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JUNGTINIU AMERIKOS VALSTYBIŲ 
APSIGINKLAVIMAS PAKANKAMAS

Prezidento Eisenhowerio pareiškimu Jungtinių 
Valstybių ginklavimo planas vykdomas sėk
mingai ir nėra abejonių, jog JAV ginklavimosi 
požiūriu nėra nė kiek atsilikusios nuo labiau 
besiginkluojančių valstybių

New Yorko gubernatorius N. Rockeflleris, kurs nauju pa
siryžimu bandė gauti republikonų partijos nominacijas į pre
zidentus, po pasimatymo su prezidentu Eisenhoweriu padarė vi
są eilę politinių pareiškimų. Pirmiausia jis pareikalavo, kad 
vice prezidentas Nixon, kurio kandidatūra į prezidentus šian
dien laikoma stipriausia, aiškiai ir tiksliai pasisakytų Ameri
kos gyvybiniais klausimais. O labiausia spauda ir visuomene 
atkreipė dėmesį į Rockefellerio pareiškimą, kad JAV ginklavi- 
masis esąs nepakankamas.

Į šį Rockefellerio pareiškimą rado reikalinga atsakyti pre
zidentas Eisenkoweris ir nurodė, kad jis nepalaiko šios nuo
monės, kadangi ginklamosi planas esąs vykdomas puikiausia 
ir daugiau nesą pagrindo norėti. Jeigu vieni priešrinkiminius 
kritikos pareiškimus laiko jėgų skaldymu ir numato pavojų, 
kad partiniame gyvenime galėtų atsirasti nepageidaujamas su
siskaldymas, tai kiti pabrėžia, kad iškeltos diskusijos pagelbės 
visuomenei geriau pažinti šiais laikais jau labai komplikuotas 
politines vidaus ir tarptautines problemas.

Prezidento kelionė į Japoniją
Neišvengiamai atsiradęs ja

ponų tautoje tam tikras kar
tėlis nugalėtojai Amerikai, 
paskutiniu metu komunistų 
buvo jų suktiems tikslams 
mokamai panaudotas ir pas
kelbus apie prezidento Eisen- 
howerio geros valios kelionę 
į Tolimuosius Rytus ir Japo
niją, ten prasidėjo aršiau
sios demonstracijos, grąsini- 
mai prezidentui ir reikalavi
mai, kad ši kelionė butų ne
vykdoma. Prie komunistinio 
gaivalo prisijungė visi tie, ku
rie jautė, kad Amerika pa
klupdžius Japoniją antrojo 
karo metu, įžeidė japonų tau
tinius jausmus.

Japonijos ministeris pirmi
ninkas Kishi jieškodamas iš
eities, paskelbė, kad preziden
tas Eisenhoweris bus Japoni
jos imperatoriaus Hirochito 
svečias. Kadangi imperatorius 
tebėra populiarus Japonijos 
liaudyje, tai tikimasi tuo budu 
nuslopinti komunistų riaušes. 
Numatoma suorganizuoti net 
šimtus tūkstančių piliečių, ku
rie Eisenhowerio vizito laiku 
sudarysią aplinką palankią 
prezidentui. Japonijos vyriau
sybė taip pat tikisi parlamen
te gauti ratifikavimą Jungti
nių Valstijų-Japonijos sutar
čiai, nors prieš ją sukeltas 
studentijos, kai kurių darbo 
unijų sluoksniuose griežčiau
sias pasipriešinimas. Pagaliau 
Kishi pareiškė, jog garantuo
ja prezidento Eisenhovverio 
saugumą, jo lankymosi Japo
nijoje metu.

Sovietai priversti. . 
pertvarkyti savo bazes

Spauda skelbia iš Rusijos 
gilumos gautas žinias, jog po 
U-2 Amerikos lėktuvo inci
dento, kai jis buvo praeito ge
gužės 1 d. pašautas, rusai esą 
priversti dabar pagrindinai 
pertvarkyti savo atominiu ir x

ginklų bazes ir kitokius karo 
ginklų įrengimus. Nes jie bai
minasi, kad Amerikai yra ži
nomos jų didžiausios paslap
tys.

Anglai nesutaria dėl 
ginklavimosi

Paskutiniu metu anglų dar
bo partijoj reiškiasi vis aštre
sni nesutarimai dėl atominių 
ginklų gaminimo ir militarinių 
bazių. Iki šio laiko dar vyra
vo darbiečių tarpe ta nuomo
nė, kad Anglija turi būti pa
kankamai kariniu požiūriu 
stipri ir sugebėtų nuo užpuo
liko atsiginti. Bet dabar Lon
dono laikraščiai rašo, kad 
darbo unijose nugali nusista
tymas atsisakyti nuo atomi
nių ginklų bazių ir reikalauja
ma, kad Anglija visai atsisa
kytų nuo šios rūšies -ginklų 
gaminimo.

Izraeliai pagrobė Hitlerio 
patikėtinį Eichmaną

Izraelio agentai suodę, jog 
Argentinoje gyvena Eichma- 
nas, kurs antrojo karo metu 
prisidėjęs prie žydų naikini
mo, nuvyko į šią šalį ir slap
tai pagrobė Eichmaną. Dabar 
Eichmanas laikomas Palesti
nos kalėjime ir jam rengia- 
mas teismas. Argentinos vy
riausybė Izraelio atstovui įtei
kė labai griežtą notą, kurioje 
reikalauja Eichmaną grąžinti, 
nes šis pagrobimas esą tarp
tautinės teisės pažeidimas. 
Argentina savo atstovą atšau
kė iš Izraelio ir šios šalies di
plomatiniam atstovui pasiūlė 
išsikraustyti. Jeigu žydai šio 
reikalavimo neišpildys, tai 
grasinama kreiptis į Jungti
nes Tautas. Taip pat nurodo
ma, kad Eichmaną gali teisti 
tarptautinis teismas ir toje 
šalyje, kur jis padarė savo 
nusikaltimus.

' ■■ .

Mirė Juozas Maceina, 
SLA Vice Prezidentas

JUOZAS MACEINA

Birželio 8 dieną mus pasie
kė nemaloni žinia, kad tos 
dienos popietį Pittstone stai
ga mirė JUOZAS MACEI
NA, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje vice prezidentas. 
Jis per ilgus metus buvo iždo 
globėju, bet prezidentui C. J. 
Kalinauskui mirus, tuometinis 
vice prezidentas Povilas P. 
Dargis Pildomosios Tarybos 
išrinktas prezidentu, Juozas 
Maceina vice prezidentu, o vi
suotinu narių balsavimu toms 
pareigoms išrinktas du kartu.

Juozas Maceina gimęs ir au
gęs Pittston, Pa., bet jis buvo 
patriotingas lietuvis, nuo pat 
jaunų dienų priklausė įvairio
se lietuviškose organizacijose 
ir, kiek jaip laikas leido, nuo
širdžiai dirbo, ne tik kaipo 
eilinis narys, bet užimdavo at- 
sakomingas pareigas valdybo
se, ir jam pavestas bei apsi
imtas pareigas visuomet atlik
davo greitai ir pavyzdingai.

Velionis Juozas Maceina j 
Susivienijimą įsirašė 1928 me
tais spalių mėn. 7 dieną, ir 
nuo įsirašymo dienos įsijungė 
į jo veiklą, ne tik dirbo savo 
203 kuopoj, bet ir dalyvauda
vo visoje Susivienijimo veik
loje. Jis per ilgus metus Su
sivienijimo ketvirtojoj apskri
tyje, iki pat mirties, ėjo sek
retoriaus pareigas. Be jo ne
apsieidavo nei vienas apskri
ties suvažiavimas nei paren
gimas, jis visur 
ir dirbdavo savo 
ganizacijai, nes 
kad iš suruoštų
apskrities ir kitų įvairių or
ganizacijų rengėjai turėtų 
naudą.

Maceina jaunose dienose dir
bo anglių kasyklose, bet bū
damas gabiu, greitai pamatė, 
.jog anglių kasyklose dirbant 
nėra ateities, pradėjo skverb
ti į amerikoniškos politikos 
veiklą, ir tas jam pavyko, 
per paskutinius keliolika me
tų turėjo miesto lengvą dar
bą, o prieš keletą metų rinki
mų metu išrinktas į Džiuri 
Komisiją, Ir per paskutinius 
keliolika metų turėjo du dar
bus ir buvo patenkintas, nes 
jo ir visos šeimos kasdieninis 
gyvenimas pagerėjo.

Su iškilmingomis apeigomis 
palaidotas birželio 11 dieną.

Nubudime likusiai velionio 
žmonai, visai šeimai ir gimi
nėms reiškiame gilią užuojau
tą

dalyvaudavo 
broliškai or- 
jam rūpėjo, 
septintosios

Pasibelškim į Duris PažįstamyjŲ ir 
Pakvieskim Juos į SLA Eiles

■ Skirkit likusias šio mėnesio dienas vajaus 
Pats laikas pasinaudoti teikiamomis lengva- 

Deimantiniam Seimui patiekim vajaus darbo

Laukiama kiekvienos SLA kuopos padidėjimo naujais 
nariais 
darbui, 
tomis, 
gausesnius vaisius
Pagarba musų darbštiems veikėjams

Gegužės pradžioje, pradedant spartesnį naujų narių prira
šymą su didelėmis lengvatomis ir atpigintomis duoklėmis, laiš
kais buvo kreipiasi į visus SLA narius kviečiant patalkinin
kauti svarbiame vajaus darbe. Tenka tarti padėkos žodžius 
tiems musų veikėjams, kurie atsiliepė į kvietimą ir tuoj sus
kato imtis darbo. Iš jų jau esame sulaukę naujų narių aplika
cijų, tikimės ir daugiau.

Tačiau skirtas laikas prirašyti narius palengvintomis są
lygomis jau artėja prie pabaigos, šios aplinkybės nereikia iš
leisti iš minties ir likusias dienas panaudoti vajaus darbui. Lai
ke jų dar galime pasiekti nemažų laimėjimų.

Laukiama narių talkos

Kaip ankstybesniuose vajuose, taip ir dabar yra reikalin
ga narių pagalba. Tik pats narys geriausiai gali prirašyti sa
vo pažįstamus, šeimos narius, vaikus, gimines ir kitus artimuo
sius. Tuo tikslu buVo pasiųsta visiems nariams jų darbui rei
kalingos aplikacijos ir nurodymai. Nei dabar nėra vėlu pa
naudoti gautąją medžiagą naujų narių gavimui. Svarbu, kad 
tas darbas butų atliktas iki liepos 1 dienos, nes iki minėtos 
dienos yra teikiamos retai pasitaikančios lengvatos, apie kurias 
jau buvo rašyta ir paskelbta.

Todėl dar kartą kalbama apie reikalą greičiau pasirupimti 
įrašyti į Susivienijimą numatytus asmenis ir duoti jiems pasi
naudoti geromis nepaprastomis lengvatomis.

Iš pajėgesnių kuopų tikimasi ir didesnės paramos

Kalbėdami apie vajaus talką turime mintyje kiekvienos 
kuopos paramą. Tačiau Susivienijimo kuopos, kurios veikia 
didesnėse Amerikos lietuvių kolonijose, vajaus darbui turi la
bai palankią dirvą. Todėl vajuje jos gali būti pajėgesnės ir 
daugiau narių prirašyti. Suprantama, kad iš tokių kuopų yra 
laukiama didesnių vajaus vaisių.

Bet kiekvienos kuopos, kad ir nedidelės, darbas yra reikš
mingas. Jei tik po keliolika narių pasistengtų gauti kiekviena 
kuopa, tai bendri rezultatai butų tikrai pasigėrėtini, juk maži 
skačiai gali sudaryti stambią sumą. Todėl ir skatiname visas 
kuopas dalyvauti vajuje ir padidinti savo narių skaičių.

Narių padaugėjimas yra tiek naudingas Susivienijimui, 
tiek pačiai visuomenei, nes kur yra gausesnės SLA kuopos, 
ten ir visuomeninis veikimas žymiai gyvesnis.

Artėjant deimantiniam seimui parodykim didesnį darbštumą

Artėja musų organizacijos seimas, šiam seimui tenka 
garbė minėti Susivienijimo deimantinę sukaktį ir todėl pats 
seimas įgauną gilesnę prasmę ir organizacijos istorijoje jis liks 
vienu iš pažymėtinų įvykių. Turime gražų paprotį kiekviena
me seime parodyti savo darbų vaisius, tuo labiau gražesnius 
darbo vaisius dera mums patiekti šiam deimantiniam seimui.

Tuo tikslu SLA vadovybė prieš deimantinį seimą paskelbė 
žymias lengvatas naujiems nariams prirašyti. Tam reikalui ji 
skyrė lėšas ir darbą. Dabar tik tenka eiti į talką visiems na
riams. Todėl jau šiandien pasibelskime į duris tų lietuvių, ku
rie dar nėra, bet gali būti musų broliškosios organizacijos ei
lėse.

Apie Juozo Maceinos mirtį, 
SLA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas telegramomis 
visiems Pildomosios 
nariams ir Kontrolės 
.jai.

Vilniaus Spartako

pranešė 
Tarybos
Komisi-

Kanados Sportininkai 
Vyksta j Lietuvą

Kanados futbolo rinktinė 
šią vasarą viešės Sovietų Są
jungoje, kur ji sužais eilę 
rungtynių Sovietų Sąjungos 
miestuose. Ta proga ji užsuks 
į Lietuvos sostinę Vilnių, kur 
rugpiučio mėn. 18 dieną su
sitiks su Lietuvos futbolo mei-

steriu
komanda. Įdomu, ar du ukrai
niečiai, kurie įeina į Kanados 
runktinės sąstatą, vyks į So
vietų Sąjungą, ar jie bus pa
keisti kitais žaidėjais. E.

ir Ukrainos leidi- 
Petrašiunų popierio

Lietuviškas popierius 
Maskvos 
u iams. - 
fabrikas gavo užsakymą (tik
riau tariant įsakymą) prista
tyti į Maskvą 600 tonų geres
nio popierio leidiniams užsie
nio1 kalbomis. Be to, lietuviš
kas popierius didesniais kio- 
kiais bus teikiamas Ukrainai, 
ukrainiškai enciklopedijai lei
sti.

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 Peno 
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 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 tarno 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
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 populia
riam Pittsburgho Joey 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 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 remia- 
Šio Deimantinio Seimo proga

Jaunuolių Fondas.
ma jaunuolių veikla, 
prisiminkite Moksleivių ir Jaunuolių fondus.

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

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

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

SLA sekretorius prašo 
padirbėti vajaus metu

Praeitą savaitę Susivieniji
mo sekretorius dr. M. J. Vind- 
kas išsiuntinėjo laiškus visų 
Susivienijimo kuopų finansų 
sekretoriams ir organizato
riams, prašydamas juos pa
dirbėti Deimantinio Vajaus 
metu, kad iki seimui musų or
ganizacijos narių skaičius pa
daugėtų ir Deimantinio Seimo 
metu visi bendrai galėtume 
pasidžiaugti savo darbo vai
siais. Tarp kitko jis rašo:

Tad laukiam iš Jūsų greito 
ir neatidėliojamo vajaus dar
bo ir naujų narių aplikacijų. 
Aš noriu Jus matyti eilėse 
Deimantinio Vajaus veikėjų, 
kuriuos turėsiu malonumą pri
statyti 75 metų Jubiliejaus 
Seimui.

Kreipkit dėmesį į vaikus ir 
jaunuolius, kurių duoklės ma
žos. O jaunuolių ir vaikų vi
sur pilna.

Išaiškinkit veikėjams ir ap- 
likantams, kad tik iki liepos 
1 dienos galima naudotis dide
liu palengvinimu: į visas ap
draudos klases išrašot Non- 
Medical aplikaciją, be dakta
ro sveikatos tikrinimo ir na
rys gauna 10% nuolaidos nuo 
paskelbtų duoklių, turėdamas 
pilnas teises ir privilegijas.

Rekomenduokit nariams, 
turintiems mažas apdraudas, 
paimti papildomą 10-čiai metų 
Term apdraudą, kurios duok
lės yra mažos. Tą apdraudą 
Imti patarkite visiems, nes ji 
gera įvairaus amžiaus asme
nims. Kvieskit visus savo tal
kon.

Aš darau jums šį primini
mą ir maloniai prašau: liku
sias iki liepos pirmos dienos 
savaites energingai išnaudo- 
kit pasimatymams su aplikan- 
tais.

Iškilmingai sutikim savo 
garbingos organizacijos Dei
mantinį Jubiliejų busimam 
seime, kad galėtume ' pasi
džiaugti atlikę didžią pareigą 
savo žmonėms, savo organiza
cijai ir patys galėtume gauti 
skirtas dovanas prizus, laimė
jimus ir garbingus seime pa
žymėjimus.

Patenkinkite centrinio sek
retoriaus prašymą ir Deiman
tinio Vajaus metu, kuris tęsis 
visą birželio mėnesį, stokite 
darban ir verbuokite dar ne
priklausančius lietuvius ir lie
tuvaites į Susivienijimą, kad 
iki busimo Deimantinio Seimo 
musų broliška organizacija 
padaugėtų nariais. Daugiau
sia dėmesio kreipkite į jau
nuolius, kurie šio vajaus metu 
priimami labai lengvomis są
lygomis, tad pasinaudokite jo
mis ir įrašykite savo naujas 
dukreles ir sūnelius į Susivie
nijimą už $3.00 metinių mo
kesčių. Tokių lengvatų tapti ,

SLA Reikalai ir Veikla
Aukštaičiai, Žemaičiai, Kapsai, 

Zanavykai ir Dzūkai

Visus Prašome į SLA Ketvirtos Apskrities 
Metinį Jomarką

Sekmadienį, birželio-june 19 
dienos ryte dar prieš saulės 
užtekėjimą visi atsikeikime ir 
bukime tinkamai pasiruošę, 
dalyvauti Lakewood Parke, 
kuriame įvyksta SLA ketvir
tos apskrities MIENINIS IŠ
VAŽIAVIMAS. Tai ne tiktai 
Connecticut, bet ir kitų ar
timų valstijų lietuvių meti
nis pasimatymas, pasikalbėji
mas ir pasivaišinimas. Bile 
kuris tą dieną likęs namie per 
visus metus save bars už pa
darytą klaidą.

— Sveikas, sveika, sveiku
čiai, net per metus laiko ne
matyti! Vot malonu pasmaty- 
ti. Nugi eikime prie bufeto ir 
malonumą aplaikydami po 
vieną kitą išgerkime! Tokie 
ir panašus išsireiškimai bus 
girdimi visoje ežero pakran
tėje.

Apart malonių pasimatymų 
ir pasivaišinimų, bus ir dau
giau įdomumų, kuriuos pa
teiks rengėjai. Teko girdėti, 
kad ansoniečiai Marčiulionis 
ir Radzevičius veja kanapinę 
virvę, kurią šerifo Bujanaus- 
ko komandoje piknike trauks 
dzūkai su žemaičiais. Water- 
buriečiai Matas, Orantas ir

S.L.A. Kuopų Veikla
SLA 63 Kuopa Rengia 

Priešseiminį Pikniką
CHICAGO, ILL. — SI.A 63 

kuopos piknikas įvyks sekma
dienį, birželio-june 19 dieną, 
Ryan Wood parke, 81-st and 
Western Avenue.

Tai bus priešseiminis kuo
pos piknikas. Mat kuopa yra 
nutarusi siųsti nors vieną de
legatą į seimą ir tas sudaro 
nemažai išlaidų, taigi kad pa
dengti tas išlaidas, yra ren
giamas šis piknikas.

Visi 63 kuopos ir kitų SLA 
kuopų nariai ir visi geros va
lios lietuviai ir lietuvaitės esa
te prašomi dalyvauti piknike 
ir praleisti keletą valandų ty
rame ore tarp žaliuojančių 
medžių. Turėsim įvairių gėri
mų ir skanių užkandžių. To
dėl birželio 19 dieną vietos ir 
apylinkėse gyvenanti lietuviai 
ir lietuvaitės važiuokite į SLA 
63 kuopos pikniką.

Kviečia Valdyba.

Rockford, Illinois

SLA 77 Kuopos Veikla 
ir Rūpesčiai

Iš praeities SLA 77 kuopa 
turi įsigijus gerą vardą drau
gijų tarpe kaip vadovybė kul
tūriniuose darbuose, kaip tai 
surengimu prelekcijų sveika
tos ir kitais klausimais. Daug 
kartų kalbėjo ir laikė paskai
tas dr. S. Biežis iš Chicagos 
ir vietinis dr. Plioplys, taipgi 
kas metą buvo surengiami te
atrai, gegužinės ir kitokie 
linksmo pobūdžio pokyliai su 
užkandžiais.

Taip ir dabar senesnieji 
kuopos nariai susijungę su 
naujais nariais nepavargsta, 
taip kaip tas SLA gyvenimas 
plaukia lietuvybės ir Lietuvos 
laisvinimo vaga. Bėdų ir pas 
mus niekad netrūksta, senes
nės kartos lietuvius visokios

Susivienijimo nariais niekad 
pirmiau nebuvo ir vargiai ka
da nors bus ateityje, tai ne
praleiskite šios progos.

Trečiokas žada suorganizuoti 
bėglių lenktynes, aukštaičių 
su kapsais.

Matėme laikraščiuose pra
nešimus, kad prezidentas Ei- 
senhoweris yra ūkininkas, tu
rintis nemažą ūkį Pennsylva- 
nia valstijoje. Taipgi jis turi 
ir nedidelį lėktuvą vadinamą 
“Helicopter”, kuriuo iš vietos 
gali pakilti aukštyn į orą ir 
bile kurioje mažoje aikštėje 
nusileisti. Musų ūki n i n k a s 
Vincas Alksninis pastudijavęs 
randa, kad Helicopteris ūki
ninkui yra tikrai ideališkas 
dalykas. Sako kuomet vasarą 
karvės zyliodamos sulenda į 
krumus, tai sunku jas suras
ti. Lysdamas į krumus su ša
komis gali akis išsibadyti ir 
drabužius sudraskyti, o į Heli- 
copterį sėdęs perbirbiai virš 
krūmų ir tuojaus pamatai 
žalmargių ar juodmargių nu
garas krūmuose. Tad ūkinin
kas Alksninis žada Helicopterį 
įsigyti dar prieš ši išvažiavi
mą ir jame atskirsti. Visi 
sporte laimėjusieji gaus “free 
ride”.

Birželio 19 d. visi bukime 
Lakewood Parke, 36 Lake- 
wood Road, Waterbury, Conn.

Kazys.

ligos ir nelaimės kankina, bet, 
sveikieji stengiasi juos paguo
sti, aplankyti ir suraminti. 
Tai SLA principai ant kurių 
remiasi vasa organizacija. 
Aplankius musų senesnes na
res ponias Širvinskienę ir Ru- 
zienę, kurios nelaimingai puo
lė ir rankų kaulai lūžo, radau 
pasveikusias ir linksmas, bet 
ponai Shulcai sunkioje padė
tyje, viena tai senatvė, p. 
Shucai paraletišRas sukrėti
mas atėmė jam koją, ranką ir 
kalbą. P. Shulcienė buvo stip
riausia namuose, pas kurią 
gyveno Jonas Ūsas, irgi 77 
kuopos narys, netekęs visiško 
regėjimo, dabar ir p. Shulcie- 
nės sveikata pašlijo, negali 
vaikščioti, tad jos dukrelė pa
siėmė abudu senukus pas sa
ve, o vargšas Jonas išėjo pas 
svetimtaučius.

Nežiūrint visų bėdų, musų 
77-ta kuopa rengia gegužinę 
sekmadienį, rugpiučio mėn. 7 
dieną, Šimaičių parkelyje. Ži
nome, kad visi nariai daly
vaus ir kviečiame visą lietu
višką publiką, taipgi yra už- • 
mėgsti ryšiai su Kenošiaus te
atralų grupe, kuriai vadovau
ja režisiorė ponia Jarienie. Tie 
artistiškai sulošė Rockforde 
du kartus ir šiemet jie atvyks 
sulošti musų 77-tai kuopai te
atrą spalių pabaigoje. Apie 
tai bus vėliau pranešta Tėvy
nėje. Tai tiek šiuo kartu.

SLA 77 Kuopos Koresp.

Aliąuippa, Pa.

ŠIA 247 KUOPOS 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyks birželio 26 dieną, 6:30 
valandą vakare, pas draugus 
Einikius, 1501 Green Street, 
Aliąuippa, Pa.

Maloniai visi nariai ir narės 
prašomi į susirinkimą pribūti 
ir užsimokėti duokles, taipgi 
atsiveskite kandidatų prirašy
ti, nes dabar gera proga ei
nant Deimantiniam Vajui pri
sirašyti iki šių metų birželio 
30 dienai.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

Chicago, Illinois

Iš SLA 134-tos Moterį/ 
Kuopos Veiklos

SLA 134-tos moterų kuopos 
birželio mėnesį susirinkime 
buvo gyvai svarstomi organi
zacijos reikalai, vėl skiriamos 
aukos ir nutarta liepos ir rug
piučio mėnesiuos turėt atos
togas.

Žalgirio mūšio ir Dariaus- 
Girėno žuvimo minėjimui pa
aukota 25 doleriai, širdies li
gų tyrimo Institutui — 15 do
lerių.

Įvykusios kuopos išvykos 
gegužės mėn. rengimo komisi
ja pranešė, kad išvyka visais 
atžvilgiais puikiai pavykusi, 
maloniai nuteikė visas nares.

Už pasisekimą šios išvy
kos išreikšta nuoširdi padėka 
Naujienoms, Sandarai, Tėvy
nei, p. L. Vanagaitienei, p. S. 
Barčus už pranešimus ren
giant minėtą išvyką; visoms 
narėms aukavusioms skanius 
užkandžius, pinigiškai prisidė
jusioms ir tą dienią visoms 
nuoširdžiai dirbusioms; taip 
pat musų mieliemsiems sve
čiams, viešnioms už atsilanky
mą į musų darbų nuoširdų 
parėmimą. Dar kartą širdin
gai dėkojame.

Po susirinkimo gimtadienio 
proga pasveikintos: p. Elzbie
ta Petkunas, Emilija Markū
nas, ir kitos. Joms sudainuota 
Ilgiausių Metų ir išreikšta 
gražių linkėjimų. Poniai S. 
Alvinienei už vaišes delegačių 
į Deimantinį Seimą išleistu
vėms visos delegatės širdingai 
dėkoja. Narė.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

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

—o—
Los Angeles, Calif. — Su

sivienijimo 75 kuopos rengia
mas piknikas įvyks birželio 
mėn.4 26 dieną, sekmadienį, 
visiems gerai žinomam Aroyo 
Saco parke, privažiavimas iš 
North Figueroa bei Pasadena 
Freeway prie No. Avenue 60. 
Rengėjai kviečia visus kuopos 
narius ir visus geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti piknike ir linksmai ty
rame ore laiką praleisti.

—o—
Akron, Ohio — Susivieniji

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

—o—
Chicago, Illinois. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
63 kuopa rengia gražų pikni
ką sekmadienį, birželio mėn. 
19 dieną, Ryam Wood parke, 
81-st Street ir Western Ave
nue.

Tai bus priešseiminis kuo
pos piknikas, todėl rengėjai 
kviečia savo ir kitų kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvauti 
piknike'ir tyrame ore jaukio
je nuotaikoje pralaisti sekma
dienio popietį. Lai birželio 19 
dieną visi keliai ir visus veda 
į Susivienijimo 63 kuopos pik
niką, Ryan Wood parką, liuo- 
so laiko praleidimui ir pasi
matymui su senais draugais, 
taipgi pasidarymui naujų pa
žinčių.

I
 SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos Skyrius

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

Račo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Senų Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)
Nemažai pagyvenusių asmenų pa

tenka į chroniškų ligų įstaigas arba se
nelių namus kur .jie randa tinkama prie
žiūrų ir slaugymų patogesnį negu šeimo
se. Kai kurie seni, žmonės su ‘tokiom
ligom kaip smegenų arteriosklerozė ar
ba senatvinė .silpnaprotybė turi būt gy
domi proto (psichiatrinėse) ligoninėse. 
Pailgėjus vidutiniam amžini ir ilgiau 
gyvenant atsirado didesnis skaičius se
nų žmonių ir padaugėjo kandidatų iš jų 
tarpo į proto ligonines ir kitas įstaigas. 
Paskutiniais metais toks priaugimas vy
resnio amžiaus pacientų pastebimas New 
Yorko valstybės proto ligoninėse. Seni 
žmonės su minėtom ligom priimami į tas 
ligonines kai pasidaro neįmanoma juos 
laikyti šeimos normaliose sųlygose ir su 
.jais sugyventi, gydymas valstybės (pro
to) ligoninėse yra nemokamas. Bet lai
kymas senelių namuose ir chroniškų li
gų įstaigose yra apmokamas; paprastai
tęsiasi ilgai ne mėnesiais, 
reikalinga didelių lėšų.

A. Grigaitis 
SENIŪNAS

TĖVŲ DIENA
Skaitytojau!
Motinos dieną, jubiliatės 

sveikinamos n>e tik žodžiu, lai
škais, gėlių puokštėmis, įvai
riomis dovanomis, bet ir laik
raščiai, nežiūrint jo veido ir 
proto, gražiai atsiliepia apie 
musų gimdytojojas, maitinto
jas, auklėtojas. Taip, jos to 
vertos. Net ir žmogžudys 
klaupiasi prieš motiną ant 
kelių ir su ašaromis prašo 
atleidimo dėl jo piktų darbų. 
Tęvų dieną — nieko pana
šaus — šaltas pasveikinimas, 
dovanoms, koks nors kakla- 
raikštis, arba, tai jau labai 
gerai, trikvatierkė “PM” arba 
“Imperial”. Ir viskas. O aš 
pasakysiu, jog ir tėvai verti 
motinų pagarbos.

Z

Toli nesidairysim. Pavyz
džiui paimsim senelį, kurį te
ko sutikti keliaujant į vaka
rus.

Sakyčiau ir Kristus jį pa
bučiuotų ir pasidžiaugtų, jog 
neveltui mirė ant kryžiaus dėl 
savo artymo — žmogaus.

Keliuose kaimuose mums 
atsakė niakvynę, mus ėmė pa
gieža, kad vokiečiai žmones, 
netekusius dėl jų kaltės savo 
tėvynės, varo iš kiemo, gailisi 
net pastogės. Bet šiandien, ra
šant šias eilutes, šaltai galvo
jant, pradedi dairytis apie sa
ve. Ar mes geresni buvom? 
Žiūrėk, elgeta visą gyvenimą 
svetimiems dirbęs, sulaukęs 
senatvės, priverstas imti laz
dą į rankas, per pečius kabin
ti terbą, eiti prašyti išmaldos, 
kiemuose lodyti šunis. Ar jis 
visą gyvenimą nuo mažų die
nų prakaituodamas neužsi
tarnavo senatvėj ramaus po
ilsio ir duonelės kąsnio? Lie
tingą rudenį, klampų pavasa
rį, ar žiemos metu kada pus
nys užkloja kelius, artėjant 
vakarui jis prašosi nakvynės. 
Vieton, kad priglaudus pavar
gėlį, šunimis užsiundomas.

Praeito karo pabaigon, ar
tėjant frontui % daugel musų 
viengenčių traukėsi niuo artė
jančių aziatų Prūsų žemės

o metais ir 
Dabartiniais

I link. Ir daugelis ten jų prisi
rinko, net vandens šuliniuose 
neužtekdavo. O prūsas vis 
delsė įsileisti savo žemėn. 
Reik ne tik vandens, bet ir 
duonios. Žiūrėk šimtamargis, 
jausdamas pas tokį alkaną ne
laimingąjį dar keletą markių 
ar ką vertigesnio, dešros ga
balą įkainuoja viso kumpio 
vertę. O už savaitės antros, 
karo audros vejamas, veik 
viską palikęs, bėga, kur akys 
neša.

Šv. Rašte pasakyta, jog 
greičiau kupranugaris pro 
adatos skylutę pralys, nei tur
tuolis regės dangaus karalys
tę. Kaip jus manote, ar šv. 
Raštas teisybę pasakęs ?

Diena baigėsi. Saulė nusi
leido ir pradėjo temti. Vėly
bas rudens vakaras ir drėg
nas ir vėsus. Naktį norisi pra
leisti šiltoj pastogėj. Bet ar 
tai musų valioj, jei niekas ne
nori mus priglausti. Privažia
vę vienkiemių kaimą, susto
jom. Nutarėm, jei nepasiseks 
visai vilkstinei gauti nakvynę, 
jieškoti bent musų jauniau
sioms šešių mėnesių bendra
keleivėms ir moterims. Mes 
vyrai nakvosim ant vežimų. 
Tai ne pirmiena. Kaimo žmo
gui dar smagiau gryname 
ore! Svarbu, nelyja. Čia pat 
paplentėj aukštų medžių ap
suptas tūnojo dvarelis su gra
žiais plytų triobėsiais, baltu 
dviejų aukštų gyvenamu na
mu.

Dvi musų drąsiausios ben
drakeleivės nuėjo dvariukan 
jieškoti laimės. Tikėjomės 
nors klojime gauti užuovėją 
nakčiai, o mažosioms su jų 
motinoms kur šiltesnį kampe
lį. Į musų butinnnkių prašy
mą priglausti nakčiai nors 
vaikus ir moteris, dvaro šei
mininkė parodė priterštą vo
nios kambarėrį, tardama: 
“Ant grindų galėsite pasikloti 
šiaudų”.

Žinoma, mūsiškės į tokį ty
čiojimąsi mandagiai atsakė:

O mieloji ponia, tai mums 
per puiki nakvynė!

laikais nemažas skaičius senų žmonių 
gauna nedideles pensijas iš Socialio 
Draudimo (Sočiai Security), vyrai pra
dedant nuo 65 metų amžiaus, moterys 
nuo 62 metų (nepilnų) ir iš to gali leng
viau pragyventi, ypač jeigu dar turi 
kiek savo sutaupą. B'et senų žmonių 
didesnis palinkimas sirgti įvairiom chro
niškom ligom ir jų gydymas ypač ligo
ninėse ir užlaikymas įvairiose įstaigose 
kainuoja brangiai ir jiem yra nepakelia
ma našta. Yra projektas suteikti nemo
kama medicinos pagalba vyresnio am
žiaus asmenim pradedant nuo 65 metų, 
turintiem socialio draudimo teises. Toks 
nemokamas gydymas, kurs apima medi
cinas pagalbų, chirurginį ir kitų gydy
mą, gulėjimų ligoninėse butų labai svar
bus ir naudingas, nors suristas su dide
lėm išlaidom. Tų viską numato Forand 
įstatymo projektas (bilius), bet pakol 
jam yra stiprus priešininkai, tai val
džios viršūnės ir Amerikos Medicinos 
Draugija (A. M. A.). Todėl visi suinte
resuoti to įstatymo priėmimu turėtų dėti 
savo parašus po peticijom ir siųsti J. V. 
Kongresui, kad to įstatymo projektas 
butų patvirtintas.

(Bus daugiau)

Ir išėjo spiaudydamos.
Ši naujiena buvo mums ne

maloni. Važiuoti tolyn nebuvo 
prasmės, kur važiuoti? Grei
čiausia ir sekančiam kaime 
išgirsi tą patį: Važiuokit to
liau!

I

Temsta.
Musų arkliukai, vargšės 

karvutės, nepratę kietu plentu 
vaikščioti, buvo pavargę ir 
stovėjo nuleidę galvas, lauk
dami poilsio ir maisto.

Vyrai, tarė brolėnas, aš va
žiuoju pirmyn, jei ką gero ra
siu, grįžiu arba rytoj aštun
tą čia ant plento susitiksim.

Ir jis su žmona nudardėjo 
pakalnėn. Tiesa, jo bėrukai 
dar nebuvo pavargę, o jau
niems ir vargas nėra taip bai
sus. Netoliese užeigos namuo
se jiedu šiaip taip įsiprašė 
nakvynėn.

Likusieji tariamės, kas da
ryti.

Taip mums belukuriuojant 
prie musų vilkstynės priėjo 
su kriukiu rankoj aukšto 
ūgio, liesas, kaip šakalys se
nelis.

Kas jus busite? — piktai 
paklausė atvykėlis.

Tamsta klausk ne kas mes 
esame, klausk ko mes čia su
stojome — iškirto vienas iš 
bendrakeleivių.

Jei klausiu, tai atsakykite 
— vėl piktai bumbtelėjo tėvu
lis su kriukiu.

Pradžioj buvau pamanęs, 
jog tai dvaro pasiųstas koks 
“penteris” mus varyti toliau 
nuo kelio.

Stačiokiška senuko kalba ir 
jo mostygavimas kriukiu išr 
šaukė manyje pyktį ir aš pa
klausiau jo:

O kas tamsta esi?
Aš — šio kaimo biurger- 

meisteris (seniūnas), buvo 
trumpas ir aišku atsakymas.

Vokietijoj biuiigermeisteris 
(kaimo seniūnas) su kriukiu 
rankose reiškia esąs pareigo
se ir tuomet su juo reikia 
skaitytis, nes jo galia kaime 
yra karališka. Kanzerio lai
kais sakydavo, jog kaimo 
biurgermeisteris seniūnas — 
pirmas žmogus po kaizerio. 
Seniūnas yra kaimo viešpats. 
Sužinoję, kas jis yra, pradė
jom pasakoti savo vargus.

(Bus daugiau)



t Birželio 17, 1960 TĖVYNE

SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti’Darbai
- PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, įvykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)

Baigiant, noriu pareikšti padėką Tėvynės redak
toriui ir lietuviškai spaudai, kuri per visą laiką taip 
gražiai kooperavo ŠIA organizacijos reikalais, vi
siems veikėjams ir Pildomosios Tarybos nariams už 
nuoširdų bendradarbiavimą.

E. Mikužiutei įnešus priimti prezidento raportą 
su pagyrimu, N. Gugienei parėmus, prezidento rapor
tas buvo vienbalsiai priimtas su pagyrimu ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti.

6. SLA vice prezidentas J. Maceina savo raportą 
patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad gruodžio 28, 29 d. 
lankėsi SLA Centre, kur pasirašė valstijų egzaminie- 
rių raporto “acknowledgment” ir vėliau dalyvavo par 
sitarimuose, kuriuose buvo aptarti SLA Vajaus ir 
kiti reikalai. Be to, jis atliko jam pavestą, pagal Pil-

domosios Tarybos nutarimą, vieno morgičiaus sutvar
kymo reikalą. Jis buvo nuvykęs pas morgičiaus ap- 
likantą, apžiurėjo turtą, susipažino su padėtimi ir 
išgavo iš aplikanto pažadėjimą, kad morgičiaus 
kalai tuojaus pat bus pilnai sutvarkyti.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus 
prezidento raportas buvo vienbalsiai priimtas ir 
jo atlikti darbai ratifikuoti.

7. SLA prezidentas P. Dargis, paprašo SLA se
kretorių raportą atidėti sekančiai sesijai, kadangi jo 
raportas bus metinis, ilgas ir užims daugiau laiko.

8. SLA iždininkė N. Gugienė savo raportą patiekė 
raštu.

rei-

vice 
visi

SLA IŽDININKES RAPORTAS
Pildomą jai Tarybai Suvažiavus New Yorke 

1960 Metais Vasario 25 Dieną
Gerbiamieji Tarybos Nariai:

Kaip jau įprasta, užbaigus 1959 metus prirengiau 
ir pasiunčiau dr. Vinikui sekamus nedaliuotus rapor
tus, kurie pilnai nušviečia Paskolų, Bonų ir “Cash” 
padėtį su 1959 m. gruodžio 31 diena. Čia priduosiu 
tiktai sutrauką tokių raportų, kaip seka:

SLA KUOPŲ IR NARIŲ ĮNEŠIMAI 51-MAM SEIMUI
(Tęsinys)

SLA nariai, gyvenantieji Kanadoje, atlieka visas 
narių prievoles, tačiau neturi pilnų teisių. Tarp kitko, 
jie negali būti renkami į Pildomąją Tarybą. Pati 
SLA Konstitucija tokios rūšies narių nenumato ir jų 
egzistavimas yra priešingas SLA Konstitucijos dva
siai. Todėl Konstitucijos 5-to skyriaus 1-mas posky
ris neatidėliotinai turi būti papildytas sekančiai: 
“ . . . Pildomosios Tarybos nariais gali būti renkami 
tik tokie nariai, kurie yra išbuvę gerame stovyje Su
sivienijime ne mažiau kaip 5 paskutiniuosius metus 
prieš rinkimus ir yra Jungtinių Amerikos Valstybių 
arba Kanados piliečiai.”—Siūlo 236 kp.

Seimai ir Rinkimų Suretinimas
Seimai ir Pildomosios Tarybos rinkimai turi vykti 

kas 4 metai.—Siūlo 301 ir 44 kuopos.
Seimai privalo vykti kas 3 metai, o ne kas du 

metai.—Siūlo 336, 85, 7 ir 32 kuopos.
Pageidaujama, kad Seimai ir Pildomosios Tary

bos rinkimai vyktų kas du metai, kaip dabar daroma. 
—115 kp.

Seimai ir Pildomosios Tarybos rinkimai privalo 
įvykti kas 3 metai.—Siūlo 226, 352, 313 kuopos ir 
6-toji Apskritis.

Siūloma SLA Konstitucijos ir Įstatų skyriuje III 
poskyrį 1 ir taip pat skyriuje IV poskyrį 2 pakeisti ta 
prasme, jog SLA Seimai butų šaukiami ir renkama 
SLA vadovybė ne dvejiems (kaip dabar), bet trejiems 
metams.

Tuo budu sutaupytų daug laiko ir pinigų pats 
Centras—vadovybė, tiek paskiros kuopos, o pailginus 
vadovybės kadenciją SLA bendrai veiklai nebūtų pa
kenkta. Dargi, per ilgesnę kadenciją, vadovybė galėtų 
gausiau pasireikšti savo darbais, pilnai įvykdyti visus 
Seimo padarytus nutarimus ir geriau pasiruošti atei
nantiems Seimams, kad jie trumpiau ir sklandžiau 
įvyktų. O esant rečiau rinkimams, patys rinkimai 
butų daug (gyvesni, nariai rinkimuose stengtųsi daug 
gausiau dalyvauti, norėdami išsirinkti sau tinkamą 
ilgesniam laikui vadovybę.—Siūlo 125 kp.

Tarnybos Apribojimas
Po keturių tarnybos terminų Pildomosios Tary

bos narys nėra leidžiamas kandidatuoti penktam ter
minui.—Siūlo 226 kp.

Apriboti Pildomosios Tarybos narių kadenciją 
dviem terminais, suteikiant galimybę įsilieti naujoms 
jėgoms į SLA—Siūlo 308 kp.

Raštinės Perkėlimas
SLA raštinę iškelti iš New Yorko į Chicagą.— 

Siūlo 226 kp.
Kultūros Namų Steigimas

134 (moterų) kuopa vienbalsiai nutarė prašyti 
Seimą įgalioti Pildomąją Tarybą įsteigti Chicagoj kul
tūros namus, kurie čia labai reikalingi, pageidaujami

I daugelio lietuviškų organizacijų, ypač jaunimo, 
šeštosios SLA Apskrities konferencija vienbalsiai 

nutarė kreiptis į Seimą, kad jis įgaliotų Pildomąją 
Tarybą steigti kultūros namus didžiosiose lietuvių ko
lonijose.

• Siūlome sudaryti SLA poilsio namams planuoti ir 
statyti komisiją: SLA Prezidentą Povilą Dargį, Toron
to kuopos pirmininką Jurgį Strazdą ir 352 kuopos 
pirmininką Feliksą Motuzą.—352 kp.

Našlių ir Našlaičių Fondas
Iš Našlių ir Našlaičių Fondo pinigai kad nebūtų 

pervedami į kitus fondus iš kurių nėra grąžinama, tai 
reikalui esant, ar tai moksleivių stipendijoms, ar ki
tiems svarbiems reikalams, kad atsiklausus Labdary
bės Komisijos sutikimo butų teikiama parama iš N. 
ir N. Fondo.—(Siūlo 40 kp.

Draugybos Narių (Sočiai Members) Klausimu
Draugybos nariai kad galėtų būti tiktai tokiomis 

sąlygomis ir teisėmis, kaip kad dabartinė SLA Konsti
tucija nurodo (pusi. 17, skyrius VII, poskyris 3, ir 
tam pačiam skyriuj 18 pusi., poskyris 10).

Nes seniems SLA nariams kuopose, apskričiuose 
ir Seimuose, tos privilegijos, kokias jie turi, kainuoja 
37 centai į mėnesį kiekvienam nariui vien tiktai lėšų 
fondui, kuomet Draugybos Nariams tas viskas yra 
siūloma už 17 centų į mėnesį. Sulyg dabar siūlomo 
Draugybos narių priėmimo, visi seni apdraudos ir li
goje pašalpos nariai, mokėdami aukštus mokesčius, 
greitai praras savo teises prieš 17 centų į mėnesį mo
kančius svetimtaučius.—Siūlo 40 kp.

Kitataučių Priėmimas į SLA
Pakeisti Konstituciją ta prasme, kad SLA nariais 

galėtų būti priimami ir kitataučiai, kurie yra draugingi 
lietuvių tautai bei jų organizacijoms, 
ir 115 kuopos.

Palikti Konstitucijoj taip, kad tik lietuviai ir 
jiems giminingi krauju arba per vedybas tegali būti 
SLA nariais.—Siūlo 40 kp.

Apdraudos Reikalai
Kada vienų metų amžiaus vaikas yra apdraudžia

mas VI, V2 ir V3 skyriuje ir duoklės yra užmokėtos 
per du pilnus metus, mirties atsitikime pilna apdrau
dos suma turi būti išmokėta, o ne laipsniška jos dalis 
pagal amžių.—Siūlo 14 kp.

Įsteigti visos šeimos apdraudos skyrių.—Siūlo 14 
kp.

Panaikinti 50 centų mokestį nariui keičiant ap
draudos laipsnį.—Siūlo 352 kp.

Pašalpgaviai ir Pomirtinės Išmokėjimai
Panaikinti dešimt dienų terminą. Turėtų būti, 

kad pomirtinė arba jos dalis išmokama asmenims tu
rintiems teisę ją gauti, tuojau pat, kaip Susivienijimo 
Sekretorius gauna nario mirties įrodymus ir pomirti-

Siūlo 85, 7, 32

1
1
2
7

5
6

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

savo

__ $8,550.00 
__ 11,500.00 
___ 2,950.00

PASKOLŲ RAPORTAS
paskola, Illinois valst. Balansas------
paskola, Indiana (nauja) -------------
paskolos, Maryland valst. Balansas .
paskolos, Massachusetts valst. (įskaitant 

į naują paskolą) ---------------------------
paskolos, Michigan valst. Balansas -------
paskolos, New York valst. (įskaitant

1 naują paskolą) ---------------------------
paskola, Ohio valst. Balansas-------------1

10 paskolų, Pennsylvania valst. Balansas_

37,475.00
27,150.00

76,070.00
23,330.00
53,680.21

Viso 33 paskolos sumoje_____________ $240,705.21
1959 m. buvo iškolektuota nuošimčių sumoje $9,359.68 

(1958 metais $8,198.98)
1959 m. numokėta sumos ir pilnai atmokėtų

paskolų buvo sumoje______________ $33,295.00
(1958 metais — $28,805.00)

Visos paskolos gerame stovyje, nuošimčiai, nu- 
mokėjimai, taksos, gaisro apdrauda padaryta laiku, 
išskyrus duotą No. 370 morgičių, kuris reikalauja 
griešto Pildomosios Tarybos nuosprendžio.

Kaip jau pirmiau raportavau P. T. 
sumokėjo tiktai vieną nuošimtį

skolininkai
$170,00, kuris pri-

nes reikalas yra aiškus ir be kliūčių.—Siūlo 352 kp.

Ilgamečių Narių Apdraudą Padaryti 
Išmokėta Apdrauda

Kad SLA narys, sulaukęs 70 metų amžiaus ir mo
kėjęs į SLA fondus, kuriems jisai priklauso, per 30-40 
metų, butų paliuosuotas nuo tolimesnių duoklių mokė
jimo, pasilikdamas pilnateisiu nariu, ir kad jam mirus 
butų išmokama pilna pomirtinė.—Siūlo 40, 44 ir 14 
kuopos.

Pomirtinių ir Pašalpų Išmokėjimo Kelias
Tikslu sutaupyti pomirtinių ir pašalpų išmokėjimo 

formalumų laiką, siūloma, kad pomirtinių ir pašalpų 
išmokėjimą vykdytų Susivienijimo Sekretorius arba 
Centro Raštinė, naudojant čekius su atitinkamu blan
ku, kurio viena dalis, piniginis čekis, butų siunčiamas 
atitinkamam gavėjui, o to čekio atkarpa—atitinkamas 
dokumentas—Susivienijimo Iždininkui dėl Iždininko 
vedamos atskaitomybės.—352 kp.

Narių Įrašymui Palengvinimas
Panaikinti amžiaus paliudijimo anketą ir supras

tinti narių įrašymo procedūrą, paliekant tik vieną an
ketą.

Centro Apmokėjimai Kuopoms
Kuopose susidariusias išrinktų draudimo mokes

čių persiuntimo ir susirašinėjimo išlaidas turėtų dengti 
Centro valdyba.—Siūlo 308 kp.

Pašalpa Ligoj
Jeigu ligonis serga tik vieną savaitę, jis pašalpos 

negauna, bet jeigu jis serga ilgiau, jis privalo gauti 
pašalpą už visą ligos periodą.—Siūlo 301 kp.

Accident atveju pašalpą mokėti nuo pirmos die
nos.—Siūlo 236 kp.

Ligoje pašalpos įsigaliojimo terminą sutrumpinti 
iki 3 mėnesių.—Siūlo 236 kp.

Apdraudos skyriaus narys, vėliau norintis persi
kelti į ligoje pašalpos skyrių, privalo priduoti daktaro 
paliudijimą apie savo sveikatos stovį.—Siūlo 14 kp.

Pertvarkyti ligoje pašalpos* skyrius ir jų duokles 
pagal nario uždarbį, amžių ir tt.—Siūlo 14 kp.

Ligoje pašalpos skyriuje pakeisti punktus kaip: 
Sergančių Pareigos, Teisės, prievolės ir pašalpų išmo
kėjimas, taip kad nesudėtingu budu galima butų nusta
tyti ligonio pašalpos tikslumą ir įvykdyti pašalpos iš
mokėjimą.

a. Kai Susivienijimo narys susirgęs praneša kuo
pos finansų sekretoriui apie susirgimą, finansų sekre
torius paskiria jam VIENĄ kuopos narį lankytoju.

b. Finansų sekretorius pats arba per lankytoją 
susiriša su ligonį prižiūrinčiu daktaru patikrinti ligo
nio suteiktas žinias (užpildytą blanką), patiria ar ligo
nis nereikalingas guldyti ligoninėn.

c. Jei ligonis serga ilgiau kaip savaitę, jis gali 
ligos pašalpos prašyti savaitiniai arba vienkartiniai už 
visą sirgimo laiką. Tam tikslui jis turi išpildyti ati
tinkamą blanką su prižiūrėjusio gydytojo ligos pažy-

(brendo balandžio 8, 1959, bet nemokėjo $300.00 ant 
sumos, ikaip buvo sutikta. Skolininkai dabar skolin
gi sekamas sumas:

4-^8-—1959 Numokėjimą ant sumos ___  $300.00
10—8--59 Nuošimtį.....................    170.00
10—8—59 Numokėjimą ant sumos____  300.00

'U t ' --------
Viso ...............       $770.00

Rašiau jiems atkartotinai, rašiau ir musų vice 
prezidentui p. Maceinai, kad jis asmeniai pakalbėtų su 
skolininkais, ir informuotų juos, kad jeigu nesumokės 
užvilktą skolą iki tam tikro laiko, tai SLA turės pra
dėti “forreclosure”. Neturiu paskutinių žinių iš p. 
Maceinos ir nieko nebegirdėjau iš skolininkų.
1958 m. gruodžio 31 d.

Viso paskolų buvo_______ $237,000.21
Naujų paskolų duota 1959 m. 37,000.00 
1959 metais atmokėta ant 
sumos ir pilnai atmokėtos
paskolos___ _____________  $33,295.00

1959 m. Gruodžio 31 dieną
Visų esamų paskolų yra sumoje 240,709.21

Viso $274,000.21
,(Bus daugiau)

mėjimu—atitinkamu gydytojo užpildyti blanku.
d. Ligonio sirgimo laikas skaitomas imant dėme

sin gydytojo nurodytas datas.
e. Finansų sekretorius apie susirgusį ir ligonio 

būklę nedelsdamas informuoja kuopos pirmininką arba 
praneša tai artimiausiam valdybos posėdyje ar kuopos 
susirinkime. Siunčia pranešimą Susivienijimo Sekre
toriui.

f. Gavus ligonio prašymą atitinkamą blanką su 
gydytojo pažymėjimų blanku, kuopos valdyba svarsto 
pašalpos reikalą, skelbia kuopos narių susirinkime.

g. Finansų sekretorius, turėdamas reikiamus ligos 
pašalpos dokumentus, nedelsdamas siunčia Susivieni
jimo Sekretoriui kartu su kuopos valdybos nutarimu- 
patvirtinimu arba su kuopos susirinkimo nutarimu.

i. Atsiradus neaiškumams dėl ligos pašalpos ga
vimo teisės ar ligonio bei jį prižiūrėjusio gydytojo 
suteiktų davinių, ^pašalpos reikalui tirti sudaroma ati
tinkama komisija, jei pati kuopos valdyba negali to

^tiksliai ir skubiai atlikti.
j. Kiekvienu atveju dėl ligonio sirgimo ligos ar 

galutinio pasveikimo, esant neaiškumams, kuopos val
dybos nutarimu, ligonis turi būti kuopos gydytojo 
patikrintas Susivienijimo lėšomis.—Siūlo 352 kp.

Ligonių Slankos
Prastinti ligos pašalpos blankas, kad gydytojui 

nereikėtų trijose blanikose pasirašyti.—Siūlo 301 kp.
Kuopos Finansų Sekretoriaus ir Iždininko Pareigos

Konstitucijoj pasakyta: Finansų sekretorius tvar
ko tikslų atsiskaitymą narių su kuopa. Jis su pirmi
ninku ir protokolų sekretorium pasirašo visus iždinin
kui [sakymus daryti išmokėjimus, o taip pat kiekvie
name kuopos susirinkime praneša apie kuopos iždo 
stovį.

I(a) Iždo globėjų ir, reikalui esant, savo paskirtų 
padėjėjų padedamas jis priima visas marių duokles, 
asesmentus ir kitus mokesčius ir duoda už juos na
riams pakvitavimus. Jis visus surinktus pinigus per
duoda kuopos iždininkui ir gauna iš jo pakvitavimą.

Reiškia, finansų sekretorius turi tik pakvitavimus.
Iždininkas privalo priimti iš finansų sekretoriaus 

kiekviename kuopos susirinkime surinktus pinigus ir 
išduoti atitinkamą kvitą finansų sekretoriui.

Iždininkas išmoka tinkamai išrašytus, pirmininko, 
protokolų sekretoriaus ir finansų sekretoriaus pasira
šytus pinigams išmokėti reikalavimus, tvarko visokių 
išmokėjimų ir įplaukų apyskaitą ir kiekviename kuo
pos susirinkime praneša apie visas pajamas ir išlaidas.

Reiškia, daro pranešimą apie kuopos iždo stovį, 
kur finansų sekretorius buvo daręs panašų pranešimą, 
prieš kelias minutes.

Siulau apie iždo stovį pranešti tik iždininkui, nes 
pas jį yra visi daviniai. Čia susitaupins laikas, ir ne
bus tokie įkyrus susirinkimai, kur nariai kas kart 
darosi pasyvus. Kas liečia antspaudą kuopose irgi 
nėra nurodymo kas yra už ją atsakomingas. Siulau 
kuopose antspaudą saugoti kuopos pirmininkui.

J. ŠARAPNICKAS,
SLA 278 kp. protokolų sekretorius.

(Tęsinys)
1910 metais seimas įvyko 

Chicagoje. Jis buvo jubilieji
nis, nes suėjo 25 metai nuo 
įsikūrimo ir kaip tokis*pasirei- 
škė iškilmingumu, darbingu
mu ir žymiu sroviniu triukš
mu. Seimo išvakary, kaip tais 
laikais įprasta buvo, tikrai di
dinga ir įspūdinga eisena — 
paradas, kame dalyvavo aš- 
tuonios kapeli jos (orkestros), 
keturi gražiai papuošti veži
mai (flotai) traukiami po ke- 
turius arklius, 20 automobilių

ir 70 karietų su tūkstančiais 
maršuojančių pavienių žmo
nių ir 37 draugijos. Eisena 
atžygiavo į erdvę First Infan- 
try Armory svetainę, turinčią 
6000 vietų, bet į ją negalėjo 
visi sutilpti. Iš to parado gau- 
singumo dalyvių jau galima 
susidaryti vaizdas, kiek visuo
menė vertino ir domėjosi Su
sivienijimu, kurio metiniai 
seimai buvo laikomi didžiau
siomis ir iškilmingiausiomis 
tautinėmis šventėmis, kurių 
žmonės laukdavo ir nariai da-

lyvaudavo viešuose parengi
muose. Būdavo ir trukdytojų, 
daugiausia iš nekuriu kunigų 
po skilimo, 'bet jų pastangos 
niekais nueidavo. Gausus lie
tuvių dalyvavimas buvo anais 
laikais vieša išraiška
gimtajam kraštui meilės ir il
gesio, ką Susivienijimas tik
rai reprezendavo. Tiesą pasa
kius, anais laikais ir nebūta 
kitų progų viešai pareikšti 
savo meilę tėvynei.

Šis seimas pasižymėjo su- 
modernanimu organiza c i j o s 
struktūros ir veikimo meto
dus. Daug konstitucijos punk
tų pakeista, pritaikant paty
rimams ir laiko reikalavi
mams. Tarpe pakeistų įvesta 
mokėti už apdraudą duokles 
pagal nario amžių, nes iki

tam laikui visi turėjo vieno'- 
das mokestis, nusitarta įre
gistruoti, t. y. legalizuoti vei
kimą tose valstijose i (ateituo
se) kur kuopos veikė ir tt. 
žodžiu, įvestomis reformomis 
Susivienijimas atsistojo greta 
kitų fraternaiių organizacijų 
vykinti ir plėsti savo kilnius 
idealus. Jau butą ir didelio 
pajėgumo stambesnes refor
mas vykinti, nes Susiv. šeima 
jau prisigyveno viršaus 10,000 
narių, kam jokia kita lietuvių 
organizacija negalėjo nė išto
lo prilygti. O antra, per 25 
metus Susiv. jau spėjo aiš
kiai ir pozityviai pasireikšti 
patriotiniais darbais, kurie 
labai arti .prie širdies lietuvių 
visuomenei, kuri rodė Susiv.

šilto palankumo ir atitinka
mos pagarbos.

šis jubiliejinis seimas gero
kai užtemdė gražius darbus 
gana kietais srovmiais gin
čais, kurie pradėjo reikštis 
jau prieš kelis metus, ir kurie 
tęsėsi per ilgą eilę metų. Ir 
šiuo metu, nors palyginamai 
jau švelnioje formoje, visgi 
tegyvuoja sroviniai pasiskir
stymai, kurie kartas nuo kar
to įkaista, kas ypač ne rete
nybė išryškėti Pildomosios 
Tarybos rinkimų metu.

Anuo metu buvo pagrindi
nai tik dvi politinės srovės ar
ba partijos: Viena, Lietuvių 
Socialistų Sąjunga, kuri po 
1905 metų nepavykusios Rusi
jos revoliucijos, smarkiai sū

go, stiprėjo ir buvo prisigyve
nusi rimto svorio lietuvių iš
eivijoje. Jos vyriausias užda
vinys — rūpintis darbininkų 
gerove internacionaliniu mas
tu. Antrą srovę sudarė tauti
ninkai — tautiečiai, kaip juos 
tuo metu vadindavo. Tautie
čių nepasikeitęs pagrindinis 
uždavinys—Lietuvos gerovė ir 
lietuvybės, išlaikymas išeivijo
je. Šių ideologijų skirtumai ir 
sukėlė pasiskirstymą ir amži
nus ginčus, kurie niekuomet 
vieni kitų neįtikino ir nusilei
dimo nerasta, atseit, viena ir 
kita srovė pasiliko ištikima 
saviems principams, kuriuos 
visuomet gynė ir jiems dirbo 
Tačiau tie ginčai neretai pri
vedę prie asmeninio pykčio, 
neišpasakytai daug žalos pa-

darė pačiam Susivienijimui, 
kurie augimą ir pajėgumą slė
gė lyg švinu. Vietoje verbuoti 
naujų jėgų, plėsti veiklą ir 
jieškoti geresnių kelių, tar- 
pusaviai ginčai ir barniai pa
siimdavo daug laiko ir ener
gijos. Jei ne tie praeities ne
sutarimai ir užsispyrimai, tai 
neabejotinai šiandien Susivie
nijimas butų kelis kartus 
skaitlingesnis ir bendrai visa 
lietuvių išeivijos patriotinė 
veikla butų buvusi kur kas 
našesnė ir džiaugsmingesnė, 
bet tai jau praeitis, kuri turė
tų ir privalėtų būti rimta pa
moka siekti vieningesnio su
tarimo musų dirbamiems pat- 
riotiniems darbams, kuriems 
norime linkėti pasisekimo.

(Bus daugiau)
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65 centai, me-

Lietuvių Siuvėjų Susirinkimas

Vy-

Za-

Teodoras

Amerikoje

Kazys Kundrotą;
Welland, Canada

Įdomus LD Numeris
)

.00

atida-
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Licensed by USSR

Los Angeles, Calif.

$2,700.00
$80,778.26

Teodoras Yagelia, 
Skyriaus sekretorius.

South Boston, Mass.

Draugijos rengiamas pobu- 
vis-vakarienė įvyks nuosavose 
patalpose birželio mėn. 19 die
ną, 5 valandą po pietų. Pobū
vio rengimo tikslas

Waterbury, Conn.

New York, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

visokeriopą 
pasaulyje.
ir įdomus, 
užsisakyti

tarpą.

numerius su šiais ir kitais {domiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

Lietuvių Piliečių Draugija 
Rengia Pobūvį

Kazio 
ap-

Paieškojimai

Ruošimąsi Prie Joninių 
Minėjimo

........... —■■■—
Gražiai Praėjo Moterų Vieny

bės Pavasariniai Šokiai

Lietuviškojo Nato su- 
ir visų (grupių aps- 
ir visų grupių apsi- 
S. O. S. dėl naujo 

plano lietuvių tautai

52.25 
$22.00
58.90
42.39
64.00
24.00
88.00
24.00
53.00
28.75

sau-
Prie

v —

Cekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Birželio 11

Išmokėtos pomirtinis
JONAS POLTERIS, 14 kp.,

Amerikos Lietuviu Veikla

ar
SLA

th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. IAckawanna 4-5529

TJJVTNfi

Moterų Vienybės pavasariniai 
šokiai-balius gražiame Hotel 
Warwick įvyko birželio mėn 
4 dienos vakare, šeštadienį, ir 
visais atžvilgiais buvo sėkmin
gi. Publikos prisirin’ko gausus 
būrys, kokio pačios rengėjos 
nesitikėjo, matėsi ne tik se
nelės karto lietuvių biznierių 
ir įvairių profesijų žmonių, 
bet nemažai buvo čia gimusio- 
augusio ir vėlesniu laiku iš 
anos pusė Atlanto vandenyno 
atvykusio jaunimo. Daug jau
nimo dalyvavo gal dėl to, kad 
dabartiniu laiku Moterų Vie
nybei pirmininkauja patriotin- 
ga ir gabi lietuvaitė Helena 
Vyziutė-Kuiber, kuri savo 
švelnia kalba ir malonumu 
moka kiekvieną jaunuolį bei 
jaunuolę patraukti savo pu
sėn.

Grojant gerai orkestrai, kaip 
ir visuomet M. V. pavasariuo
se parengimuose būdavo, jau- 

* nimas ir senesnio amžiaus !
mylintieji šokti, visą vakarą 
šoko ir linksmai laiką leido, 
o kiti apsėdę apie stalus vai
šinosi, tarp savęs besikalbėda
mi ir juokaudami, ir visai ne
pajuto kai atėjo ankstyvas 
rytas ir nenorėdami skirstėsi 
į namus.

Buvo ir meninės programos 
dalis. Pirmininkei Helen Kul- 
ber vadovaujant programai, 
buvo pakviesta jauna lietuvai
tė Marijona Jatkauskaitė pa
dainuoti, kuri savo užduotį 
atliko labai gerai padainuo
dama solo. Ji pirmą kartą 
pasirodė lietuvių parengime ir 
labai gerai save užsirekomen
davo. Butų gerai, kad ši jau- | 
na lietuvaitė dažniau pasiro
dytų lietuviškuose parengi
muose.

Reikia manyti, kad iš šio 
parengimo rengėjoms liks ne
mažai pelno. Moterų Vienybė 
parengimus ruošia dėl to, kad 
iš likusio pelno galėtų suteik
ti paramą jos reikalingiems 
lietuviams, kaip anoje pusėje 
vandenyno gyvenantiems, taip 
ir čionai ,varge esentiems lie
tuviams, už tad jos parengi
mai visuomet būna sėkmingi. 
Gerai, kad žmonės supranda 
šios moterų organizacijos ge- 
rus darbus ir ją remia.

Moterų Draugas.

Prekybos Rūmų Susirinkimas

New Yorko Lietuvių Preky
bos Rūmų valdyba kviečia sa
vo narius ir jų draugus į susi
rinkimą, kuris įvyks birželio 
17 dieną, penktadienį, 7:30 
valandą vakare, Festival res
torane, 40 East 26 Street, 
New Yorke, kuriame ameri-

kietis industrialistas Elmer R. 
Krueger pademonstruos spal
vuotas filmas su Vilniaus, 
Kauno ir bendrai Lietuvos 
vaizdais ir pasidalins įspu- 
žiais patirtais lankantis oku
puotoje Lietuvoje. Dalyvaus 
ir Jokūbas Stukas, kuris kar
tu su Krueger lankėsi Lietu
voje.

Po susirinkimo ir filmų ro
dymo bus bendri užkandžiai.

A. C. W. of A. Unijos, Lie- 
tuvių Siuvėjų 54-to skyriaus 
mėnesinis narių susirinkimas 
įvyksta š. m. birželio mėn. 22 
dieną, o skyriaus delegato ir 
Pildomosios Tarybos narių 
rinkimai įvyksta š. m. birželio 
mėn. 29 dieną, unijos patalpo
se, 11-27 Arion Place, Brook
lyn, N. Y.

Nominuoti kandidatai:
Skyriaus delegatu — 

tautas Ubaravičius;
Pirmininku Vincas 

veckas;
Vice pirmininku — Petras 

Kadakauskas;
S e k r e toriurn 

Yagella;
Fin. sekretorium-iždininku— 

Jurgis Kazakevičius;
Pildomosios Tarybos sekre

torium
Trade Board’o atstovais — 

Kazimieras Thomas ir Jurgis 
Bernotą;

Pildomosios Tarybos nariu 
— Bronė Spudienė.

Rinkimų salė bus atidaryta 
nuo 3 valandos po pietų-iki 7 
valandai vakaro. Prašomi sky
riaus nariai aktyviai dalyvau
ta

rymas trečiam aukšte gražiai 
išremontuotos auditorijos ir 
draugijos 60 metų gyvavimo 
sukakties paminėjimas. Bilie
tus vakarienei galima gauti 
pas draugijos reikalų vedėją 
Durną ir kitus valdybos na
rius. Reikia manyti, kad va
karienėje dalyvaus visi drau
gijos nariai ir gausus būrys 
svečių ir viešnių.

Lietuvių Piliečių Draugija 
įsteigta prieš 60 metų, joj pri
klauso vyrai ir moterys. Ji 
per 60 metų pusėtinai pratur
tėjo, pirmiau turėjo savo pa
talpas ant E Street, bet jos 
draugijai buvo permažos, tai 
jas pardavė ir nusipirko ge
resnį namą ant kampo Broad- 
way ir E Street. Čia turi įsi
taisius barą, kuris duoda ge
ras įeigas, už tad galėjo nu
sipirkti gerą namą, ir su kiek
viena diena draugijos turtas 
didėja.

Valdyba kiekvienais metais I 
perrenkama. Kiti valdybos na
riai ir direktoriai dažnai pa
silieka tie patys, bet pirminin
kas beveik kas dveji metai 
pasikeičia, juo parenkamas 
prasilavinęs ir gabus žmogus, 
nes tokiai draugijai vadovau
ti, .kurios turtas skaitomas ne 
šimtais, bet tūkstančiais, ne 
bile kas gali pirmininku būti.

Draugijos Narys.

kratams susiorganizuoti ir 
pajudėti”.

40 metų sukakties proga M. 
Krupavičius rašo apie Steigia
mąjį Seimą ir jo reikšmę Lie
tuvai. Ats. gen. Grigaliunas- 
Gloveckis, parašęs savo atsi
minimus, duoda jų pluoštą, 
kaip 1918 metais lietuviai 
“užėmė” Poltavą. A. Gustai
tis supažindina su Senosios ir 
Nepriklausomos Lietuvos pi
nigais — ryšium su pinigų 
specialisto J. Kario išleisto
mis tuo reikalu 2 knygomis. 
Ats. pulk. J. Andrius, Vieny
bės sąjūdžio veikėjas, pasisa
ko dėl 
kūrimo 
kūrimo 
ikelbtas 
Sovietų
likviduoti, žymusis estų muzi
kas prof. Juhan Avik pasisa
ko apie sutiktus lietuvius mu
zikus ir įvertina kai kurių iš 
jų- kūrybą. Į Kaliforniją per
sikėlė gyventi žinomieji vi
suomenės veikėjai dr. Myko
las ir Alena Deveniai. Ta pro
ga įdėta jų šeimos nuotrauka 
su vaikaičiais ir nušviesta, 
kaip po didžiausių pastangų

■ ■ ■ i

pavyko dr. M. Devenį išva
duoti iš Vorkutos. Platus Ik 
teraturos ir apžvalgų skyrius, 
įspūdžiai iš jaunimo stovyk
los Dainavoje, naujų leidinių 
ir kultūrinio gyvenimo įverti
nimas. Apie 50 nuotraukų pa
vaizduoja lietuvių 
veiklą plačiajame

Numeris įvairus 
Lietuvių Dienas
niekad nėra vėlu. Atskiro nu
merio kaina 
tinę prenumerata $6.00 visa
me laisvajame pasaulyje. Ta
čiau naujai užsisakantiems — 
tik $5.00. Adresas: Lietuvių 
Dienos, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood 29, Calif. Rep.

Paminėta Lietuvos Steigiamo
jo Seimo Sukaktis

Vietinio LB skyriaus susi
rinkime, įvykusiame gegužės 
mėn. 15 dienią, pirmiausia bu
vo paminėta Lietuvos Steigia
mojo Seimo sukaktis. Seimo 
atliktuosius darbus plačiai nu
švietė čia gyvenantis buvęs

Pianisto Alekso Mrozinsko 
Mokinių Koncertas

Pianisto Alekso Mrozinsko 
mokinių mokslo metų užbaigi
mui piano koncertas įvyks 
šaštadienį, birželio 18 dieną, 
6 valandą vakare Apreiškimo 
parapijos svetainėje. Progra
mą išpildys patys mokiniai. 
Rengėjai kviečia mokinių tė- 
vus ir visus vietinius lietuvius 
dalyvauti koncerte ir priduoti 
daugiau energijos jaunuoliam 
tęsti toliau pradėtąjį mokslą.

Koresp.

Nors Joninės dar toli, bet 
jau dabar pradema ruoštis 
prie jų minėjimo. Minėjimas 
įvyks Merritton Community 
Centfe Hali, birželio 25 dieną. 
Todėl jau dabar pradėkite 
ruoštis prie Joninių minėjimo 
ir jame dalyvaukite, nes Jo
ninės būna tik vieną kartą į 
metus, tad butų labai gerai, 
kad dalyvautų gausesnis bū
rys žmonių ir jas atitinkamai 
paminėtų . Rep.

seimo narys J. Valaitis. Jam 
baigus kalbėti, buvo diskusi
jos.

Susirinkimo eigoje buvo iš
keltas klausimas lituanistinės 
mokyklos sunki padėtis ir kad 
ji reikalinga paramos, tačiau 
tuo reikalu nieko nenutarta. 
Susirinkimas buvo gyvas ir 
aptarta nemažai su bendruo
mene susijusių reikalų. Rep.

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patams "^me pinigi 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.
J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PUBLIC
114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Balla* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AI.. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Sosivienijimo Lietuvių 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1960 Metų

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmeny*: 
Valinčius Vincas, iš Buleviznos. 
Varneckas Matas, Mato sūnūs, 

išvežtas iš Aleksoto 1944 m.
Vyšniauskas Vincas, iš Aleksan- 

druvkos.
Bartnikienė-Kanišauskaitė Euge

nija.
Butkienč-Znutaite Ona, ir But

kus, gyveno Oglesby. 
Deimantavičius .Pranas,

sūnūs, gimęs Palemone, Kauno 
skrity, 1923 metais kovo 1 d. 

Dženkaitienė Ona, gyveno 
Shepherd Avė., Brooklyn 8, N.

Kindurys Antanas, iš Mineiškie- 
mio km., Linkmenų vals., Utenos 
apskrity.

Kraužlys Juozas.
Kuprienė (Kuprys) Macevičiūte 

Vince, Petro duktė, iš Skuodo.
Marks Ona, ir jos tėvas Pykys, 

gyveno VVashington, Pa.
Paliušis Jurgis, Juozo sūnūs, gi

męs 1918 m., iš Lietuvos grjžo j 
Pittsburgh. Pa., 1939 metais.

Iieškomlejl arba apie juos tinau 
tteji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

SHALINS
(Shalinskas)

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. Vlrzinia 7-4499

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.

Užsisakyldt kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

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

Tek 5-9370

Paskiausias Lietuvių Dienų 
numeris skirtas daugiausia 
žurnalo 10 metų sukakčiai at
žymėti. Sukaktis buvo gražiai 
atšvęsta Los Angeles mies
te. 'Vedamajame palyginama 
spauda laisvėje ir vergijoje, 
kur ji turi tarnauti tik oku
pantų užmačioms ir juos gir
ti, o laisvuosius lietuvius — 
dergti ir šmeižti. Žinomasis 
liet, respublikonų veikėjas L. 
Valiukas duoda pasikalbėjimą 
su LD leidėju A. Skirium, kur 
tarp kita ko iškeliamas reika
las “Lietuvos bylą plačiau iš
nešti į amerikiečių tarpą, da
lyvaujant jų kultūrinėse ir po
litinėse organizacijose. Esame 
padarę gražią pradžią Kali
fornijos respublikonų veiklo
je, įsigydami šimtus Lietuvos 
reikalų gynėjų politinio gyve
nimo vairuotojų tarpe. Tuo 
pavyzdžiu pradeda sekti Chi
cagos ir New Yorko lietuviai. 
Linkim ir lietuviams demo

Cleveland, Ohio, gimęs 
šio 2, 1895 m., Marijampolės apskr., Lietuvoje. 
SLA prisirašė gruodžio 23, 1913 m., mirė gegužės 
16, 1960 m. Velionio žmonai, Josephine J. Polteris, 
pomirtinės išmokėta ------------------------------------  $150.00

MARE BOČINSKIENS, 50 kp., Binghamton, N. Y., gi
mus liepos 22, 1891 m., Panevėžyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 7, 1931 m., mirė gegužės 
21, 1960 m. Velionės vyrui, Justinui Buchinsky, po
mirtinės išmokėta _________________________ $1,000.00

ELZBIETA GADINAVICIENE, 50 kp., Binghamton, N.
Y., gimus gegužės 5, 1885 m., Marijampolės apskr., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugpiučio 7, 1928 m., 
mirė gegužės 28, 1960 m. Velionės sunui, Jonui 
Gudinavičiui, pomirtinės išmokėta----------------- $600.

ANTANAS LUKOŠEVIČIUS, 57 kp., Worcester, Mass., 
gimęs 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sausio 
1, 1934 m., mirė gegužės 1, 1960 m. Velionio gimi
naitei, Marei Naginionis, pomirtinės išmokėta __ $300.00 

ELZBIETA JUOZAPAVIČIENE, 141 kp., So. Fork, Pa., 
gimus rugsėjo 10, 1883 m., Kvietiškių kaime, Ma
rijampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
balandžio 2, 1916 m., mirė gegužės 17, 1960 m. Ve
lionės dukterei, Elizabeth Juozapavičiutei-Cash- 
mire, pomirtinės išmokėta_________ _________  $150

ONA VERJECKIENE, 214 kp., St. Louis, Mo., gimusi 
kovo 30, 1886 metais, Virbalyje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1939 m., mirė balandžio 
27, 1960 m. Velionės dukterei, Luise Vereckiutė- 
Peeper, pomirtinės išmokėta-------------- -----------  $500.00'

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

1. Rachelės Mussolini {domus, 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 dali Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti i tikrųjų lietuvių

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

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETITV i” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metanui visur 6 dol., visose Amerlkose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmU ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ’’ gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Vllle Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Viso ___________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. ŠILIALIENE,. 153 kp., Du Bois, Pa. Sirgo 10 s.
V. MICKUNAS. 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 1 sav. ir 5 d. _
T
J.‘
J.
B.
P.
S.
M.
J.

' BLEZGIS 153 kp., Du Bois, Pa. Sirgo 12 s. . ..................................
* AURILA, 157 kp., Youngstovvn, Ohio. Sirgo 9 s. _______________
. DRAZDZIULIS, 224 kp., Bulpitt, III. Sirgo 10 s. ir 4 d. _______
:. CIRUNIEN®, 236 kp , Toronto, Canada. Sirgo 3 s. ir 6 d._______
. STANKUS, 260 kp., fchieago. III. Sirgo 7 s. ir 4 d...........................
■GALDIKIEN®, 278 kp., St. Catharines, Canada. Sirgo 1 s. ir 5 d 
BATUTIENE, 293 kp., VVilsonville III. Sirgo 1 s. ir 6 d. ____ '

GIRAS, 297 kp , Greenfield, Mass. "sirgo 4 s. ir 3 d. .....................
• . / ■

Viso ____________________ ____________________  457.29
Nuo pradžios šių metų bendrai viso _______  $14,664.79

M. J. VINIKAS,
SLA Sekretorius.

IŠĖJO NAUJA KNYGA

Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APKASOMA:

Apie kelionę Allaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paciflko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra’’; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną dąro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdančiais šalti
niais, meškomis Ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų Indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų jaomyblų! Su gražiais paveikslais. 
UžaiMririusiems knygą tuoj pat paslunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus Ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETŲ RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, EGTUĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

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

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

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

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

Avenue
MUSŲ SKYRIAI

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Ted. 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

900 Liter&ry Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1401
682 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 6-8878

132 F mnlcH n 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CSHapel 6-4724 
11339 Jos. Cajnp&u 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
TX)S ANGELES 26, CALIF, 
Tel. NOrmandy 5-0887

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenk Intų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienaa siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adre satą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas p irmas rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose ivrite informacijų apie naujas muitų no rmas Ir natarnaivmus.

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir jdomiauaM 
žinias iš Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnlus ir “Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — tlljOt 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metamą $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite fiekj arba Money Orderi ta 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soatk Halnted Street Chica>« S. !Uinow

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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