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IYpatingom Deimantinio Vajaus? Lengvatom
Galit Pasinaudoti Paskutines 7 Dienas

Amerikos Prezidento Eisenhowerio 
Geros Valios Kelionė Sutrukdyta Ja

ponijos Aplankymo Atšaukimu
Kaip priėmė pasaulis šią nesėkmę? Džiūgavimai už 
geležinės uždangos, o laisvajam pasaulyje reiškia

mas susirūpinimas dėl neigiamą pasekmiy

sustiprinti tas tautas ir valstybes, kurios tvarkosi

Paskutiniais metais prezidentas Eisenhoweris apvainikuo
damas savo ilgų dešitmečių garbingą tarnybą gimtajai šaliai 
savo valia ir pasiryžimu atliko visą eilę kelionių, kurių tikslas 
aiškus
demokratiniu budu ir nepasiduoda komunistinio imperializmo 
puolimams. Šis prezidento ryžtas laimingu budu visiškai su
tapo su Amerikos žmonių troškimais išlaikyti taiką ir apsau
goti pasaulį nuo komunistinio pavergimo. Atmintina, kad šian
dien Amerika tėra veik vienintelė galybė, kuri pajėgi atsispir
ti Maskvos agresijai. Todėl nepaprastai šiandien svarbu išlai
kyti Amerikos autoritetą laisvųjų tautų tarpe. Komunistinė 
galybė daug kam baimę sukelia ir kai kurias Europos valsty
bes, kaip Angliją, verčia be atodairiai jieškoti palankaus su
gyvenimo su Maskva. Tad laisvosios tautos turi jausti, jog 
yra neapleistos, ne vienos, bet turi užtikrintą paramą iš galin
gosios Amerikos pusės. Nesėkmingai pasibaigianti preziden
to kelionė šiam reikalui nepatarnavo, čia ir yra pagrindinė 
bėda.

Japonijos vyriausybė neturėjo pasirinkimo
Po to, kai Japonijos minis- 

teris pirmininkas Nobusuke 
Kishi atšaukė prezidentui Ei- 
senhoweriui kvietimą apsilan
kyti Japonijoje, pa s a u 1 i n ė 
spauda daugeliu atvejų neįro
dė, kad Kishi neturėjo kito
kio pasirinkimo. Riaušės, kru
vini gatvių susirėmimai, daly
vavimas demonstracijose de
šimčių tūkstančių minių, pa
darė tai, kad nebegalima bu
vo garantuoti prezidento sau
gumą viešnagės metu. Pagrin
dinę demonstrantų masę su
darė studentai priklausą ko
munistinei Zengakuren orga
nizacijai, komunistų įtakoje 
esančios unijos, bet greta to 
dalyvavo... patys profesoriai, 
japonų intelektualai ir masės 
žmonių, pasidavusių savotiš
kam psichozui.

gatves japonų jaunimas išėjo 
gerai apmokytas demonstraci
jas vykdyti. Jie sudarydavo 
įspūdingas masines figūras, 
tvirtai sujungtas strategines 
eiles, kurių policija lengvai 
neįveikdavo. Tam buvo reika
lingas laikas. O prie to, atsi
minkim, kad iš tolimųjų prie
miesčių demonstrantus atga
bendavo auto vežimai, ku
riems reikėjo gazolino, daug 
gazolino. Kas irgi daug pinigų 
pareikalavo.

Rytuose

Vokieti- 
nuo ko-

spaudos nuomone, Amerika 
turi padaryti išvadas iš to vi
so ir naujai suplanuoti savo 
gynimąsi Tolimuose 
bei Pacifice.

Tuo tarpu vakarų 
jos spauda susilaiko
mentarų ir sako, jog čia Ame
rikos -Japonijos tarpusaviai 
reikalai.

Anglams šie įvykiai davė 
progos iškelti jų valstybės 
reikšmę tarptautiniuos santy
kiuos. Nurodoma, kad Angli
ja turi imtis priemonių ir, 
kaip sako konservatorių laik
raštis Evening Standard, turi ų 
būti pasirengus gelbėti padėtį 
ir padėti Japonijai atstatyti 
šalies vidurinį saugumą.

Pažymėtina, kad anglų 
spauda reiškia simpatijas pre
zidentui Eisenhoweriui, bet 
kartu ir nurodo, jog čia pada
ryta daug klaidų ir tas klai
das kaip tik esą padarę prezi
dento patarėjai. Todėl Val
stybės Departamentas turįs 
iš viso to padarys tikslias ir 
griežtas išvadas. Turėjo, gir
di, būti suprasta, jog kai ku
rios tauto® turi palengva įsi
savinti demokratinius princi
pus ir tam reikia skirti ilges
nį laiką.

Pabaltijo Tautų Susi 
rinkimas New Yorke

DEIMANTINIO VAJAUS VEIKĖJAMS:

Jūsų aplikacijos, kurios bus išpildytos iki atei
nančio liepos mėn. 1 dienai bus priimtos ir į- 
skaitytos Deimantinio Jubiliejaus garbei

Bet svarbiausia, kad buvo 
pašalinė jėga ir organizacija, 
kuri šiuos nepatenkintus ele
mentus sujungė. Šioms riau
šėms rengtasi planingai, iš 
anksto ir nepaprastai plačiu 
mastu. Demonstantai buvo 
aprūpinti ne tik tūkstančiais 
vėliavėlių specialiai prieš Ike 
pagamintų plakatų, bet jie tu
rėjo tam tikrus šalmus ir me
dinius skydus, iš kurių de
monstrantai pasid a r y d a v o 
ginklus, ne prastesnius, ko
kius turi policija. Be to de
monstrantai turėjo šaunamus 
ginklus ir kitokias gatvių ko
vai priemonės. Tokios milži
niškos masės revoliucijai kel
ti įrankių vienu ypu nepasiga
minsi. Reikėjo nemaža laiko, 
o svarbiausia, reikėjo daug 
pinigų. Spaudos koresponden
tai apskaičuoja, kad tai visa 
galėjo kainuoti net keletą mi
lijonų jenų. Tokių pinigų nei 
studentai, nei kiti demons
trantai neturėjo ir negalėjo 
turėti. Iš kur pinigai? Prezi
dento spaudos reikalams sek
retorius James Hagerty tuo 
reikalu paklaustas, atrėžė: 
“Nežinia kas daugiau, bet 
manau, kad abu — Maskva ir 
Pekinas”.

Reikia dar pridėti, kad j <

Neramumai nesiliauja
Japonų vyriausybė, Kishi 

vadovaujama, to viso nepas
tebėjo. Jos padėtis šiandien 
nelengva, nes nusistatymas 
ratifikuoti Amerikos-Japonijos 
susitarimą žada sukelti dar 
didesnes riaušes, kurios gali 
pasibaigti pilietiniu karu, la
bai pavojingu Japonijos atei
čiai karu. O kai kuriuos laik
raščiuos atsirado spėliojimai, 
kad Kishi padarysiąs savižu
dybę, tradiciniu ja p o n i š k u 
“Chara-Kiri” įbudu. Čia tur 
būt tėra reporterių vaizduo
tės padarinys. Bet, kaip vie
nas japonų politikas pasakė: 
“Mes japonai šiandien labiau, 
negu kada nors esam susiru- 
pin)ę Japonijos ateitimi”.

Japonijos {vykią atgarsiai
Sovietai džiūgauja neišpa

sakytai. Maskvos laikraštis 
Izvietija parašė: “Pakako vie
no pūstelėjimo ir kortų name
lis sugriuvo’’. Žinoma, atsisa
kymas' priimti prezidentą Ei- 
senhowerį laikomas japonų 
liaudies laimėjimu, o šis vizi
tas vadinamas aršiaųriu įsi
brovimu į svetimus namus.

Demokratinių valstybių 
spauda pripažindama pralai
mėjimą ir nurodydama Ame
rikos autoriteto kritimą ne tik 
Tolimuosiuos Rytuos, bet ir 
kitur, apgailestauja dėl pasta
rųjų dienų įvykių. Prancūzai 
kalba apie kylantį naują ja
ponų naciojifalizmą. Prancūzų

numatytos ei- 
dėl didelio lie-

susirinko apie

NEW KORK (LAIC) — 
Praeitą sekmadienį, birželio 

12 dieną New Yorke Pabalti
jo® Valstybių Laisvės Komi
tetas suruošė pamaldas baž
nyčiose ir didžiulį susirinkimą 
Town Hali.

Pamaldos 'buvo šv. Petro 
Liuteronų bažnyčioje ir Kata
likų šv. Patriko katedroje. Po 
pamaldų buvo 
senos, bet jos 
taus neįvyko.

Town Hali
1,000 pabaltiečių. Parengimui 
šiais metais iš eilės vadovavo 
latviai ir susirinkimui Town 
Hali pirmininkavo latvis Char- 
les Stankevich. Susirinkime 
paminėti žiaurus lietuvių, lat
vių ir estų trėmimai, kurie 
vyko prieš 20 metų. O taip 
pat keltas protesto balsas 
prieš Sovietų okupaciją Pa
baltijo kraštų besitęsiančią 
jau 20 metų. (Baltic Freedom 
Council Manifestas perskaity
tas).

Apie minėjimą, pamaldas 
bažnyčiose pranešė New York 
Heęald Tribūne. Apie pamal
das, minėjimo susirinkimą 
specialų pranešimą visai Ame
rikos spaudai išleido Associ- 
ated Press. Tame pranešime 
sakoma, kad metus truksiąs 
minėjimas atžymėti Sovietų 
invazijos Pabaltijo valstybėse 
dvidešimtmečiui paminėti pra
dedamas birželio 12 d. New 
Yorke. Pranešama apie pa
maldas šv. Patriko kontedroje 
ir šv. Petro liuteronų bažny
čioje.

Masiniam susirinkime Town 
Hali buvo perskaitytas Statė 
Depąrtamento pareiš k i m a s, 
kuris buvo atsiųstas per Lie
tuvių Amerikiečių Informaci
jos Centrą. Statė Departa
mentas padarė pareiškimą

i

VISI SLA VEIKĖJAI GALI LAIMĖTI PASKELBTAS DOVA
NAS, PRIZUS IR BUSIMAM SEIME PAGERBIMĄ

Kiekvienas SLA narys dirba Deimantiniame Vajuje
SLA Vajaus Komisija ir SLA Centras kreipėsi į visus SLA 

narius ir prašė Deimantinio Jubiliejaus garbei prirašyti nau
jus narius, kad mes galėtume busimam seime parodyti naujus 
laimėjimus, parodyti padidėjusį SLA narių skaičių.

Gerbiamo SLA nario ir veikėjo darbas nesunkus ir paprastas:

Jus aplankote savo artimus, savo kaimynus ir paminėję 
nepaprastos SLA Deimantinės Sukakties reikšmę, pasiutot 
jiems gerą ir patikimą Susivienijimo apdraudą. Mes tikim, 
kad Jūsų šeimos nariai, kurie yra reikalingi apdraudos, bus 
šiame Deimantiniame vajuje pirmoje eilėje apdrausti.

SLA Narys ir Veikėjas duoda tokius patarimus aplikantams
VAIKAMS—

Palengvintų sąlygų Term apdraudą nuo gimimo dienos iki 
16 metų amžiaus — už $1,000.00 apdraudos duoklės 25 centai 
į mėn. ar $3.00 metams.

JAUNUOLIAMS— I
Term Apdrauda nuo 16 metų iki 25 metų, už $1,000.00 ap

draudos duoklės 25 centai į mėta, ar $3.00 metams.
Šias geras apdraudas jau įsigijo žymiai daugiau, kaip tūk

stantis naujų narių. Tėvų, globėjų ir artimųjų pareiga suteik
ti ar padovanoti jaunajai kartai šias apdraudas. Pirmiausia, 
Jus gerą darbą atliekat jaunimui, aprūpindami jį užtikrinta 
apdrauda. O taip ipat Tamsta pasitarnauji lietuvių visuome
nei, nes jaunąją kartą priartindamas prie lietuviško darbo su
stiprini lietuvių organizuotas jėgas ir apsaugai jaunuolius nuo 
atšalimo nuo savo tėvų patriotinių tikslų ir siekimų. To vieno 
pakanka, kad kiekvienas SLA narys priverstų save pasirūpin
ti jaunuolius įrašyti į SLA. Išlaidos mažos, o nauda didelė 
šiandien ir svarbi ateityje.

VISOKIO AMŽIAUS APLIKANTMS:
Dešimčiai metų Term apdraudą, kuri duodama nuo 20 

metų iki 70 metų amžiaus, ši apdrauda turi mažas duokles, 
yra taip pat patikima, kaip ir kitos apdraudos. Šią apdraudą 
patarkit paimti tiems SLA nariams, kurie jau senokai įstojo į 
SLA ir tais laikais paėmė' tik mažą sumą. Šios apdraudos pa
galba jie sustiprins savo šeimos ir artimųjų apdraudą niuo 
nenumatytų gyvenimo sunkumų.

Ši apdrauda gera kiekvienam naujam aplikantui, kurs no
ri mažomis išlaidomis įsigyti gerą apdraudą. Kiekvienas SLA 
narys turi šiai apdraudai reikalingas Aplikacijas.

f

SPECIALUS PALENGVINIMAS DEIMANTINIAM VAJUI:

SLA Centro pranešimuos nurodyta, o čia dabar aiškumo 
delei pakartojam, kad visų klasių StLA apdraudoms Deiman
tinio Vajaus laiku galima naudoti Non-Medical aplikacijas, be 
daktaro sveikatos tikrinimo. Non-Medical aplikacijas užpil
dęs, aplikantas gauna 10% nuolaidos nuo paskelbtų duoklių— 
Rate Tables. Todėl dabar prirašyti naujus narius lengva, pa
prasta ir kiekvienam nariui nesudaro sunkumų. Visi nariai 
privalo pasinaudoti šia nepaprasta proga ir gauti naujų narių 
dabar, neatidėliojant

Visų SLA narių pareiga, kas myli savo organizaciją ir jau
čia jos svarbą lietuvių gyvenime', daryti viską, kad tik busi
mas SLA Jubiliejus—vieną kartą kiekvieno asmens gyvenime 
pasitaikanti brangi iškilmė
giems laikams atmintina ir butų reikšminga musų visuomeni
niame gyvenime. Deimantinis Seimas turi būti gausus, pra
vestas pakilioje dvasioje, o mes patys turim į šį seimą susi
rinkti su gražiais savo veiklos vaisiais, kad pasidžiaugtume nie 
tik tolimos praeities Susivienijimo pionierių žygiais, bet paro
dytume, jog ir šiandien SLA pilnas jėgų, stiprus, įtakingas ir 
sugeba daryti tolimesnę pažangą.

Deimantinė Sukaktis butų il-

Baltųjų Rūmų pavestas. 
Pareiškimo tekstas—

“Prašau užtikrinti susirin
kimo dalyvius, kad vyriausy
bė yra giliai susirupinusi Pa
baltojo Valstybių žmonių var
gais. Jungtinės Valstybės at
sisako, kaip ir ligi šiol, pripa
žinti (Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos pagrobimų ir pasilieka 
stipriai įsitikinusios, kad tų 
šalių žmonės turi teisę nau-

dotis savo tautų nepriklauso
mybe ir gyventi jų pačių iš
sirinktose valdžiose. Mes pa
sitikime, kad jų neužgęstąs 
patriotizmas ir laisvės meilė 
juos įgalins anksčiau ar vė
liau atgauti teises, kurios 
'jiems buvo taip neteisingai iš
plėštos”.

Laiškais pareiškimus pri
siuntė: New Yorko gubema-

, (Nukelta į 4 pusi.)

SLA DEIMANTINIS SEIMAS
Įvyks

ROOSEVELT HOTEL
Pittsburgh, Pa.

Prasidės pirmadienį, 1960 metais lie
pos 11 dieną, ir tęsis iki bus užbaigti vi
si SEIMUI priduoti reikalai. Seimo po
sėdžiai vyks Roosevelt Hotel, 607 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- 
jirno, visi turime ruoštis ir tame atžymėjime, kam tik 
įmanoma asmeniškai dalyvauti Seime ir šeiminiuose 
parengimuose. Seimo (rengimui vadovauja Susivieni
jimo 8-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, SLĄ 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).

t

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. Visi kambariai turi vėsinantį 
orą/ (Air condition).

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: 8631 

Brighton Road, Pittsburgh 12, Pa.

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

pinigais teik’ama pagalba Susivienijimo nariams ir 
narių vaikams mokslą baigti.

Šio fondo pinigais remia-Jaunuolių Fondas.
ma jaunuolių veikla. Šio Deimantinio Seimo proga 
prisiminkite Mbksleivių ir Jaunuolių fondus.

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

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

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

su

stu-

Amerikos vėliavai 
sukako 183 metai

Amerikos vėliavai, kuri šiuo 
metu turi keturiasdešimt de
vynias žvaigždes, birželio 14 
dieną sukako 183 metai. Lie
pos 4 dieną bus pridėta dar 
viena žvaigždė, tai Hawaii sa
los, kuri prisidėjo prie Ameri
kos. Per ilgus metus Ameri
kos vėliava turėjo 48 žvaigž
des, bet Alaskai ir Hawaii pri
sidėjus prie Amerikos, jos 
žvaigždės padaugėjo iki 50. 
Nuo liepos 4 dienos Amerikos 
vėliava visur bus motama 
50 žvaigždžių.

0—4—0
Ir Argentinoje buvo 
suruošta revoliucija

Korėjoje ir Turkijoje
dentams sukėlus revoliucijas 
ir įvykdžius perversmus, juos 
seka ir argentiniečiai. Pats 
Argentinos prezidentas Fron- 
dizi paskelbė, kad vakarų Ar
gentinoje buvo suruošta revo
liucija, bet ji greitai buvo nu
slopinta. Revoliucionieriai bu- 
bo užėmę radio stotį, kuri yra 
netoli Buenos Aires. Nors re
voliucija likviduota, kaip pats 
prezidentas sako, bet tas pa
rodo, kad ir Argentinos žmo
nės nepatenkinti dabartinių 
valdovų tvarka ir jie nori ge
resnių gyvenimo sąlygų.

0-4—0
Tarp Argentinos ir Izraelio 
santykiai aštrėja

Izraelio agentams nuvykus 
į Argentiną ir pagrobus nacį 
Adolfą Eichmanną, tarp tų 
dviejų valstybių santykiai aš
trėja. Argentina pareikalavo, 
kad Eichmannas butų grąžin
tas Argentinai, tačiau Izra
elio vadai Argentinos reikala
vimą atmetė, pareikšdami, 
kad Eichmannas yra kaltas 
už nužudimą 6,000,000 žydų 
praeito karo metu ir atsisakė 
jį grąžinti.

Tarp Argentinos ir Izraelio 
santykiams aštrėjant, Izraelio 
premjeras David Ben-Gurion 
nuvyko į Paryžių tuo reikalu 
pasitarti su prezidentu Char
les de Gaulle ir apsvarstyti 
galimumus susitikti ir pasi
kalbėti su Argentinos prezi- I 
dentu Frondizi, kuris šiuo me
tu lankosi Europoje, kad iš
vengus ginčų Jungtinėse Tau
tose. Mat Argentina už pavo
gimą Eichmanno prieš Izraeilį 
padavė skundą Jungtinėms 
Tautoms.

0-4—0
. Atėjus vasarai, bedarbių 

skaičius sumažėjo
Atėjus vasarai, daugelis ne

dirbančių žmonių gavo dar
bus ūkiuose ir kitose vietose 
vasariniams darbams. Iš Wa- I 
shingtono pranešama, kad ge
gužės mėnesį gavo darbus 
apie 1,049,000 asmenų. Da
bar nedirbančių žmonių pri- Į 
skaitoma apie 3,459.000. J

ANTANĄ KRIAUCIALĮ PRISIMINUS

Antanas Kriaučialis

velionis dirbo Lietuvai 
Draugijoje, nes jam 
Lietuvos pavergimas 

išlaisvinimas iš raudo-

lietu- 
ener-

prieš

Nelauktoji mirtis vieną po 
kitam skiria iš gyvųjų tarpo 
musų senesniosios kartos vei- 

I kėjus, neatsižvelgdama į jų 
naudingumą įvairioms organi
zacijoms ir savo tautos žmo
nėms. Gegužės 3 dieną ne
lauktoji mirtis išskyrė iš gy
vųjų tarpo Antaną Kriaučialį, 
sulaukusį vos 65 metus am
žiaus, ilgametį Worcesterio 
gyventoją, patriotingą 
vį ir įvairių organizacijų 
gingą veikėją.

Kaip daugelis kitų
apie 50 metų jauni būdami at
vyko į šį laisvės kraštą lai
mės jieškoti, taip ir Antanas 
Kriaučialis, būdamas jaunas 
ir pilnas energijos, atvyko 
1912 metais ir pirmiausia ap
sigyveno Connecticut valsti
joj mažame miestelyje. Neil
gai ten pagyvenęs, persikėlė į 
Massachusetts valstiją, Law- 
rence mistelį, kur tais laikais 
lietuvių' buvo mažai apsigyve
nę. Bet velionis Antanas 
Kriaučialis ir čia nerimo, nes 
jam rūpėjo lietuviškos organi
zacijos, lietuviška veikla. Jis 
neilgą laiką pagyvenęs Lew- 
rence, persikėlė į Worcesterį, 
ten pastoviai apsigyveno, įsi
jungė į Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje ir kitų orgar 
nizacijų veiklą ir ten išgyve
no iki mirties.

Velionis gimė 1894 metais 
Lietuvoje birželio 25 dieną, 
Mironų kaime'. Į Susivienijimą 
įsirašė 1923 metais kovo 4 
dieną, ir išbuvo nariu geram 
stovyje iki mirties. Jis nuo 
pat įsirašymo dienos nebuvo 

i vien tik eiliniu nariu, bet vi
suomet kuopose 57 ir 318 ei
davo įvairias atsakomingas 
valdybose pareigas. Per pas
taruosius keliolika paskutinių 
metų buvo Susivienijimo 57 
kuopos užrašų sekretorium ir 
jas ėjo iki pat mirties. Nežiū
rint kokios pareigos jam bu
vo pavestos, jis visuomet 
stengėsi apsiimtą darbą atlik
ti gerai ir greitai, kartais net 
užmiršdamas savo šeimos rei
kalus, nepaisydamas savo 
sveikatos ir tinkamo poilsio.

Susivienijimui jis dirbo ne 
tik vietinėse kuopose ir ant
rojoj apskrity, 'bet jis daž
nai dalyvaudavo Susivieniji
mo seimuose, buvo renkamas 
į šeimines komisijas ir tarna
vo Kontrolės Komisijoje, taip
gi jo pareikštas žodis seimuo
se daug reikšdavo, nes jis bu
vo geras kalbėtojas, gerai su
sipažinęs su Susivienijimo rei
kalais, tad visuomet kalbėda
vo iškeltais klausimais ir su
silaukdavo pritarimų. Taip 
rimtai kalbančių žmonių, ko
kiu buvo velionis Antanas 
Kriaučialis, labai mažai yra. 
Taipgi tokių energingų ir dar
bui atsidavusių žmonių, ko
kiu buvo velionis Kriaučialis, 
sunku surasti ir vargiai grei
tai atsiras kitas tokis asmuo, 
kuris galės jo vietą užpildyti.

Worcesterio mieste ir visoj 
Massachusetts valstijoj nebu
vo tokio lietuviško darbo, prie 
kurio Kriaučialis nebūtų pri
sidėjęs. Jeigu dėl vienokių ar 
•kitokių priežasčių negalėdavo

darbu prisidėti prie parengi
mų, tai juose visuomet daly
vaudavo. Jis ilgus metus bu
vo Susivienijimo antrosios 
apskrities pirmininku ir tas 

, pareigas atlikdavo pagal savo 
geriausį supratimą ir išgales. 
Jam pirmininkaujant, apskri
ties ruošiamos vasarinės išvy
kos visuomet buvo sėkmingos, 
nes jis pats prie jų ruošimo 
prisidėdavo ir kitus raginda
vo dirbti. Pasitraukęs iš pir
mininko pareigų, jis apskri
ties reikalų nepamiršdavo, da
lyvaudavo jos metiniuose su
važiavimuose, visuomet pasiū
lydavo gerų sumanymų ap
skrities veiklai pagyvinti. Ne
mažai 
Remti 
rūpėjo 
ir jos
nojo vergijos jungo, kad ten

' gyvenanti musų broliai ir se
sės lietuviai galėtų laisvai 
protauti ir patys valdyti savo 
gimtąjį kraštą.

Velionis Kriaučialis buvo 
vienas iš tokų žmonių, kurie 
daugiau rūpinasi kitų reika
lais, negu savo ir savo šei
mos. Jis labai dažnai skriaus
davo pats save ir savo šeimą, 
nesigailėdamas paaukoti ge
riems lietuviškiems patrioti
niams darbams. Ypatingai ve
lionis daug prisidėdavo prie 
Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
paskelbimo sukakčių minėji
mo, ne tik darbu, bet ir pini- 
giškai.

Apie velionio Antano Kriau- 
čialio darbus butų galima 
daug prirašyti, bet dėl laiko 
stokos ir vietos Susivienijimo 
organe Tėvynėje, turiu pasi
tenkinti šiuo trumpu rašiniu, 
paminėjęs tik kai kuriuos jo 
atliktus darbus.

Asmenyje Kriaučialio Susi
vienijimas, Worcesterio drau
gijos ir 
valstijoj 
neteko 
veikėjo,
pamirštas.

Lai Tau, mielas Antanai, 
po daugelio atliktų darbų, bū
na lengva ilsėtis laisvoje Dė
dės Šamo žemėje, kurią Tu 
•buvai pamylėjęs ir kurioj di
desnę savo amžiaus dalį iš
gyvenai dirbdamas gerus dar
bus.

visoj Massachusetts 
gyvenanti lietuviai 

ilgamečio energingo 
kuris ne greitai bus

Draugas.

Akron, Ohio

SLA 
nė

198-354 Kuopos Geguži- 
Įvyks Liepos 8 Dieną

Visiems Akrono ir apylin
kių lietuviams įsidėmėtina da
ta yra liepos menesio 3 diena. 
Tą dieną įvyksta SLA 198’ 
354 kuopos gegužinė. Ji įvyks 
ir šiais metais Stanley Lucas 
sodyboje. Kas kartą tenai bu
vo tai mielai ir vėl važiuoja, 
nes vieta graži. Svarbiausia 
automobiliu lengvai pasiekia
ma. Važiuojama iš Akrono 
Rt. 5 per Barbertoną. Priva
žiavus senąjį Rt. 21 kelią tuoj 
yra Johnsons Comers iš kur 
laikantis į dešinę paimama 
Johnson kelias. Čia >pat ir 
3758 numeris, tai Lucas sody
ba. Tikimės svečių ir iš CHe- 
lando, nes ten daug SLA na
rių, nejaugi jie nenorėtų pa
sisvečiuoti pas kaimynus. Cle- 
velando svečiams geriausia 
Važiuoti Rt. 21 ir privažiavus 
Rt. 5 sukti į kairę, čia visai 
arti Johnsons Corners.

Ši gegužinė bus pirmoji ak- 
roniečiams, nes vieną lietus 
Visai išvaikė. Esant bloges- 
niam orui nereikia baimintis, 
nes yra daug vietos po stogu. 
Bus daug visokių įvairumų ir 
dovanų. Geros užkandos ne-' 
truks, nfes darbščios šeiminin
kės jau rengiasi. Turintieji 
automobilius prašomi paimti 
tuos, kurie jau yra pasidarę 

M. - i i

pėstininkais.
Praeitą vasarą Jurgis ir 

Miaria Brazai buvo pakėlę 
sparnus skirsti į saulėtąją 
Floridą. Tačiau negailestingo
ji mirtis pakirto Brazo planus. 
Žmona išvyko į Floridą, kur 
praleidus devynius mėnesius 
užmerkė amžinai akis. Maria 
Petronė Brazienė atvyko į 
JAV 1914 metais. Akrone gy
veno nuo 1919 metų. Priklau
sė SLA 198 kuopai ir Lietu
vių Piliečių Klubui. 1960 m. 
birželio 11 dieną 
Akrone šalia savo 
bunie Tau lengva 
krašto žemelė.

palaidota 
vyro. Te- 
šio laisvo

Koresp.

SLA 2 -ros Apskrities 
GEGUŽINĖ

Birželio mėn. 26 dieną 2 va
landą po pietų, Brocktone, 
Romuvos Parke, įvyksta Su
sivienijimo 2-ros apskrities 
metinė gegužinė-piknikas. Ge
gužinėje bus įvairus laimėji
mai, šokiams gros geras or
kestras, turtingas valgių ir 
gėrimų bufetas. Jaunimo pa
sirodymas.

Visos apskrityje esančios 
kuopos maloniai yra kviečia
mos šiame musų apskrities iš
važiavime dalyvauti.

Parodykime, kad Susivieni
jimas yra dar gyvas ir veikia, 
tad visi birželio mėn. 26 die
ną dalyvaukime šiame musų 
Susivienijimo metiniame išva
žiavime Brocktone, Romuvos 
Parke.

Visus kviečiame į gražiąją 
gamtą!
SLA 2-ros Apskrities Taryba.

Worcester, Mass.

Atydai SLA 57 Kuopos
NARIAMS

Gerbiami SLA 57 kuopos 
nariai ir narės, per sekamus 
du mėnesius, tai yra liepos ir 
rugpiučio, kuopos susirinkimai 
nebus laikomi. Norėdami už? 
simokėti mokesčius, kad nebū
tumėt suspenduoti, kreipkitės 
pas kuopos iždininką

Joną Dvarecką, 
72 Sterling St., 
Worcester, Mass. 
priims jūsų duokles irJis 

nebūsit suspenduoti.
Mieli SLA 57 kuopos nariai 

įsitėmykit, kad šios kuopos 
gegužinė įvyks liepos mėn 3 
dieną, prieš liepos 4-tą Vytau
to parke, šis parkas yra pui
kus pavėsiui ir pasilsėjimui, 
čia yra puiki salė, groja pui
ki Neivio-Šimkų orkestrą. Čio
nai veiks bufetas su įvairiais 
gėrimais, ir šiaip bus įvairių 
pamarginimų. Šeimininkės Ju- 
lia Lendraitienė, Uršulė Du- 
dienė ir Alena Jonaitienė, ruo
šiasi atvykusius skaniais val
giais pavaišinti, bus kugelio ir 
grybų. Kviečiam visus.

J. Krasinskas,
SLA 57 kuopos sekr.

Pittsburgh, Pa.
Graži Iškyla Pas Dargius

svečiai iš 
Bridgevil-

Sekmadienį, gegužės mėn. 
22 dieną SLA prezidentas su 
žmona suruošė pikniką-subu- 
vimą savo puošnios rezidenci
jos darže. Jau antrą valandą 
po pietų pradėjo rinktis pas 
ponus Dargius svečiai iš įvai
rių Pittsburgho miesto da
lių. Atvažiavo 
New Kensingtono,
lės, South Sides, North Sides, 
Soho, Shadysides ir East 
Endo. Apie 30 asmenų — jau
nų ir senų. Bet jau nuo ank
staus ryto oras niaukėsi, taip 
kad po pietų pradėjo lynoti 
ir piknikas-suvažiavimas ne
galėjo įvykti sode žaliuose žo
lynuose, bet pačiuose ponų 
Dargių namuose. Kol trum
pas susirinkimas vyko kam-

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

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.

Seną Žmonių Sveikatos 
Problemos

(Tęsinys)

Keli žodžiai apie Liet ievos 
senu žmogių problemas

Nepriklausomoj Lietuvoj pagyvenę 
žmonės, sulaukę vyresnio amžiaus 60 m. 
arba daugiau, pavesdavo ukius savo vai
kam sunui ar dukrai ir .užsirašydavo sau 
“ordinariją”, iš kurios galėtų pragyven
ti. Mažesniuos ukiuos, kur nebuvo daro
ma rašytų sutarčių, seni tėvai žodžiu su
sibardavo sau teisę valgyt prie bendro 
stalo su savo vaikais.

Kartais tarp -tėvų ir vaikų dėl ordi- 
narijos gavimo kildavo ginčai ir net by
los teismuose, ypač tais atvejais kur tė
vai užsirašydavo sau dideles ordinarijas, 
o vaikai netesėdavo jų .duoti. Pensijų se
niem ir 'nemokamo jiem gydymo Lietu
voj nebuvo spėta įvesti dėl bolševikų už
plūdimo 1940 m., nors jau buvo supro
jektuotas planas.

Tarybinėj arba okupuoto j Lietuvoj 
iš visų ūkininkų net daržininkų atimtos 
jų per amžius valdytas žemės ir visi lais
vi žemdirbiai virto valstybinių Maskvos 
dvarų kumečiai ar net baudžiauninkai. 
Gyvenimas kolūkiuose darbininkam yra

skurdus ir atlyginimas už ,jų darbą yra 
žemas palyginant su fabrikų darbinin
kais. Tai yra viena iš tamsiausių dėmių 
sovietinės valdžios darbuose, kur net 
sukta ir melaginga propaganda negali 
nuslėpti liūdno ir skurdaus kolūkiečių 
gyvenimo vaizdo. Seni žmonės okupuo
to,j Lietuvoj, kurie dirbti negali, dabar 
gyvena sunkiai, nes .sulig bolševikų po
sakio/4 kas dirba tik tas turi teisę val
gyt”, o seniam iš buvusių žemdirbių pen
sijos nenumatytos; nors gydymas įvestas 
nemokamas, bet pragyvenimo problemos 
tai neišsprendžia.

Nežiūrint leidimų keliem ašmenim 
iš Amerikos aplankyt Lietuvą, Rusų val
džia leidžia vykt tik j Vilnių ir Kauną, 
o draudžia pamatyt Lietuvos kaimus ir 
mažus miestelius kur vargas ir skurdas 
labiausia spaudžia kolūkiuos dirbančius 
žmones. Radijo vądėjas Jokūbas Stu- 
kas, kurs per paskutinius metus du kart 
apskrido pasaulį ir aplanke apiė 40 val
stybių, teigia, kad Lietuva jų tarpe yra 
labiausia vargana, nes rusinimas ir žmo
nių alinimas vykdomas be skrupulų. 
Jaunimas iš Lietuvos vežamas darbam į 
Sibirą, kur jis pasmerktas asimiliacijai 
ir nutautėjimui, o senus žmones, kaipo 
jiem nenaudingus ruskiai palieka Lietu
voj karšti ir mirti.

(Bus daugiau)

Paterson, N. J.

Serga p. A. Valatkienė

visako: 
kumpio, 
rūgščių 
lietuviš-

baryje, kažkokia magiška 
ranka ruošė stalus kitame na
mų gale, o ponia Dargienė 
klojo juos lininiais staltiesiais 
ir dėjo ant jų įvairiausius val
gius. Na, ir buvo 
Lietuviškai paruošto 
tiesiai iš Lietuvos 
agurkų bei kopūstų,
kos ruginės duonos ir sausi
mų, įvairių daržovių, salotų, 
dešrų ir dešrelių, saldainių, o 
ir to mielojo lietuviško sūre
lio kiek tik kas norėjo. Alaus, 
degtinės ir vyno buvo kiekvie
nam iki soties ir visą laiką 
grojo lietuviškų plokštelių 
muzika. Prie šių kupinų gar
džiais valgiais stalų svečiai 
sėdosi, valgė, gėrė ir geroj 
nuotaikoj įspūdžiais dalinosi.

Buvo keletas trumpų kalbų 
pasakyta ir musų SLA prezi
dentui bei jo žmonelei užgie
dota “Ilgiausių Mietų”. Girdė
jau, kad kai kurie svečiai šį 
subuvimą palygino į lietuviš
kas vestuves. Jaunesnieji, pa- 
sivalgę išėjo šokti, o kiti prie 
stalų sėdėdami dainavo. Kas 
galėtų tikėti, kad čia gimu
sieji lietuviai tiek daug gra
žių lietuviškų dainų moka. 
Ypatingai p. Elena Zelkovič. 
Gal 100 lietuviškų dainelių ji 
•pravedė, o kiti gražiais bal
sais jai pritarė. Kai pritruko 
žodžių
kokių gražių! Ir suskambėjo 
telefonas. Ponas Vinikas šau
kė iš New Yorko. Ponas Dar
gis pasakė jam apie subuvi
mą ir svečius, o ponas Vini
kas liepė jo vardu visus .pas
veikinti ir palinkėti kogeriau- 
sios nuotaikos. Paskui lietui 
kiek aprimus — visi išėjo so
dan, nes specialus fotografas 
atvyko ir padarė keletą nuo
traukų šio gražaus svečių bū
relio. Artėjo vakaras — ne
noromis visi pradėjo skirsty
tis namo. Pamaži mašinos pil
dėsi svečiais ir apie 10 valan
dą vakaro visi kas sau namo 
išvažiavo. Girdėjau kai ku
riuos svečius tariant: “Seniai 
taip besisvečiavome, o kad to
kių subuvimų butų daugiau”.

Ačiū musų SLA prezidentui 
ponui Dargiui ir jo žmonai už 
viską.

Rytė L. Spingytė. 
Susivienijimo narė.

savų pridėjo. Bet

t

I

Serga SLA 374 kuopos sek
retorė p. A. Valatkienė, turėjo 
skaudžią širdies operaciją. 
Po operacijos, daktaro pata
riama, išvyko sustiprėti į S. 
L. A. vasarvietę Atlantic Ci
ty, N. J.

Linkime p. Valatkienei grei
tai pasveikti. Tikime, kad At
lanto sūrūs vanduo ir sveikas 
oras, grąžins musų mielai sek
retorei sveikatą ir su atgau
tom jėgom ir pasiryžimu vėl 
stos į savo įstaigos ir SLA 
kuopos darbą.

Korespondentas.

SLA Ketvirtos Apskrities 
Gegužinė Buvo Sėkminga

Sekmadienį, birželio 19 die
ną Belleview Grove parke Wa- 
terbury įvyko Susivienijimo 
ketvirtos apskrities bendrai 
su Sandaros antriąja apskri- 
čia suruošta gegužinė. Oras 
pasitaikė labai gražus ir par 
togus gegužinei, tai žmonių 
privažiavo iš visų Connecticut 
valstijos apylinkių ir linksmai 
tyrame ore jaukioje nuotaiko
je praleido popietį.

Apie penktą valandą buvo 
kalbų programa. Trumpas 
kalbas apie Susivienijimą ir 
Sandarą pasakė waterburie- 
čiai p. T. Matas, p. Visockis ir 
kt. Plačiau apie gegužinę vė
liau parašys SLA ketvirtosios 
apskrities korespondentas.

ištikimas savo organizacijai.
Jis buvo kuopos vice pirmi

ninku ir ėjo kitas pareigas 
kuopos valdybose. Jo žmona 
mirė 1953 metais.

Palaidotas birželio mėn. 7 
dieną. Pašarvotas buvo Ed- 
win Sites graboriaus koplyčio
je, iš kurios buvo nuvežtas į 
šv. Kazimiero bažnyčią, o iš 
bažnyčios nuvežtas į šv. Ka
zimiero kapines ir palaidotas 
amžinam poilsiui. Grabnešiais 
buvo visi Lietuvių Piliečių 
Klubo nariai: Frank Yura- 
vich, Anthony Sobeski, John 
Yurko, A. Tuncavage, Frank 
Palonis, Adam Miloski.

Paliko dideliam nubudime 
savo dukrą Eleantorą Schultz, 
žentą Simon, dvi anūkes Pat- 
ricia Ann ir Paulą Jean.

Visa kuopos valdyba ir na
riai reiškia užuojautą likusiai 
šeimai, o Tau, Juozai, lai bū
na lengva ilsėtis šaltoje ir 
laisvoje žemėje.

Nellie T. Bayoras.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Pittston, Pa

Mirė Juozas Simukonls,
SLA 7-to® Kuopos Įdarys

Šių metų birželio mėn. 3 
dieną SLA 7-ta kuopa neteko 
veiklaus nario, Juozo Simuko- 
nio, kuris išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Danville Statė ligoninė- 
šojje, Danville, Pa. Jis sirgo 
kelis mėnesius.

Velionis buvo gimęs Lietu
voj, j Jungtines Amerikos Val
stybes atvyko 1920 metais ir 
apsigyveno Pittston, Pa., tuoj 
įsirašė į SLA 7 kuopą ir buvo

Los Angeles, Calif. — Su
sivienijimo 75 kuopos rengia
mas piknikas įvyks birželio 
mėn. 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---
Warcester, Mass. — Susi

vienijimo 57 kuopos rengiama 
gegužinė įvyks liepos 3 dieną, 
Vytauto parke. Šokiams gros 
geras orkestras, veiks bufetas 
su įvairiais užkandžiais ir gė
rimais. Rengėjai kviečia savo 
kuopos ir apylinkėse esančių 
kuopų narius ir visus lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti Šioje 
gegužinėje ir linksmai tyrame 
ore praleisti laiką.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.
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PROTOKOLAS
SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, {vykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)
SUTRAUKA BONŲ RAPORTO 

“Par Value” Visų Bonų 1959 m. gruodžio 31 d.

Government: Mort. Fund — $548,000.00; Dis. 
Fund — $58,000.00; Juv. Fund — $5,000.00. Totais— 
$611,000.00.

Munticipal: Mort. Fund — $225,000.00; Juv. Fund
— $15,000.00; Misc. Fund — $10,000.00. Totais — 
$250,000.00.

Railroad: Mort. Fund — $384,000.00. Totais — 
$384,000.00.

Public Utilities: Mort. Fund — $1,364,000.00; Dis.
— $110,000.00; Juv. — $60,000.00; M5sc. Fund — 
$19,000.00. Totais — $1,553,000.00.

Industrial; Mort. Fund — $148,000.00; Dis Fund
— $50,000.00. Totais — $198,000.00.

Totai: Mort. Fund — $2,669,000.00; Dis. Fund — 
$218,000.00; Juv. Fund — $80,000.00; Misc. Fund — 
$29,000.00. Totais $2,996,000.00.

1959 metais buvo iškolektuota
nuošimčių sumoje_________ $96,811.00
(1958 m. — $95,930.80)

Visų bonų nuošimčiai yra sumokėti laiku, išskyrus 
West Virginia Turnpike — $1,031.00 už 6—1—59 ir 
$1,031 už 12—1—58, kurių mokėjimas yra atidėtas to
lesniam laikui.

PINIGAI RANKOSE 
1959 m. gruodžio 31 dieną*

Balansas 
užbaigus 

FUND BANK 1959 metus
Mortuary, Girard Trust Corn Exchange $61,194.68 
Disability, Girard Trust Corn Exchange __ 25,558.77 
Expense, Girard Trust Corn Exchange___  7,155.81
Misc., Girard Trus Corn Efcchange____ u__ 10,187.47
Juvenile, Girard Trust Corn) Exchange ___ 6.908.62

Viso einamose sąskaitose ____  $111,005.35

Taupomos sąskaitos
Mortuary — Union Natl. Bank of

Mahanoy City _________________ $7,021.23
Juvenile — Peoples First Nat. Bank 

and Tr. Pittsburgh .......................... 5,522.92
Petty Cash — SLA Centro Raštinėje-----  3,500.00

Viso ............................................. $127,049.50

Tai tiek kaslink įvairių fiansinų, 'bonų ir paskolų 
j raportų. Dėl kitų darbų, ypač jaunimo prirašymo va

juje, stengiaus atlikti savo pareigas kaip geriausia ga
lėjau — populiarizavau vajų per spaudą ir radio, kaip 
kuopoj taip ir asmeniniais pasikalbėjimais. Prirašiau 
keliolika marių vietinėse kuopose ir pavienių kuopai.

Šia proga noriu pareikšti nuoširdžią padėką dr. 
Vinikui už tą stebėtinai didelį darbą, kurį jis su savo 
štabu taip trumpam laike atliko šiame vajuje. Jis ir 
jo štabas turėjo dirbti ilgiausias valandas, aukodami 
visą laiką šiam milžiniškam darbui, kuris žymiai pa
didino SLA narių skaičių, ypač jaunimu, kuris laikui 
bėgant ipaveldės SLA garbingąją organizaciją. Ačiū 
ir prezidentui Dangiui kaip ir visiems Pildomosios Ta
rybos nariams ir visiems kuopų sekretoriams už jų 
visuomet malonią kooperaciją visuose reikaluose lie
čiant SLA ir iždininkės pareigas.

Su gilia pagarba,
NORA GUGIS,

SLA Iždininkė.
E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus iž

dininkės raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jos 
atlikti darbai ratifikuoti.

9. SLA iždo globėjų raportą patiekė žodžiu E. 
Mikužiutė ir adv. S. Bredes. Jie pranešė, kad nuo 
paskutinio Pildomosios Tarybos suvažiavimo SLA Cen
tro knygų netikrino, bet jas patikrins po šio suvažia
vimo.

Taip pat pranešė, kad visus jiems pavestus dar
bus atliko rūpestingai, skubiai, kiek buvo įmanoma 
dirbo SLA kuopose, vajaus darbuose ir lietuviškos 
visuomenės veikloje ir visur pagal geriausias išgales 
reprezentavo SLA.

Įnešus, parėmus iždo globėjų raportas buvo vien
balsiai priimtas.

10. SLA daktaras kvotėjas dr. S. Biežis savo ra
portą patiekė žodžiu. Jis pranešė, kad visus jam pa
vestus SLA organizacijos darbus atliko tuojaus pat, 

niegaišuodamas. Rūpinosi SLA gerove, kalbino lietu
vius tapti SLA nariais, jieškojo naujų organizatorių 
ir dalyvaudamas lietuviškų organizacijų veikloje, kal
bino jas remti SLA organizaciją ir jos patriotinius 
darbus.

Įnešus, parėmus daktaro kvotėjo raportas buvo 
vienbalsiai priimtas.

SLA prezidentas P. Dargis pirmąją SLA Pildomo
sios Tarybos metinio suvažiavimo sesiją uždarė 1:30 
vai. po pietų, paskelbdamas, kad antroji sesija prasi
dės 2:30 vai. po pietų šioje pat vietoje.

ANTROJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis antrą sesiją SLA Pil
domosios Tarybos metinio suvažiavimo atidarė 1960 
m. kovo mėn. 25 dieną, 2:30 vai. po pietų SLA Centro 
patalpose, 307 30 Street, New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi ŠIA Pildomosios Ta
rybos nariai ir sudaro kvorumą.

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

11. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas savo me
tinį raportą patiekė raštu. Po to buvo skaitomas ir 
analizuojamas metinis raportas Valstybėms.

SLA prezidentas P. Dargis, baigus analizuoti me
tinį raportą Valstybėms, paprašė sekretorių dr. M. J. 
Viniką pertraukti raportą iki trečios suvažiavimo se
sijos, ir antrą suvažiavimo sesiją uždarė 6 vai. vaka
re, paskelbdamas, kad trečioji sesija prasidės ryt 9 
vai. ryto šioje pat vietoje. Jis paprašė pasilikti sek
retorių dr. Mi. J. Vindką, iždininkę N. Gugienę, kad pa
sirašyti metinius raportus valstybėms.

TREČIOJI SESIJA

SLA prezidentas P. Dargis trečią sesiją SLA Pil
domosios Tarybos metinio suvažiavimo atidarė 1960 
m. kovo mėn. 26 dieną 9 vai. ryto, SLA Centro patal
pose, 307 West 30 Street, New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
nariai ir sudaro kvorumą.

P. P. Dargis, 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.

Tęsiamas SLA sekretoriaus dr. M. J. Viniko ra
portas.

Apsvarsčius SLA sekretoriaus raportą, E. Miku
žiutei įnešus, N. Gugienei parėmus, raportas buvo 
vienbalsiai priimtas ir visi atlikti darbai ratifikuoti.

12. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė žo
džiu P. P. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir E. Mikužiutė. 
Jie pranešė, kad dalyvavo ALT suvažiavime, vieningai 
parėmė ALT darbus ir atliko įnešimus, kurie buvo 
vienbalsiai ALT suvažiavime priimti.

Be to, dr. M. J. Vinikas, kaip ALT iždo globėjas, 
patikrino ALT knygas.

Tautos Reikalų Komisija turėjo atskirą posėdį, 
kuriame buvo apsvarstyti klausimai, kaip pagelbėti 
sustiprinti ALT darbą ir kaip prisidėti prie ALT fi
nansinio vajaus.

Pasibaigus ALT suvažiavimui buvo pasitarta su 
veikėjais SLA organizacijos reikalu.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus vien
balsiai nutarta Tautos Reikalų Komisijos raportą pri
imti ir atliktus darbus ratifikuoti.

13. Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
P. iP. Dargis, dr. M. J. Vinikas ir adv. S. Bredes.

Emigrantų Komisija pranešė, kad ji veikė sutar
tinai su Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija, New 
Yorke ir kad atliko šiuos darbus.

Buvo plačiai susirašinėta su Europos veikėjais ir 
nustatyta, kad pagal Sovietų Sąjungos sutartį su Va
karų Vokietija, iki šiol į Vakarų Vokietiją repatriavo 
virš 9,000 repatriantų, vadinamų “volksdautch” 
Dauguma šių repatriantų yra Mažosios Lietuvos, Klai
pėdos krašto gyventojai. Apie 70% atvykusių repat
riantų vokiečių kalbos visiškai nemoka, nes yra šimta
procentiniai lietuviai. Vokiečių valdžia rapatriantais 
rūpinasi ir duoda net iki 10,000 markių paramą jiems 
įsikurti. Vakarais jie privalo lankyti vakarinius kur
sus, kad pramokti vokiečių kalbos.

Repatriantų tarpe randasi nemažai buvusių par
tizanų ir lokių, kurie yra išbuvę Sibiro tremtyje net 
po 10 metų.

(Bus daugiau)

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)

SLA kova su komunistais

patvarkė seniūnas.

i

darbai

visi

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

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

*)Hapel 7-5164
11601 Jos. Campau Avė. 

DETROIT 12, Mich, 
TOvtnsend 8-0298

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

46 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J. 

CLifford 7-6320

n
tuo metu

• v
1S- 
iš 

du

sūnų atrodė juo 
Juk jis kovoja už 
geresnę ateitį.

Motina seniuke
nutilo, išėjo virtuvėn. Sunku 
motinai kai sūnūs kasdien

jų klastoms.

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
‘ ‘ . L . •Prie firmos {staigų yra krautuvės.
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PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
Visi muitai ap-

•Siuntlnių pristatymas garan- 
vaJ. vakaro kasdien, fieftadie-

mokami vietoje, musų įstaigose.
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
nlais ir sekmadieniais 9-4 vai.

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

832 North 7th St. 
PHIIaADELPHIA 23, Pa.

WAlnut 3-1747

A. Grigaitis

r

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį

Po pirmojo pasaulinio karo 
plačiu mostu iškilo nauja fi
losofija, tariamai vykinanti 
marksizmo teoriją, vedančią 
pasaulio darbininkiją į prana
šautą gerbūvį. Šitokis iš vir
šaus atrodąs kilnus lozungas 
tikrai rado masėse šilto prita
rimo, kuriuo vėliau daugelis 
pasijuto suviltais ir apgau
tais. Tačiau brutalė jėga pa
darė savo, ką šiandien jaučia
me ir suprantame, nors komu
nizmu susižavėjusių ir dabar 
netrūksta.

Nekurie Amerikos lietuviai, 
ypač iš kairiojo A. Socialistų 
Sąjungos sparno, tapo karš
tais komunistų idėjos apašta
lais, kurie savo užmačias ne- 
atlaidžiai vykina ir po šios 
dienos. Jie siekė savo tikslo 
panaudodami visokias priemo
nes, dėl kurių visai nesivaržy
ta. Mūsiškiai ikomunistai iš 
pradžios,gana nekaltai skver
bėsi į lietuvių įtakingesnes 
organizacijas, kurioms neva 
talkindami, bet ti k r u m o j e 
siekdami savo tikslo, kas vė
liau išėjo viešumon, daugeliui 
atidarant akis
Deja, dar ir šiuo metu ne visi 
suprato arba turi savotiškus 
apskaičiavimus, tikruosius ko
munizmo siekius pavergti vi
są pasaulį. Tiesiog sunku su
prastai kaip šitokį reiškinį 
suprasti ?

Į Susivienijimą komunistai 
ėmė sistematingai rašytis, 
vis siekdami įsigauti į reikš
mingesnes pozicijas. Vienu 
tarpu referendumo balsavimu 
komunistai buvo pravedę savo 
žmogų į Pildomosios Tarybos 
vice prezidento urėdą, kas 
reiškia jų sugebėjimą surink
ti pakankamai balsų, nors jų 
skaičius neabejotinai sudarė 
nežymią mažumą. Į seimus, 

laikui bėgant, jie vis daugiau 
ir daugiau delegatų pravesda
vo. Kai jų skaičius augo, tai 
ir drąsa didėjo, vis garsiau 
ir garsiau pasireikšdami tiek 
kuopose, tiek ypatingai sei
muose.

Neišvengiamai brendo ir ar
tėjo persilaužimo laikas, ku
ris pagalios galutinai išspręs 
organizacijos eigą. Viena ar 
kita nesuderinama grupė turi 
paimti persvarą ir valdyti 
Susivienijimą. Kitos išeities 
nebeliko. Ta lemtinga valan
da atėjo 1930 metais, kai S. 
L. A. laikė savo seimą Chicar 
goję, Lietuvių Auditorijoje, 
Chicagos lietuvių pastatytoje 
ir išlaikomoje. Seimo dele
gatams besirenkant pirm pra- 
dėsiant seimą aplinka nejauki 
ir jaučiamas ypatingas įtem
pimas. Vietoje malonumo, 
džiaugsmo ir broliškumo kaip 
fraternalei organizacijai suva
žiavus į jos seimą, tik matėsi 
paskiros grupės ką tai sau 
patyliai, pašnabždomis besita
riančios. Čia jau nebesireiškė 
kaip pirmiau ar vėlesniais lai
kais seimų proga sutinkant 
savo bičiulius: Sveikas broli, 
sveika sese, kaip laikaisi, kaip 
einasi, kas gero, ir tt. Juk 
tikrumoje fraternalė organi
zacija ir yra tam, kad visi 
nariai narės jaustųsi broliais- 
sesėmis, vieni kitiems padėtų 
ir gyventų kaip tikri broliai ir 
sesės. Tai frateitializmo ©bal
sis ir idealas, kam šio krašto 
vyriausybė teikia daug palan
kumo ir legvatų. Prieš atida
rant seimą ir per pirmąsias 
dvi diena to fraternalizmo ne 
didžiausias optemistas neįžiū
rėjo ne krislo.

Kiekvieno seimo pradinėje 
eigoje, atlikus įprastus forma
lumus, yra patikrinamas ir 
priėmimas delegatų. Vyriau
siai šią pareigą atlieka prezi
dento paskirta komisija. Ta

čiau kiekvienos kuopos dele
gatas turi teisę pareikšti sa
vo nuomonę apie delegato tei
sėtumą, neatsižvelgiant į spe
cialios komisijos pareiškimą. 
Kaip tik čia gludi besiorgani
zuojančio seimo sąstatas, dar
bingumas ar kas kita. Komu
nistai delegatai stipriai susi
organizavę ir aiškiai nusitarę 
užvaldyti seimą paimant jo 
visą kontrolę į savas rankas. 
Kad šito pasiekti, jie dėjo vi
sas pastangas juo daugiau ne
komunistinių delegatų diskva
lifikuoti, kad sudaryti daugu
mą iš savųjų. Šio tikslo siek
dami, jie dėjo visas pastangas 
juo daugiau nesaviškių dele
gatų atmesti. Dėl priemonių 
jie visiškai nasivaržė: rėkė, 
tripė, visokią suirutę ir triukš- 
šmą kėlė, kad tik neprileisti 
prie teisėtos eigos, šitaip tę
sėsi dvi dienas ir visai nesi
matė betvarkei galo. Ir kasžin 
ar išviso butų buvę beįmano
ma seimas pravesti, žinoma, 
neatiduodant komun i s t ą m s 
valios.

Kad įvesti reikiamą tvarką 
ir seimo darbus pradėti, tau
tiečiai, socialistai ir neutralie
ji nepritarią komunistams nu
sitarė imtis griežtesnių prie
monių, būtent, triukšmadarius 
pašalinti iš svetainės panau- 
dajant ir policijos autoritetą, 
jei reikės. Kitą rytą sesiją 
atidarius, komunistai nei kiek 
nesužmoniškėjo, dar smarkes
nį triukšmą kėlė. Tada pa
kviesta policija vieną po ki
tam triukšmadarius išvedė iš 
svetainės. Tvarka tuomet bu
vo atstatyta ir seimo 
pradėta. Komunistai pajutę 
visišką pralaimėjimą, 
kaip vienas demonstratyviai 
apleido svetainę ir susirinkę 
kitoje vietoje įkūrė savąjį su
sivienijimą, užvadinę Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimu. Tai
gi iš pradinio vieno atsirado 
jau trys susivienijimai, kurie 
ir po šios dienos operuoja.

Pasekmės SLA buvo tikrai 
liūdnos ir nuostolingos. Ko
munistai išvedė per 5000 na
rių, kas Susiv. žymiai nusilp
nino. Argi tuomet tiek daug 
komunistų buvo? Tam tuomet

SENIŪNAS

TĖVŲ DIENA
(Tęsinys)

Taip reikėjo iškarto sakyti. 
Ką gali žinoti, kas jus esate 
ir ko norite — tarė kaimo 
valdovas. Du vežimai važiuo
ja į aną ūkį, kurį matote de
šinėj plento, pusėj. Tai bus 
apie pora kilometrų kelio. Kiti 
du vežimai važiuoja į šį dva
relį

Bet, juk mus iš tenl veik 
varė — pastebėjo viena 
musų butininkių. Sakau, 
vežimai važiuoja į šį dvarelį 
griežtai pakartojo senelis.

Man gi su vienarkliu nuro
dė į čia pat mažą ūkelį. Tai 
buvo paties seniūno sodyba.

Rėksnys seniūnas pasirodė 
aukso širdies žmogus esąs. 
Patsai padėjo man įvažiuoti 
nuo stataus kalnelio į jo kie
melį. Abu su bernioku—sam
diniu įstūmė musų vežimėlį 
kluonelin, bėruką riuvedė ark- 
lydėn ir pasakė, jog arklys 
pašaru bus aprūpintas.

Patsai senelis padėjo suneš
ti į triobą musų daiktus, o 
nakvynei paskyrė savo šei
mos miegamąjį nors mes prie
šinomės tokiam vaišingumui.

Vėliau mus paprašė vaka
rienės. Ant stalo šeimininkė— 
apvali seniuke, pastatė didelį 
duobenį bulvienės, baltintos 
pienių, duonos sviestu aptep
tos. O šiltas viralas kelionėj, 
ypač jei visą dieną mitai saui- 
sai labai praveria ir sužadina 

ir dabar niekas nebeįtikėjo. 
Didelė dauguma paklausė jų 
propagandos ir “darbiniškiku- 
mo” nuėjo su jais, neapsisvar- 
stę ir neišsiaiškinę tikrosios 
padėties. Bet tuomi reikalas 
dar nesibaigė. Komunistų Su
sivienijimas patraukė SLA 
teisman, reikalaudamas savo 
dalies iždo. Tąsynės truko il
gokai, pareikalavusios didelių 
išlaidų.

(Bus daugiau)

skrandžio syvus.
Mes buvom nustebinti šio 

žmogaus gerumu.
Užmiršti ir nuoskaudas pa

tirtas kelionėj.
Po vakarienės šeimininkas, 

ponia iš bombarduojamo Ber
lyno, kuri čia gyveno (turiu 
pasakyti, jog daugel berlynie
čių kurie nebuvo surišti tar
nyba, bizniu, persikėlė į kai
mus), pradėjo klausinėti mus 
iš kur esam, kas toki, kur ke
liaujam, aplamai prasidėjo pa
sikalbėjimas dienos temomis, 
apie frontą, apie bolševikus ir 
panašiai.

Šeimininkas pasigyrė, jog 
pas jį visą mėnesį viešėjo iš 
Lietuvos mokytojas p. K. (re
patriantas), dabar gavęs ne
toli jų kaimo mokytojo vietą. 
Šioj malonioj šeimoj jautė
mės, kaip svečiuose.

Gerųjų šeimininkų dvi duk
terys ištekėję, o sūnūs fronte.

Sentelis, pasakodamas apie 
didžiavosi, 
vaterlando 

mirties pavojuje, o verkenti 
širdis turi tylėti.

Tuo metu net žuvusį kare 
sūnų apraudoti buvo drau
džiama, ir motina turėjo bū
ti didvyrė.

Visa tauta — vienalytė, 
vienas vadas vienas Reichas, 
viena stipri valia, be ašarų — 
tokia buvo nuotaika Vokieti
joj tais laikais.

Sekantį rytą anksti atsikė
lęs rengiausi eiti pašerti ark
lį. Gi šeimininkas pastojo man 
kelią:

Tamsta nesirūpink savo bė- 
gunu, jis jau pasotintas. Tam
sta esi pavargęs, ilsėkis.

Žinoma, liko tik padėkoti 
seneliui ir džiaugtis gavus dar 
valandėlę poilsio.

Pusryčių metu musų gera
daris pasiūlė pasilikti pas jį 
porai dienų pailsėti.

Už malonų pasiūlymą padė
kojau ir paaiškinau, jog turim 
judėti toliau, nes musų ben
drakeleiviai tikriausiai nėra 
taip širdingai priimti.

Šeimininko akys sublizgėjo 
ir jis piktai tarė:

Žmogui nelaimėj kiekvieno 
pareiga padėti, neklausiant jo, 
kas jis, iš kur jis.

Tai žmogaus, o ypač krikš
čionio pareiga. Lai tik paban
do kuris kaimo ūkininkas ne
priimti bedalio keliauninko 
nakvynėn, aš tuoj pranešiu 

kam reikia ir ūkio savinnkas 
ilgai prisimins savo kietašir- 
dumą.

Aštuntą valandą ryto, su
tartu laiku, mūsiškiai jau bu
vo susirinkę ant plento ir lau
kė musų.

Paklausus šemininką, kiek 
reiks už nakvynę, senelio aky
se pasirodė ašaros.

Norėjosi šį žmogų pabu
čiuoti, bet nedrįsau, tik pas
paudžiau abiem savo rankom 
jo dešinę, šio aštuoniasdešimt 
metų žmogaus užuojautos 
ašaros, kaip motinos pienas 
kūdikiui, mums davė fizinių 
ir dvasinių jėgų toliau kant
riai nešti tremtinio vargą.

Ir šiandie kartais prisimi
nęs šį senelį jautiesi ne vienas 
esąs toli nuo tėvynės svetimų
jų tarpe.

O ar suskaičiuosite, kiek 
tokių senelių kaip šis, rasite 
Amerikos lietuvių tarpe, kurie 
ištiesė desėtkams tūkstančių 
netekusių savo motinos tėvy
nės tautiečių pagalbos ranką. 
Juos atsikvietė pas save, su
ramino, priglaudė, pamaitino, 
aprėdė ir dar davė pradžiai 
gyvenimo naujam krašte.

Ir neprašė atlyginimo, bet 
davė pavyzdį, it sakydami 
naujakuriams:

— Darykite kitiems gerą, 
kaip mes jums padarėm.

Vyručiai, ar šie tėvai ne
verti pagarbos?
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nėra, tai 
pasiteisi- 

kas į 38 kuo-

v
“Kaip musy telefonas
išgelbėjo mažos mergaitės gyvybe”

y

Dalyvavo Juozos F. 
Maceinos Laidotuvėse

SLA vice prezidentas Juo
zas F. Maceina mirė birželio 8 
dieną, o palaidotas birželio 11 
dieną. Laidotuvėse dalyvavo, 
atstovaudami SLA: preziden
tas Povilas P. Dargis, sekre
torius dr. M. J. Vinikas, iždo 
globėjas adv. S. Briedis, ir 
Kontrolės Komisijos pirminin
kas Stasys Gegužis. Taipgi 
dalyvavo gausus būrys Pitts- 
tone ir apylinkėse gyvenančių 
Susivienijimo narių ir atidavė 
velioniui Maceinai paskutinę 
pagarbą už jo ilgų metų dar
bą Susivienijime ir kitose or
ganizacijose.

Jaunimo Literatūros 
Konkursą

YRA PASKELBĘS Akadeini- 
nis Skautų Sąjūdis. Dalyvauti 
gali visi, nevyresni kaip 30 
metų. Kuriniai gali būti ir be
letristikos, poezijos ir publi
cistikos sričių. Laimėtojams 
yra skiriamos premijos 450 
dolerių vertės. Rašinius iki 
rugsėjo 15 dienai siųsti jury 
komisijos sekretoriui Romui 
Keziui, 130 Hendrix Street, 
Brooklyn 7, N. Y.

Wilkes Barre, Pa.

Mirė Jonas Povilaitis,
Gražios Užeigos Savininkas

Šių metų birželio 7 dieną 
mirė Jonas Povilaitis, ilgame
tis vietos gyventojas ir gra
žios užeigos savininkas. Pa
laidotas birželio 11 dieną su 
iškilmingomis apeigomis pa
rapijos kapinėse, Bear Creeg, 
Pa.

Velionis Povilaitis buvo 
draugiško budo žmogus, su 
visais gražiai sugyveno, jo 
užeigos patalpose labai dažnai 
buvo laikomi įvairių organiza
cijų susirinkimai bei pasitari
mai. Jis visuomet paremdavo 
kiekvieną gerą lietuvišką dar
bą. Nuliudime likusiai žmonai 
ir visai šeimai reiškiu gilią 
užuojautą, o velioniui Jonui 
lai būna lengva ilsėtis šaltoje 
ir laisvoje Dėdės Šamo žemė
je. Koresp.

ruošia iškilmingą minėjimą 
liepos 18 dieną ir kviečia or
ganizacijas tarti žodį atsto- 
vams. Kuopa išrinko tarti žo
dį St. Volską, gi jeigu kas su 
juo atsitiktų, tai Aymaną. 
Į pietus po minėjimo prisiun
tė bilietų, kurių kuopa nupir
ko 3.

Adv. Briedis kalba apie 
kuopos pikniką. Numatyta 
ruošti pikniką Forest Parke 
rugpiučio 27 dieną. Kuopa 
pikniku labai susidomėjusi ir 
laukia daug svečių iš kitų 
kuopų ir iš didžiojo New Yor- 
ko.

“Kuopos reikalais ir bendrai 
veikimu daug kalba Stanley 
Volskis, kad kuopa visur pir
mautų, kaip visada. Jam pri-

taria didelis SLA 
Macys ir kiti.

Ligonių kuopoj 
tikrai gražu. Gal ir 
na posakis
pą įsirašo, tas tikrai neserga, 
tik nuo mirties dar negali iš
dirbti imuniteto. Tikėkim ir 
laukim to...

Naujų narių, kaip papras
tai atnešė Aymanas Janiną 
Napel.

Susirinkimas gražiai praėjo 
geroje nuotaikoje. Nors, kaip 
Parojus spyrėsi, kad, vasaros 
metu nedaryt susirinkimų, 
neatsilaikė nei prieš Volskį, 
nei prieš Macį ir nutarta da
ryt susirinkimus, nors saulė 
kaktą svilintų ir žemė drebė
tų nuo vasaros grožio ir ma
lonių atostogų švelniose van
denyno bangose.

J. Parojus.

New York, N. Y.

The Inter-Raciai Press 
Naujas Adresas

Tite Inter-Raciai Press of 
America prašo pranešti, kad 
jos adresas pasikeitė. Iki šiol 
jos ofisas buvo Chrysler Buil- 
ding Lexington Avenuo and 
L’ncoln Building. Naujas ad
resas 305 Madison Avenue, 
New York 17, N. Y. Telefo
nas YU 6-6547.

Ši įstaiga aptarnauja visus 
svetimųjų kalbų laikraščius 
Amerikoje, todėl turintieji su 
ja kokius reikalus, kreipkitės 
nauju adresu.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 KUOPOS VEIKLA

Su gražiu New Yorko sau
lėtu birželiu, kai žiedai ir ža
luma kviečia visus į gamtą, 
prie juros, susirinko SLA 38 
kuopos nariai į eilinį birželio 
mėn. susirinkimą.

Gražus oras, puiki vasaros 
gamta daug nunešė kitur, ta
čiau prisiekę, ištikimi nariai 
atskubėjo amerikonišku tem
pu į susirinkimą.

Turbut vienintelė SLA kuo
pa turi p-ką advokatą, tai p. 
Briedis, Jr.

Jis atidaręs ( susirinkimą, 
ėjo prie savų reikalų, o jų 
kuopose niekad netrūksta. 
Protokolą perskaitė sekr. Pa
rojus, kuris priimtas su maža 
St. Volskio pastaba, teisin
giau pasakius, išsiaiškint ne
aiškumą.

Perskaitė sekretorius rašy
tus ryšy su Atlanto nugalė
tojais, jųjų tragiška mirtimi 
Dariaus ir Girėno, komitetas

SLA VASARNAMIS 
j Atlantic City, N. J. j

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic » 
j; City Jums suteikia daugybę pramogų, įvairių pasi- ž 

linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, J 
sportuoti, lankyti teatrus, o svarbiausia gražiai pailsėti ® 
ir sustiprinti savo sveikatą. į
Vasaros sezono kainos: j®
Vienam asmeniui $3.00 ar $4.00 parai $

Į Dviem vienam kambaryje $5.00 parai a
Dviem kambarys su 2 lovom nuo $6.00 iki $7.00 parai. ® 
Pridedama lova kambaryje $2.00. ®

Moderniški kambariai, dvi patogios virtuvės sve- m 
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. 0

Tel. 5-9370
ar $

Pabaltijo Tautą Susirinki
mas New Yorke
(Atkelta iš 1 pusi.)

torius Nelson Rockefellers, 
senatorius Kenneth B. Ke- 
ating, senatorius Jacob K. Ja- 
vits, kongresmanas Stuyve- 
sant Wainwright, kongreso 
narė Edna Kelly, buvęs prezi
dentas Herbert Hoover.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija ir pasiųsta prezidentui 
Dwight Eisenhoweriui. Rezo
liucijoje sakoma:

“Mr. President, prieš dvide
šimt metų, birželio mėnesį 
(1940 m.) Sovietų Sąjunga 
karinėmis jėgomis okupavo 
Pabaltijo valstybes ir bruta- 
liškais policiniais metodais už
gniaužė laisvę ir žmogaus tei
ses estų, latvių ir lietuvių. Tik
rai teisingai JAV-bių vyriau
sybė suprato Pabaltijo žmonių 
tragediją ir atsisakė pripažin
ti Pabaltijo valstybių aneksi
jos. Prižažindami JAV-bių pa
sišventimą laisvei mes tikime 
ši tauta ir toliau atsisakys 
ekceptuoti despotišką sovietų 
viešpatavimą Pabaltijo Val
stybėse. Mes pasirašę laikome 
sau garbę, perduoti Jums as
meniškai ir JAV Vyriausybei 
musų giliausią respektą ir pa
sitikėjimą Jūsų sunkioje kovo
je prieš Maskvos Raudonąjį 
imperializmą”.

Po oficialios dalies sekė me
ninė programa, kurioje daly
vavo latvė Norma Auzin, es
tė Irma Kalvet ir lietuvis 
Aleksas Mrozinskas.

Tai buvo metinis baisiųjų 
Birželio trėmimų minėjimas.

Rytojaus dieną, pirmadienį, 
birželio 13 dieną New York 
Times plačiai minėjimą apra
šė.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Deimantinis Vajus bai
giasi birželio 30 dieną, tad lai
ko mažai beliko, todėl pasis
kubinkite tapti nariais leng
vomis sąlygomis.

ŠIA
307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

■c <t <>
Pasinauook patikimu, kruopščiu ir greitu musą firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJA

“Musų vienų metų amžiaus anūkė atvyko 
praleisti Šventadienį kartu su mumis. Bet 
jai būnant pas mus staiga ji susirgo ir 
jos temperatūra pašoko iki 104 laipsnių. 
Trys daktarai, kiek aš žinojau buvo išvy
kę. Susijaudinusi aš paskambinau tolimų 
sujungimų operatorei. Labai greitai ji pa
tiekė visą sąrašą arti gyvenančių daktarų 
ir jai pavyko sugauti vieną iš jų, kojų li
gų specialistą. Tokiu budu buvo išvengta 
tragedijos ir pavyko greitai gauti pagalbą.

V : Nes jis surado kad musų maža mergaitė 
f. < turi aštrų tonsilų uždegimą ir greitai davė 

vaistus, kurie palengvino jos gerklės skausmus.
Mrs. David H. Davis, Mexico, N. Y.

Tokiu budu Jūsų telefonas pasidaro labai dažnai “gyvybės gel
bėtojas.” Jis taip pat pagelbsti užsakyti daiktus, kuriuos už
miršti nusipirkti krautuvėje. Jis jadeda palaikyti ryšius su 
vaikais, jeigu jie kur toli išvykę. Jis padeda atsisakyti nuo su
sitikimo, jeigu esti reikalinga tai padaryti. Jis taip pat yra 
gyvenimo skaidrintojas. Telefono skambučio pagalba taip leng
va vizituoti šeimą ar draugus, nors jie ir labai toli butų.

NEW YORK TELEPHONE COMPANY

Naudokit telefoną — jis yra Jums!

I

I 
\ ‘

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu- 
»ee. Koplyčias suteikiam ne- 

4 mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
V. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS
Tel. VIrginia 7-4499

MIELI TAUTIEČIAI,
Vilnietis, lietuvis neseniai grįžęs iš bolševikų kanki

niams nelaisvės mums rašė: “Yra pasaulyje gyvulių globos 
draugijos, bet Jūsų šalpos organizacija yra nuo gyvulių gel
bėjimo draugija, nes mes, patekom į žvėrių nasrus ir niekas 
musų šauksmo negirdi”.

Tuos šauksmus girdi Balfas ir tuoj atsiliepia vaistais, 
medikamentais, būtiniausiais rūbais.

Labai prašome Tamstą pagelbėti mums savo auka padėti 
kančiantiems broliams lietuviams. Jų 
čiai. Išlaidos ir mažiems siuntiniams labai didelės, o per me
tus išsiunčiame tokių siuntinių tūkstančius. Čia neskaitome 
eilinio šalpos darbo Vokietijoje likusiems lietuviams padėti.

Birželio kankinių pagerbimo ir minėjimo proga prašome 
paaukoti dolerį kitą. Gavę penkinę — atsiųsime Sibiro lietu
vaičių kančios dokumentą
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kankinių, tukstan-

Tel STagg 2-5043

Matthew P Bdta 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOMF
Al. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y 
NOTARY PUBLIC

S'1

ranka rašytą maldų knygelę.
RALFO CENTRAS.

SLA Pagalm
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Birželio 18 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ONA GERiU'LIENE, 18 kp., Wiestville, III., gimus vasa

rio 7, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 
1, 1925 m., mirė birželio 2, 1960 m. Velionės dukte- 
rei, Helen Michael, pomirtinės išmokėta----------- $232

JUOZAS PETRAITIS, 44 kp., Miami, Fla., gimęs gruod
žio 25, 1890 m., Tauragės apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 1, 1928 m., mirė gruodžio 21, 
1959 m. Velionio žmonai, Veronikai Petraitis, po
mirtinės išmokėta----------------------------------------- $300.00

MARTINAS KATENAS, 56 kp., Penn, Pa. gimęs rug
piučio 25, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 3, 1936 m., mirė gegužės 22, 1960 m. Velionio 
žmonai, Adelei Katenienei, pomirtinės išmokėta $600.00 

ANTANAS KRIAUČIALIS, 57 kp., Worcester, Mass., gi
męs birželio 25, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 4, 1923 m., mirė gegužės 3, 1960 m. Ve
lionio dukterei, Helen Lendraitis, pomirtinės išmo
kėta _______________________________________ $150.00

AUGUSTAS GRIGAITIS, 87 kp., Omaha, Nebr., gimęs 
rugpiučio 16, 1890 m., 'Lietuvoje/Prie SLA prisira
šė sausio 9, 1916 m., mirė kovo 12, 1960 m. Velionio 
žmonai, Elizabeth Grigaitis, pomirtinės išmokėta $169.00 

BRONE PIVARUNIENE, 208 kp., Chicago, III., gimus 
gruodžio 18, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
sausio 15,1918 m., mirė balandžio 16, 1960 m. Velio
nės dukterei, Stella Houston-Johnson, pomirtinės. iš>- 
mokėta

MIKALINA SCOTT, 247 kp., Aliąuippa, Pa., gimus lie
pos 9, 1894 m., Lietuvoje. Prie SLA> prisirašė spa
lio 12, 1941 m., mirė gegužės 26, 1960 m. Velionės 
vyrui, Rbmanui Scott, pomirtinės išmokėta-------- $500.00

ANTANAS SLAZAS, 275 kp., Springfield, III., gimęs 
spalio 18, 1889 m., Raseinių apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 4, 1915 m., mirė gegužės 
12, 1960 m.Velionio žmonai, Elizabeth Slazienei, po
mirtinės išmokėta___________________________ $150.00

.00

$600.00

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti namų bei kitokių nuo
savybę, sąžiningam ir 
giškam patarnavimui 
binkite:

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

NOTARY PURLIO
114 N. Rockton Avė.

drau- 
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į HITLERIS IR MUSSOLINI į
g "Laisvosios Lietuvos" 3-13, 1959, numeriuose tilpo: Š
X 1. Rachelės Mussolini jdomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai g
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo ? 
g eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu. A

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės X 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- g 

g kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalj butų galima g
g sugrąžinti i tikrųjų lietuvių tarpą. S

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais į
5 straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos g
? numerius veltui. Rašyti:

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

i
♦ 
t

♦
i
I
I

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

NEPRIKLAUSOM) LIETUVA
NEPRIKLAUSOMA LIETUS tuF daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir dt 'da daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenės Ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams ’zisur 6 dol., visose Amerikose— 
bM, Kanadoje — 5 doleriai. Ųš laikrašti galima mokėti dalimi*-, 
pusmečiais, ketvirtlmis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
oargan ligi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St, Ville Lasaile, Montreak P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPLIKLAUSUMA LIETUVA”,
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 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Paradyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoi
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Allaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paciflko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra"; Įspūdžiai 
lž Kalifornijos; Raudonmedžių imperBa; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellov/stone Parkas su verdafičiajs 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; Nuostab'vs požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

j/

LIETUVA, UKRAINĄ

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC
Atdara 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

185 ĮVEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.

Tel. CHelsea 3-2583
141 Secono Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430
332 Flllmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

Licensed by USSR kasdien nuo 9-6

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

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

Avenue 
CONN.

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

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin
HARTFORD,
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-3980

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

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja 'pristatymų. Klek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatų pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). ptaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose «'te informacijų apie naujas muitų normas ir patarnalvmus.

o o

Viso_____________________ __________  $2,701.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso-----$83,479.26

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. URBONIENfi, 4 kp., Sioux City, Iowa. Sirgo 10 sav. ir 5 d. $103.50
K. OHELDDEN 10 kp., Philadelphia, Pa. Sirgo 3 s. ir 6 d. _r...........61.50
E. YANAVIČIUS, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 6 s. ir 3 d............26.50
M. BUGINSKIENfi, 50 kp., Binghamton, N. Y. Sirgo 11 s. ............... 127.50
M. VIRJBAŠIUS, 57 kp., Worcester. Mass. Sįrgo 9 s. ir 5 d. ------------ 72.01
C. MITCHELL, 106 kp., San Francisco, Cal. Sirgo 1Q s. ir 5 d. ____ 65.00 
P. BRADUNIENE, 126 kp., New York, N. Y. Sirgo 11 s. ir 6 d. „ 54.00 
V.
K.
A.

VAINORIUS, J27 kp., Lynn Mass. Sirgo 11 s. ir 5 d. ___________  63.52
GRIGALIŪNAS, 187 kp., Ncw Philadelphia, Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. 57.00
JANUŠONIS, 322 kp., Chicago, III. Sirgo 2 s. ir 4 d. _________  37.00

Viso ................................................................................... $657.53
Nuo pradžios šių metų bendrai viso__ ,_____  $15.322.32

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

' NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnei 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europoj 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir jdomlaus’M 
žinias iš 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 — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 metams, $7 00 — pusei metų. Chicagoje - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAB gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi tl 
teiu adresu:

NAUJIENOS
1731 S<>»tfc HafoteJ Str»ei. ( Uicag* 8. Ulinaia

NAUJIENOS

NAUJIENOS

f 

i 
i 

i 
( 

I 

I 
i 

i 
/

*

I




