosios Tarybos 
nariai, kaip iki šiol būdavo praktikuojama. Seimo 
metu dažnai iškyla svarbių organizacijai reikalų, ku
riuose Pildomoji Taryba, būdama pati suinteresuota, 
dažnai elgiasi šališkai ir ne visada naudingai SLA 
organizacijai.

Darbo Komitetas Seimą veda planingai, vengiant 
tuščių kalbų ir pakartotinų panegirikų vis tiems pa
tiems asmenims už nebūtus nuopelnus. Tos kalbos 
labai užima brangų delegatų laiką, kuris galėtų būti 
sunaudotas produktyviam darbui.—Siūlo 308 kp.

Visose demokratinėse sistemose vykdomasis orga
nas yra atskirtas nuo įstatymų leidžiamojo organo. 
Demokratinėse valstybėse parlamentas yra vyriausias 
įstatymų leidžiamasis organas, ir ne valstybės prezi
dentas diriguoja parlamentą, bet parlamentas diriguo-

ja prezidentą. Šitas yra pagrindinis demokratinės 
dėsnis JAV ir kitose demokratinių valstybių konstitu
cijose, 
cija. i

To dėsnio privalo laikytis ir musų Konstitu- 
Musų Seimas yra vyriausias įstatų leidimo orga

nas, o Pildomoji Taryba, su Prezidentu priekyje, yra 
vykdomasis organas. Įstatų leidžiamasis organas ne
gali būti vadovaujamas vykdomojo organo, kadangi 
vykdomasis organas yra žemesnis valdymosi hierar
chijoje. Todėl ir musų Seimas turi rinktis atskirą 
Seimo pirmininką. Pagal demokratinius dėsnius Pil
domosios Tarybos Prezidentas negali pirmininkauti 
Seimui. Musų Konstitucijos 4-to skyriaus 5-to posky
rio (a) dalis, kurioje sakoma, kad Susivienijimo Prezi
dentas pirmininkauja visuose Seimuose, išbrauktina, 
kaip prieštaraujanti pagrindiniams demokratiniams 
valdymosi dėsniams.—Siūlo 236 kp.

Šeiminės Komisijos
Visos komisijos turi būti renkamos Seimo, kadan

gi jos yra kontrolinis organas, kuris kontroliuoja vyk
domąjį organą. Prezidentas negali jų skirti, kadangi 
jis yra vykdomoj' organo galva ir tuo pačiu negali 
turėti nei teisės IL* įtakos kontroliniam organui.— 
Siūlo 236 kp.

Delegatų Dalyvavimą Seimo Posėdžiuose 
Tikrina Komisija

Seimo metu nedaryti delegatų vardošaukio, o jų 
dalyvavimą pavesti tikrinti tam tikslui paskirtai ko
misijai prie įeigos į Seimą.—Siūlo 301 kp.

Laiko Taupymas Seimuose
Pildomosios Tarybos ir komisijų nariai, kurių ra

portai yra atspausdinti Seimo Darbų Knygoje, nepri
valo daryti priedinių aiškinimų žodžiu, o tik atsakyti 
į klausimus, jeigu tokių atsiranda.—Siūlo 226 kp.

Jaunimo Suvažiavimas Seimo Metu 
Lygiagrečiai su Seimu šaukti jaunimo kuopų 

stovų suvažiavimą.

Stipendijos Moksleiviams
Skiriama yra stipendija (ne paskola) kas 

metai sumoje $300 vienam SLA nariui ar narei, pasi
žymėjusiems SLA ir lietuvybės darbuose ir lankan
tiems universitetą arba kolegiją, jeigu tokie kandida
tai atsiranda nuo vieno iki kito Seimo. Laimėtojai 
yra paskelbiami laike Seimo. Stipendijų tvarką su
daro ir davimą sprendžia Pildomoji Taryba. — Siūlo 
313 kp.

at-

du

Delegatų Išlaidų Apmokėjimas
Finansiškai nepajėgias, bet veiklias kuopas su

šelpti iš Centro kasos apmokant jų delegatų kelionės 
išlaidas vykstant į Seimus.—Siūlo 308 kp.

Pildomosios Tarybos Narių Išlaidos Seimuose
Pildomosios Tarybos nariai Seimo metu turėtų 

laikytis didesnio taupumo, nešvaistant viešbučiams ir 
kt. reikalams SLA pinigų, kaip tai buvo praeitų Seimų 
metu.—Siūlo 308 kp.

Apskričių Viršininkai Seimų Delegatais
Siūloma pakeisti SLA Konstituciją ta prasme, 

kad apskričių valdyboms butų suteikta daugiau teisių 
ir jos butų pripažintos administraciniu vienetu su 
sprendžiamuoju balsu Seimuose. — Siūlo 308 kp.

Patarimai Įstatų Komisijai
Įstatų Komisija gautus iš kuopų ar pavienių as- 

metnų pasiūlymus privalo spausdinti Seimo Darbų 
Knygoje ištisai, neiškraipant prasmės ir, jei pasiūly
mas atmetamas, nurodyti rimtą pagrindą ir kieno 
pasiulymu atmetamas.—Siūlo 308 kp.

Tautiški Centai
Kad Tautiškų Centų Fonde susidarę pinigai tarp- 

seiminiam laikotarpy pačių Seimų butų išskirstyti lie
tuviškiems kultūriniams, labdaringiems, Lietuvos ne
priklausomybės (gynimo reikalams ir tt., o ne pave
dama Pildoma j ai Tarybai kaip dabar yra praktikuo
jama.—Siūlo 40 kp.

“Tėvynės” Redaktorius
Organą Tėvynę padaryti mėnesiniu laikraščiu. — 

Siūlo 226 kp.
“Tėvynės” redaktorius yra skiriamas ir atleidžia

mas Pildomosios Tarybos, kuri, kartu su Seimo iš
rinkta Švietimo Komisija nustato “Tėvynės” pagrin
dines gaires ir duoda redaktoriui nurodymų, kokia 
kryptimi “Tėvynė” turi būti redaguojama.—Siūlo 322 
kp.

SLA Organas “Tėvyne’*
Pageidaujama, kad taupumo sumetimais SLA 

' laikraštis “Tėvynė” butų panaikintas, nes kaip laik
raštis jis yra bevertis ir nepateisina į jį sudedamų 
lėšų, o jo vietoje butų išleidžiamas kas mėnesį SLA 
biuletenis, grynai SLA reikalams, kaip tai Centro 
apyskaitos, apskričių suvažiavimų protokolai, žinios 
apie naujus ir mirusius bei išstojusius narius ir pana
šiai.

PASTABA: “Tėvynė,” nors save skaito SLA ofi
ciozu, nespausdina teisėtų apskričių suvažiavimų pro
tokolų arba juos iškraipo cenzūruodama savo nuc

žiūra, tuo įrodydama savo bevertiškumą.—Siūlo 308 
kp.
Seimų, Pildomosios Tarybos ir Apskričių Protokolai 

“Tėvynėj” talpinti tik žymesnius ir visiems na
riams žinotinus Seimų, Pildomosios Tarybos ir apskri
čių įvykius ir tarimus, o ne ištisus protokolus.—Siūlo 
226 kp.

Kad “Tėvynėje” skelbiami posėdžių ir Seimų pro
tokolai butų techniniai spausdinami ant pusės pusla
pio iš abiejų lapo pusių dėliai patogumo iškarpoms.— 
Siūlo 352 ir 222 kuopos.

Siūlome, kad SLA Piildomosios Tarybos protoko
lai būtų skelbiami “Tėvynėje” po vieno mėnesio, o Sei
mų po dviejų mėnesių, NEVĖLIAU.—-352 kp.

Švietimo Komisija
Panaikinti švietimo Komisiją ir jos pareigas pa

vesti Pildomojai Tarybai.—Siūlo 226 kp.

Ryšininko Paskyrimas
Rinkti ar paskirti asmenį, kuris rūpintųs Susivie

nijimo propagandos reikalais—public relations.—Siūlo 
236 kp.

Pildomosios Tarybos Nominavimas ir Rinkimai
Iš jaunimo atstovų rinkti į Pildomąją Tarybą 

antrą Vice-Prezidentą Jaunimo Reikalams.—Siūlo 236 
kp.

Kad SLA švietimo Komisija, kaipo organo “Tėvy
nės” prižiūrėtoja, butų įgaliota tvarkyti nominacijas 
sekamai:

Ištirti kandidato tinkamumą ir jo kvalifikacijas 
į SLA Pildomosios Tarybos urėdus.

Kad
didaturą
Švietimo

Kad Švietimo Komisija visų tinkamų ir kvalifi- 
kuopų kandidatų vardus paskelbtų organe “Tėvynėje” 
nors 30 dienų prieš nominacijas.

Kad tokių kandidatų vardai butų įrašyti nomina
cijų balote, kad kiekvienas eilinis narys galėtų tie pa
galbos kito parašyti kryžiuką už tą kandidatą, kuris 
jam patinka.—Siūlo 7, 35, 203, 39, 1 kuopos ir 7-toji 
Apskritis.

Atsisakyti bolševikinės taktikos rinkimų metu iš
statant tik tiek kandidatų, kiek reikalinga išrinkti. 
Kiekvienam etatui išstatyti bent po keletą kandidatų, 
kad rinkėjai turėtų pasirinkimą už ką balsuoti.—Siūlo 
308 kp.

kiekvienas asmuo norintis statyti savo kan- 
į SLA Pildomąją Tarybą, raštu praneštų 
Komisijai į kokią vietą kandidatuoja.

I
(Bus daugiau)

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Rytojaus rytą delegatai su

sirenka dar pirm laiko. Vieni 
prisisegę nieko nekeltos rūtos 
šakelę, o kiti be jokio atžy- 
mėjimo. Atmosfera įtempta, 
visi dairidamiesi vienas į kitą 
laukia kas čia įvyks. Pirmi
ninkas įėjęs salėn ir užėmęs 
savo vietą >e jokio įžanginio 
įvado, kaip įprasta seimus ati
daryti, iššaukia delegatų var
dus. Ne rutiečius suspenduo
ja, kam sukelia protestus ir 
triukšmą. Gi rutiečiai šauks
mais neleidžia opozicijai nė 
pasiaiškinti. Tvarką atstatyti 
visai neįmanoma, triukšmas 
vis didėja. Kun. J. Žilinskas 
gražiuoju prašo balsą duoti 
opozicijai, bet rutiečių užrėk
tas, atsisėdo. Paskui kun. J.

Žebrys ant kėdės atsistojęs 
sušuko: “Kunigai, kunigai! 
blogą sėklą sėjate, blogą vai
sių valysite”, bet ir jis buvo 
nutildytas.

Triukšmui nesimatant galo 
opozicija apleido svetainę. Su 
jais kartu išėjo abudu kuni
gai Žilinskas ir Žebrys ir taip 
pat 14 rutiečių numetę savo 
rūtas, viso 44 delegatai, ku
rie susirinkę kitoje svetainėje 
atlaikė SLA seimą, kaip lega- 
lė organizacija. Iždas ir orga
nas ‘‘Tėvynė” atiteko pozici
jai, nes tai buvo jų rankose. 
Gi Susiv. sekretorius T. As- 
tramskas, pasinaudo damas 
triukšmu slapta išnešė visas 
knygas, kurios sudarė visą 
turtą suskilusio Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir kuriam 

Susivienijimas

po penkiolikos metų daug įdė
tų pastangų ir vilčių prisėjo 
iš naujo kurtis be cento ižde.

Pasilikusi pozicija įkūrė 
vietoje antrąjį susivienijimą 
užvadinę
Lietuvių Romos Katalikų A- 
merikoje, kuris ir dabar sėk
mingai gyvuoja su centru 
Wilkes Bare, Pa.

Sekretorius ir dar du opo
zicionieriai buvo šerifo areš
tuoti už neatidavimą knygų, 
kurias visgi pasisekė išlaiky
ti. Vėliau neapsieita be byli
nėjimosi, kas daug pinigų ka
štavo abiem pusėm. Naujasai 

vSusiv., kuris populiariai vadi
namas katalikišku, organo 
“Tėvynės” inventorių po metų 
išpardavė, jį visai 
jant.

Šis nelemtingas 
kuris, taip sakant, 
įsipilietinęs ir beprądedąs pla
čiau reikštis, gyvenąs lietu
viškoje dvasioje ir žadąs iš
kilti didesniems patriotiniams

darbams, penkiolikos metų 
geros valios lietuvių pastan
gas ir triūsą visiškai sunaiki
no. Ir dar daugiau. Lietuvių 
visuomenę Amerikoje suskal
dė, sukėlė žiaurų ^antagonizmą 
vienų prieš kitus, sukėlė pik
tų ginčų ir barnių, atėmusių 
daug laiko ir milžiniškos ener
gijos vesti tarpusavią kovą. 
Susikūrus šitokias nepalan
kias gyvenimo sąlygas jo
kiems 
bams 
tikrai 
dėsni 
dėjo,
traukėsi iš lietuviško gyveni
mo veiklos, nes nebuvo nė pa
skatinimo, nė vilties ką pado
resnio nudirbti. Tai reiškėsi 
neigiamai ir kitų organizacijų 
santykiavimuose ir lietuviško
je spaudoje1.

Nors šitokia nelemtinga pa
dėtis tęsėsi ilgus metus, bet 
laikas visuomet yra 
gas daktaras,

ikonstrukayviams dar- 
negalėjo būti vietos ir 
nebuvo. Bet kokie di- 
kulturiniai darbai mer- 
žmonės piktinosi ir

kuris
efektin-
užgydo,

skilimas, 
jau buvo

S. Norkuš, 
SLA 7 kuopos sekr.

likviduo-

-z \

opias žaizdas, nors labai lė
tai. Pamažu pradėjo ateiti to
lerancija ir pagarba kito nuo
monei ir kitaip galvojantiems. 
Dabar abudu susivienijimai 
pasidarė geri kaimynai, vie
nas kitam paduodami brolišką 
ranką ir abudu gyvendami 
lietuviškoje dvasioje dirba 
kulturinius lietuviškus dar
bus, deda pastangas čia lietu
vybę išlaikyti ir visomis išga
lėmis kovoja už Lietuvos iš
laisvinimą.

Skilimas Susivienijimą 
sustiprino

Bendrą sesiją apleidę dele
gatai, viso 44, ir atskirai su
sirinkę pripažino save teisėtu 
SLA seimu, kurį atlaikė regu- 
liarėje tvarkoje. Išrinkta val
dyba, nors ižde be cento, iš
skiriant 15.40 centų suaukotų 
vesti bylą, tuojau ėmėsi dar
bo atsišaukiant į visus narius 
mokėti duokles šiai valdybai, 
atseit, pripažinti ir pasilikti 

su senuoju Susivienijimu. Ta
čiau iš 1,400 narių tik 616 
teigiamai pasisakė. Kitais žo
džiais sakant išeina, kad SLA 
po skilimo pradėjo naują gy
venimą su 616 narių.

Spaudoje iškilo kaip buvo 
galima tikėtis daug įvairių 
ginčų už ir prieš. Tačiau libe- 
rališkesnė spauda palaikė ir 
rėmė šį Susiv. O “Vienybė 
Lietuvininkų”, dabartinė 
“Vienybė” apsiėmė būti orga
nu ir visokeriopai talkinti. 
Butą visokių galvojimų ir 
pranašavimų. Radosi ir tokių, 
kurie numatė jo visišką žlugi
mą. Tačiau išėjo visai kitaip, 
pesimistams ir netikriems 
pranašams teko skaudžiai nu
sivilti.

Susivienijimas, įvedęs de
mokratinę tvarką, rado šilto 
pritarimo visuomenėje. Stai
giai atsirado norinčiųjų įsi- 
zaciją, kurioje visi lygus ir 
jungti į šią fraternalę organi- 

paaugo nariais 
— iki 3,138, į 
į keturius — 
kuopom. O į

•m

kiekvienas atitinkamai res
pektuojamas. Į tik vienus me
tus laiko SLA 
iki 1,721, į du 
tris — 4,218, 
5,416 su 103
penkis metus nuo skilimo lai
ko Susiv. išaugo į didelę šei
mą susidedančią iš 6,112 na
rių ir turto 21,522.78 centai.

(Bus daugiau)

Pittston, Pa.

SLA 7 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų birželio mėn. 12 die
ną, 2 valandą po pietų, Lie
tuvių Piliečių Klubo svetainė
je, Pittston, Pa.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me ir pasimokėti savo duok
les.
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TĖVYNĖ Birželio 10, 1960

Amerikos Lietuviu Veikla
SLA 5-tos Apskrities ir Lietuvių Spaudos Klubo 

Išvyka Atlantic City, N

• * \ Ji

' OHSk rtjįĮjįĮb. * Jį

miami į Sibirą.
Kenoshaus. lietuviai pami

nės šią baisią sukaktį birže
lio 19 dieną. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. Minėjimas įvyks bir
želio 19 dieną, 2 valandą po 
pietų, šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiu visus SLA 
212 kuopos narius dalyvauti 
minėjime. J. Kasputis.

Brooklyn, N. Y

SLA 152 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

birželio mėn. 14

Kaslink korespondentų. S. 
L A. 57 kuopa korespondento 
nerenka, todėl, kad nereika
lingų iškasčių gali pasidaryti. 
Na, žinoma, durų sargui mo
ka algą, kur jis nieko nevei
kia, tačiau jeigu korespon
dentui reiktų apmokėti už 
krasos ženklus, vokus, popie- 
rą, neskaitant kiek laiko pra
leidžia dėl rašymo, tai jau di
delis trukšmas keliamas.

Juokinga, kad net tokie 
žmonės priešinasi, kurie nori, 
kad jų vardai dažnai tilptų. 
Mano manymu, kurios kuo
pos turi korespondentus, tos 
turi ir geresnes pasekmes iš 
įvairių parengimų. Taipgi ko
respondentai aprašo kas mirė, 
ir šiaip įvairias įvykas.

Aš visuomet peržiurki ko
respondentų aprašymus. La
bai malonu juos sekti ir skai
tyti.

J. Krasinskas.

Detroit, Michigan

Rengiama Graži Gegužine

džios svarbos uždavinius, ku
riuos nuolat turi VKLS-ga, 
kurie ir visuomenei žinomi.

Gražią ir linksmą gegužinę 
rengia vietinė Lietuvių Social
demokratų 116 kuopa birželio 
19 dieną, Liberty Parke. Vie
ta visiems gerai žinoma, prie 
miškelio.

Rengėjai kviečia visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius dalyvauti gegužinėje ir 
linksmai laiką praleisti prie 
žaliuojančių medžių ir žydin
čių gėlių. Bus įvairių užkan
džių ir gėrimų, tad nepraleis
kite šios gegužinės, joje da
lyvaukite ir tyrame ore pra
leiskite sekmadienio popietį.

Koresp.

Joninių data BIRŽELIO 25 
DIENA, prie St. Catharines, 
Ont., Merritton Community 
Centre Hali, Merritton, Onta- 
rio. Programa pradedama pa
gal skelbimą sekundės tikslu
mu.

Maloniai laukiame.
VKLS St. Catharines 

Skyrius.

Chicago, Illinois

Balto Apskritis Rengia 
Gražų Pikniką

St. Catharines. 
Canada

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:I

ROCKFORD, ILl.

WO 5-5890
Taip pat patarna”*«me pinigo,
ir siuntinių persiuntimui J p 
Lietuvą ir kitus, kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

U

Išvykos dalyvių dalis. Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę sė
di: Vaišvila, Trečiokas, Starinskienė, Kezanauskienė, Trečio
kienė, Garcia, Spudienė, Klimienė.

Antroj eilėj iš kaires į dešinę stovi: Kazenauskas, Venc- 
kunas, Bredes, Vinikienė, Valatka, Bredienė, Klimas, Jovaišie- 
nė, Vinikas.

Ilgesnis savaitgalis gegužės 
28-30 d. buvo panaudotas 
tradicinei išvykai, kurią kas 
metai rengia SLA 5 apskri
tis kartu su Lietuvių Spaudos 
Klubu.

Šis patrauklus pasižmonė- 
jimas surištas su svarbių lie
tuviams ir jų organizacijoms 
klausimų svarstymu sutraukia 
veikliuosius musų darbuoto
jus. Šis suvažiavimas buvo 
vienas sėkmingiausių. Tiesa, 
oras pasitaikė nepalankus pa
jūrio malonumams, tad kaip 
tik išėjo į gera: buvo žymiai 
daugiau, kaip paprastai, skir-

ta laiko visuomeninu reikalų 
svarstymui. Aukščiau mato
me suvažiavimo dalyvių, nors 
gaila, ne visų, nuotrauką. Ir 
čia galim pažymėti, kad nuo
traukoje matomi veikėjai be
veik visi uoliai dalyvavo su
keltose diskucijose Susivieni
jimo, o taip pat ir Spaudos 
Klubo nariams rupimais klau
simais. Tarp kitko kalbėta bu
simo SLA Seimo reikalais ir 
planuota kaip jį padaryti ga
limai sėkmingą.

Svečius priiminėjo ponia O. 
Vinikienė ir dr. M. J. Vinikas.

Svarbus Susivienijimo 152 
kuopos narių susiri n k i m a s 
šaukiamas 
dieną, Bill Wolton patalpose,
168 Marcy Avenue, Brookly- 
ne. Pradžia 8 valandą vakare.

Šis susirinkimas svarbus 
tuo, kad jame bus renkamas 
delegatas į Susivienijimo Dei
mantinį Seimą, kuris prasidės 
liepos 11 dieną Pittsburgh, 
Pa. Todėl visų narių būtina | ' 
pareiga dalyvaut šiam susirin
kime ir aptarti delegato siun
timo reikalą. Yra ir kitų rei
kalų aptarimui. Iki pasimaty
mo kuopos susirinkime birže
lio 14 dieną.

F. Lavinskas,
SLA 152 kuopos fin. sekr.

Ruošiamasi Paminėti Jonines

Racine, Wis.
TMD Piknikas Bus Gražus

Chicago, Illinois

Tel. STagg 2-5043 
•$atthew P. Balla> 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME 

AK BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja®

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC
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Vietinė Balfo apskritis ren
gia gražų pikniką birželio 19 
dieną, visiems gerai žinomam 
Bučo darže. Šis piknikas ren
giamas Balfo naudai, kad jis 
galėtų daugiau pagalbos su
teikti anoje pusėje Atlanto 
vandenyno pasilikusiems mu
sų broliams ir sesėms, todėl 
jame privalėtų dalyvauti visi 
patriotingieji lietuviai ir, sa
vo dalyvavimu prisidėti prie 
pagalbos teikimo varge esan
tiems po visą pasaulį išblaš
kytiems musų tautiečiams.

Beje, šiemet sukanka 15 
metų nuo Balfo įsisteigimo 
ir, kiek man žinoma, tą reikš
mingą sukaktį vietiniai lietu
viai ruošiasi atžymėti rudenį 
įvairiais parengimais.

Koresp.

į
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SHALINS
(Sbalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

Jau šeštąjį kartą Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos St. 
Catharines skyrius ruošia tra
dicinėmis tapusias Jonines. 
Tautiečių dėmesys ir palanku
mas, kurį visados ir visur jau
tėme, mus drąsina ir toliau 
palaikyti šią lietuviškąją tra
diciją. Kiekvienais metais 
stengiamės - iš artimesnių ir to
limesnių vietų suplaukusiems 
svečiams pateikti ką nors 
naujo, ypatingesnio, bet būti
nai lietuviško.

Kviečiame musų nuolatinius 
ir naujus svečius į šią metinę 
vasaros pradžios didžiąją 
šventę
šome paraginti jaunimą^ kad 
nepraleistų šios retos progos 
nematę ir nesusipažinę su 
grakščiuoju jaunimu ir lietu
viškuoju menu. Teužsimezga 
tarp JAV ir Kanados tamp
resni lietuviško jaunimo ry
šiai. Jūsų dalyvavimas pade
da mums vykdyti tuos di-

J
%

Pavasarinis Dienraščio 
Naujienų Piknikas

I ii, . ........... . —....

Vietinio dienraščio Naujie
nų pavasarinis piknikas ren
giamas birželio mėn. 12 die
ną gražiame Bučo darže, ku
ris gražiai priruoštas vasari
niams piknikams, kad žmonės 
suvažiavę gerai jaustųsi ir 
linksmai laiką praleistų tyra
me ore. Todėl ruoškitės ir 
dalyvaukite šiame piknike, o 
busite patenkinti. Bus įvairių 
užkandžių ir šalto alučio troš
kulio numalšinimui.

Iš praeities žinoma, kad šio 
populiaraus dienraščio pikni
kuose visuomet dalyvaudavo 
lietuviai ne tik vietiniai, bet 
ir iš įvairių apylinkių suva
žiuodavo, taip bus šiemet, tai 
turėsite progą susitikti savo 
senus draugus ir pasidaryti 
naujų pažinčių. Rep.

Jonines. Ypač pra-

i

i

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

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

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

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, 111.

iTėvynės Mylėtojų Draugi
jos ruošiamas pirmas pikni
kas birželio mėnesio 12 die
ną, 2 valandą po pietų, Pierce 
Woods Parke prie „ Pierce 
Blvd. ir Geveland Avenue.

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius ruošia baisiųjų 
birželio įvykių minėjimą bir
želio mėn. 19 dieną, 3 valan
dą po pietų parapijos svetai
nėje, 815 Park Avenue.

Viršminėti parengimai turi 
gerus tikslus todėl prašomi 
ir kviečiami vietiniai lietuviai 
ir iš apylinkių paremti savo 
atsilankymu.

M. Kasparaitis.

4. Town Hali, 123 West 43 
g-vė, New Yorke, susirinki
mas prasidės 5 vai. 30 min. ir 
baigsis 7 vai. 15 min. po pie
tų.

Čia bus sugiedoti keturi 
himnai, pasakyta viena kalba, 
perskaitytas Manifestas ir re>- 
zoliucija. Meninėje dalyje pa
sirodys latvių smuikininkė 
Norma Auzin, estų sopranas 
Irma Kalvet, ir lietuvių pia
nistas Aleksas Mrozinskas.

Visi Didžiojo New Yorko ir 
jo apylinkių lietuviai kviečia
mi šiose protesto demonstra
cijose dalyvauti.

Pabaltijo Valstybių Laisvės 
Komiteto Lietuvių Grupė:

V. Alksninis, J. Audėnas, 
S. Briedis, M. Kižytė, A. 
Ošlapas, P. Vainauskas.

i

Neivio—Šimtų or-

i

gražioje
57 kuo-

Worcester, Mass.

drauge su 
kitais, at- 

protestui 
dėl Lietu-

Viso -----------—_________________ —______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso •

Kenosha, Wis.

Prezidentui ir
Birželio 4

bendra
su vėliavomis

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Šiemet sukanka 20 metų 
kai lietuvių tautą Ištiko bai
si tradegija, kada Lietuvos 
žmonės buvo žudomi ir tre-

kad ir šį kartą 
tik vietiniai lietu-

Sandaros 16 Kuopa Rengia 
Metinę Gegužinę

Sandaros 16 kuopos 
įvyks birželio mėn. 

gražiame “Wood-

Baisiojo Birželio Trėmimo 
Dienų Minėjimas

SLA Pagalbos
Savaitinė Atskaita išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1960 Metų

tarpą.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

PROTESTAS LIETUVOS 
OKUPANTUI

Birželio 12-ją laukiama vi
sų Didžiojo New Yorko ir jo 
apylinkių lietuvių, 
latviais, estais ir 
vykstant pareikšti 
Sovietų Sąjungai
vos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos.

Protestas bus reiškiamas 
tokioje eigoje:

1. 2 vai. po pietų šv. Petro 
Liuteronų bažnyčioje, Lexing- 
ton Avenue ir 54 g-vė, New 
Yorke, specialiai pritaikinto
mis pamaldomis;

2. 4 vai. po pietų (ne 3-čią, 
kaip buvo rašyta) šv. Patrick 
katedroje, 5 Avenue ir 51 
g-vė, I^ew Yorke, specialiai 
pritaikintomis pamaldomis;

3. Po pamaldų 
demonstracija
ir plakatais prasidės 4 vai. 30 
minučių po pietų nuo Liute
ronų bažnyčios iki šv. Patriko 
katedros, kur 4 vai. 45 min., 
išėję po pamaldų, prisijungs 
kiti ir bendra eisena eis į 
Town Hali;

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.

Moderniški 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:

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

Tel. 5-9370
ar .

SLA
tii ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS MORKŪNAS, 50

Metinė 
gegužinė 
19 dieną 
land”, dabartiniam Vytauto
parke. Šis parkas randasi Au- 
burn, Mass. miesčiuko ribose 
4 mylios nuo Worcesterio cen
tro.

Čia randasi puiki didelė sa
lė šokiams su slidžiomis grin
dimis, šiame parke auga auk
štos pušys, milžinai aržuolai 
—pavėsiui. Graži pieva pilna 
žydinčių dobilų., Čia randasi 
prūdas pilnas įvairių žuvų. 
Vasaros metu gražus vaizdas 
ir lietuviška aplinkuma. Čio
nai groja 
kestra.

Tikimės, 
atvyks ne 
viai, bet ir iš tolimesnių apy
linkių.

Kviečiam visus
I-T — — — — —— —

Tikiu, kad šioje 
vietoje įvyks ir SLA 
pos piknikas. Pasikalbėjus su 
pirm. Vincu Mitriku, užsakėm 
dieną liepos 3, prieš 4-tą lie
pos, bus dvi dienos šventa, 
vadinasi, šiandien gersim uiia- 
vosim, rytoj šventa išsimie- 
gosim.

Jeigu susirinkimas pritars 
musų planui, tai gegužinė į- 
vyks liepos 3-čią Vytauto par
ke.

Vėliau teks parašyti dau
giau, jei suspėsime

kp., Binghamton, N. Y. gi
męs balandžio 20, 1893 m., Krupiškių kaime, Pane
vėžio apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 
3, 1925 m., mirė gegužės 24, 1960 m. Velionio žmo
nai, Katherine Morkūnas, pomirtinės išmokėta $300.00 

ADOMAS AMBRAZIUNAS, 62 kp., Lorain, Ohio, gimęs 
kovo 15, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 7, 1926 m., mirė gegužės 19, 1960 m. Velionio 
žmonai, Agotai Ambraziunienei, pomirtinės išmokė
ta ____ ______ _____________________________  $300.

KAZYS BUTKUS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs sausio 
5, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 9, 
1925 m., mirė kovo 31, 1960 m. Velionio žmoniai,
Agnieškai Butkienei, pomirtinės išmokėta----- $1,000.00

ANTHONY K. NEVIACKAS, 131 kp., Norwood, Mass., 
gimęs birželio 13, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė vasario 6, 1940 m., mirė (gegužės 6, 1960 m. 
Velionio žmonai, Josephine Neviackas, pomirtinės 
išmokėta __________________ ______________  $1,000.00

NELLIE QUINOEN, 134 kp., Chicago, III., gimus kovo
31,1895 m„ Braceville, III. Prie SLA prisirašė gruo
džio 16, 1923 m., mirė kovo 28, 1960 m. Velionės 
sunui, Leonard Bartvitz, pomirtinės išmokėta __ $600.00 

JOSEPH GADWELL, 254 kp., Madison, III., gimęs ko
vo 12, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė spa
lio 2, 1938 m., mirė gegužės 5, 1960 m. Velionio bro
lio sunui, John Gadwell, pomirtines išmokėta----- $250.00

_______
Viso ............................................. -.............. $3,450.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso $78,078.26

Išmokėtos ligojo pašalpos
V. TYLA. 4 kp., $iouxl City, Iovva. Sirgo 8 sav. ir 2 d. -----------------
M. SMIGELSKIENjS, 50 kp., Bdnghamton, N. Y. Sirgo 7 s. ir 6 d
P. J. BACILA, 57 kp., Wiorcester, Mass. Sirgo 11 s. ir 6 d.
J ZAPARAUSKAS, 57 kp., VVorcester, Mass. Sirgo 10 s. ir 3 d. ._
J* STASEVIiCrus, 61 kp., So. Bettlehem Pa. Sirgo 4 s. ir 5 d. ___
U. BĄgJTAKlENfi, 63 kp., Chicago. UI. "sirgo 11 s. ir 6 d. ---------
F. 1VJNSKAS, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 6 s................................... —_
A. NEVIACKAS, 131 kp., Norwood, Mass Sirgo 11 s. ir 6 d. -—
A. URBONAS, 196 k p, Chicago, III. Sirgo *8 s. ___________________ _
J. RUiDIS, 226 kp. Chicago, III. Sargą 5 s. ir 4 d. ................................
A TAlLAT-KELj'^A, 301 kp_ Cicero, UI. Sargo 9 s. ir 1 d............
S.’ JPRANENAS, 352 kp., Detroit, Mich. Sirgo 1 s. ir 3 d. . ..............>

$86.00 
I 50.50 
* 127.50

31.50
42.25
58 25
36*00
91.50
68.64
68.00

439.87
18.00

$1,118.01 
$14,207.60 

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur1 daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6150, Kanadoje — 6 doleriai. Ož laikraštį galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvtrtimūs ir nuo to lraina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ" gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lanalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; 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

i be akių . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Užsisakiusienis knygą tuoj pat pasiunčiamo.
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636.East Broadway

Kaina tik 76 centaL 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoj* didesnei 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietą Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiaus'A 
žinias U lietuvių Ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos’' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — lll.Ot 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
HA00 metams, $700 — pusei metų. Ghlcagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jai pasiųsite čeki trba Money Orderi to 
Iriu adresu:

, NAUJIENOS
173* Soutk Habted StreeL Ckicaio H. IUuhn*

NAUJIENOS

NAUJIENOS




