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Lietuvos Atstovo Juozo Rajecko Kalba
Pasakyta Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinio 

Seimo Bankete Pittsburghe, Roosevelt Viešbutyje, 
Liepos 13 Dieną

Garbė ir didelis malonumas šia proga būti su jumis. Aš 
giliai dėkingas SLA vadovybei už manęs šia proga prisiminimą 
ir malonų pakvietimą. Jus tai darydami panorote mano as
menyje pagerbti Lietuvą ir kankinę lietuvių tautą. Tai kilnu 
ir gražu iš Susivienijimo pusės.

Šia SLA jubiliejine proga, užčiauptų lupų lietuvių tautos 
ir savo vardu dėkoju už Susivienijimo darbą, širdį ir ilgų metų 
aukos gėles Tėvų Žemei.

Mano pasitenkinimui šiandieną esama eilės asmeniškų ir 
neasmeniškų priežasčių. 'Viena jų, tai Susivienijimo ne tik 
garbinga, bet ilgametė ir naši praeities veikla. Jus per ilgus 
metus vykdėte kilnųjį labdarybės darbą šluostydami tautiečių, 
našlių bei našlaičių, nelaimėje ašarą. Jus nešėte apčiuopiamą 
paguodą jų nelaimingo likimo šeimoms. Jūsų Susivienijimas 
talkininkavo carų pavergtai Lietuvai prikelti, jis džiaugėsi 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo palaimomis, jis dirbo ir te
bedirba taip pat ir Sovietų pavergtai Lietuvai prikelti. Jis 
rėmė kiekvieną lietuvių tautos iniciatyvą ir dirbo palaikyti 
išeivių lietuvišką sąmonę gyvą ir jautrią lietuviškam reikalui.

Man malonu dalyvauti jūsų Deimantinės Sukakties poki- 
lyje tame mieste, kuris yra jūsų veikliojo pirmininko ir nenu
ilstamo veikėjo, p. Povilo Dargiol, buveinė. Man malonu kon
statuoti Lietuvos diplomatų įnašą jūsų Susivienijimui. Jūsų 
Susivienijimui daug nusipelnęs ilgametis sekretorius, Dr. M. J. 
Vinikas, Lietuvos diplomatinės šeimos veteranas. Jūsų gre
tose savo laiku veikliai darbavosi Lietuvos diplomatas, buvęs, 
dargi, vieno jūsų Seimo sekretorius. Tai visų srovių mėgia
mas ir gerbiamas ministeris Londone, p. B. K. Balutis. Man 
malonu šia proga prisiminti ir mano kaimyno bei jūsų buvusio 
pirmininko, Baltimorės pašto viršininko, p. V. Laukaičio, pas
tarųjų savaičių veiklą. Jis siekia įamžinti Tėvų Žemę ir kan
kinę tautą jai daug nusipelniusio lietuvio patrioto, Dr. J. Ba
sanavičiaus, atvaizdu Amerikos pašto ženkle. Ta kryptimi jo 
rūpestingai dirbama ir perspektyvos tą kilnią svajonę įgyven
dinti nėra blogos.

Su jūsų Susivienijimu mane riša ir tam tikra giminystė 
bei kiti ryšiai. Jūsų Susivienijime užtinku mano artimo gimi
naičio, šviesios atminties Vinco Jokubyno, veiklos reikšmingų 
pėdsakų. Jis vienas šio Susivienijimo architektų. Jūsų Susi
vienijimas gimė mano gimtinės kaimynystėje ir jo pirmasis 
Seimas įvyko mano gimtajame šenadoryje. Šis Deimantinis 
Jubiliejus, irgi, vyksta mano gimtojoj Pennsylvanijoj. Jis 
vyksta mieste, kurio garbės raktu mano asmenyje neseniai 
buvo pagerbta Lietuva ir lietuvių tauta. Tat, iš pasakyta 
suprasite, kad mano pabrėžiama garbė šia proga su jumis 'būti, 
ne tuščias pasigyrimas. Ji turi realaus pagrindo.

Šis Seimas lydimas gedulas. Mes jame, be kitų pasigen
dame pittsburghiečio Pivarono. Gyvas būdamas jis butų džiū
gavęs čia vykstančiais pastarųjų dienų seimais. Jis mėgo ne 
tik dirbti, bet mokėjo ir nuoširdžiai džiaugtis. Mes gedime dėl , 
šio Seimo išvakarėse velionių J. Maceinos ir Dr. D. Pilkos / 
kapų. Aš reiškiu Susivienijimo vadovybei nuoširdžią užuojautą 
dėl taip didelių nuostolių.

Jūsų Seimas vyksta reikšminigų sukakčių ženkle. Šian
dieną 700 metų nuo Durbės pergalės, poryt sueis 550 metų 
nuo lemtingų Žalgirio kautynių. Šiemet Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 40 metų sukaktis. Pagaliau, šiemet ir jūsų Susivieni
jimo Deimantinė Sukaktis. Šį mėnesį atšvęsta ir šios svetin
gos ir palankios Lietuvai šalies nepriklausomybės sukaktis. 
Toji nepriklausomybė, tarp kita, irgi gimė šaunioje Pennsyl- 
vanijoje. Šį mėnesį suein'a ir 20 nuo JAV reikšmingo pareiš
kimo, žinomo Sumner VV'cllcs vardu, kuriuo buvo pasmerktas 
Sovietų' smurtas Baltijos valstybių atžvilgiu, kuris neša pa
guodą lietuvių tautai ir tebėra galioj ligi šioliai.

Deja, nėra rožių be dyglių. Šiemet sueina 20 metų ir nuo 
liūdnos atminties vasaros, kada Kremlius sutrypė lietuvių tau
tos laisvę ir pavertė musų tautiečius vergais. Vakar suėjo taip 
pat ir 40 metų nuo tos dienos, kada Sovietai pasirašė su Lie
tuva taikos sutartį. Jie ja gera valia VISIEMS AMŽIAMS 
atsisakė nuo visų suvereniteto teisių lietuvių tautos ir jos teri
torijos atžvilgiu.

Kokia to Sovietų iškilmingo pažado vertė, ką reiškia So
vietų leksikone išsireiškimas VISIEMS AMŽIAMS, ir ko bend
rai vertas Kremliaus pasižadėjimas bei parašas, lietuviams 
nepaslaptis.

Kada jūsų Susivienijimas gimė, tautų pavasaris ėjo Kar
patų kalnais, bet po Lietuvą tada buvo naktis. Šiemet, kada 
jus minite Deimantinį Jubiliejų, tautų pavasaris pirmą kartą 
istorijoj padvelkė ir Afrikos žemynu. Nuo praeito pasaulinio 
karo šešiolika to kontinento tautų ir neseniai, tik vierios sa
vaitės bėgyje, keturios jų užgimė nepriklausomam gyvenimui. 
Užvakar dar ketvertai jų prancūzai pažadėjo nepriklausomybę. 
Tuo pat metu po Lietuvą klaikioji dvidešimtį metų trukusi 
naktis tebesitęsia. Laisvės aušros dar neužmatyti. Buvę ka
daise Afrikos ir Azijos kolonijų valdytojai leidžia pražysti

(Nukelta į 2 pusi.)

Arčiau Pažinkime SLA ApdraudasTREČIOS KARTOS SUSIVIEN IJlMO NARIŲ PRAMOGEŲE

Ant grindų sėdi: Frank Ramiza Jr., Paul McCracken ir Robert IVaitkevich. Sėdi (iš kairės 
į dešinę): Donna M. Tuncavage, Debroah A. Gdovin, Mary Kyle Zarecki, Margaret Wait- 
kevich, Mnrcella A. McCracken, Mary P. McCracken ir Barry Abromavage. Antroj eilėj 
(iš kairės į dešinę): Jerome Kizis, Daniel Kizis, $avid T. Bartoli, Joan M. Kovalskas, Bern- 
ard Abromavage, Ruth Anų Ramiza, Brian Abromavage.

Gyvybes Apdraudos Padalinimas j Skyrius; Kuo Skiriasi 
Skyriai Vienas nuo Kito; Suaugusiųjų Narių ir Vaikų 

Apdraudos; Reguliare ir Terminuota Apdrauda

Nekartą šiame laikraštyje buvo paliesta SLA tei
kiamos apdraudos, nušviečiant jų skyrius ir ypatybes. 
Kiekvienam yra naudinga arčiau pažinti Susivienijimo 
duodamas apdraud-as, ypač naujai įsirašiusiems na
riams. Be to, paskutiniaisiais me ais įvestoji terminuo
ta apdrauda dar daugeliui nėra gerai žinoma, todėl 

"Susivienijimo apdraudas visiems pravartu prisiminti.
v •
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Senatoriaus Kennedy Nominacija
Demokratų partija, kaip bu

vo numatyta iš anksto, nomi
navo senatorių John F. Ken
nedy partijos kandidatu į 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentus ateinančiuose . šį 
rudenį rinkimuose.

Kennedy yra jaunas, vos 43 
metų amžiaus, energingas ir 
atkaklus žmogus, linkęs nu
krypti nuo senų partijos tra
dicijų. Jo pažiūros yra gana 
liberališkos ir nepriklausomos, 
ką jis įrodė per trylika metų 
būdamas JAV senate.

Šalia to reikia pastebėti, 
kad Kennedy yra savarankis 
ir linkęs pats svarbiuosius 
darbus atlikti. Jis energijos 
ir pasiryžimo kupinas vyras, 
kuris nelaukia talkos, bet pats 
eina jos ieškoti. Jo nuomone, 
per ateinančius metus kraštas 
turi smarkesniu tempu žengti 
pirmyn visose srityse: pramo
nėje, pirklyboje, karinėje ap
saugoje ir socialinėje srityje. 
Jo užsienio politika mažai kuo 
skiriasi niuo dabartinės, tik jis 
norėtų santykius su draugin
gomis valstybėmis sustiprinti 
ir žymiai pagerinti, įskaitant 
Pietinės ir Centralinčs Ameri
kos respublikas. Vidaus poli
tikoje, nors Kennedy yra at
kaklus savo pažiūrų gynėjas, 
jis turės laikytis partijos nu
matytų pakeitimų ir reformų, 
jeigu bus išrinktas preziden
tu.

Tačiau jau dabar galima 
pranašauti, sprendžiant iš 
praėjusio demokratų partijos 
suvažiavimo, kad priešrinki
minė demokratų partijos ak
cija šį rudenį bus viena iš 
stipriausių partijos istorijoje.

Stato dar ir senuosius Vai
čiūno veikalus. — Tryškiuose 
neseniai buvo pastatytas Pet
ro Vaičiūno veikalas-komedija 
“Patriotai”.

MASKVA STIPRINA SAVO
KONTROLĘ LIETUVOJE

Švedijos šaltiniai praneša, 
kad vėliausiu laiku Sovietų 
Raudonoji Armija pradėjo 
stipriau kontroliuoti Lietuvos 
komunistų partiją. Prie Lie
tuvos komunistų partijos 
Maskva paskyrė du generolus 
ir vieną politinį komisarą.

Maskva stiprina savo kont
rolę visame Pabaltijy: Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, 
kur, anot Maskvos, gyvento
jai turi didelį palinkimą į 
buržuazines pažiūras.

GAISRAS SUNAIKINO
KO LIČIŲ NAM/y

SLA 40 kuopos narius Vin
cą ir Veroniką Količius, žino
mus Pittsburgho veikėjus, iš
tiko netikėta ncįaimė, gaisras 
sunaikino jų namus. Nuosto
liai dideli. Količiai gyveno 
2050 Rehman Way, Carrick, 
Pa.

Londone Baltiečiai Minėjo
Lietuvos Užgrobimo Sukaktį

Londone, Westminstcr Cen
trai Hali, buvo minėta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užgro
bimo sukaktis. Minėjimo p;r- 
mininkavo Lord Bossom. Kal
bėtojai buvo Viscount Colville, 
Thomas H. Preston (buvęs 
Anglijos ministeris Lietuvoje) 
ir Dr. Endcl A ruja.

200,000 Ungurių iš Anglijos 
Per Maskvą į Lietuvą

(E) Lietuvoje gauta 200,- 
000 ungurių. Atvežimas vyko 
iš Anglijos per Maskvą iki 
Vilniaus lėktuvu; iš Vilniaus 
iki ežerų buvo pristatoma 
sunkvežimiu, specialioje taro
je. I Alaušą yra suleista 120,- 
000 štukų. i

Pittston, Pa., SLA 7 kuo
pos finansų sekretorės N. T 
Bayoras, p. C. S. Zarecki ii 
R. Kizienės pastangomis š. m 
birželio 19 d. buvo surengta 
jaunimo susipažinimo pramo
gėlė. Dalyvavo 17 jaunuolių, 
kurių devyni jau trečios kar
tos SLA nariai, tai Zareckių 
Kizių, Ramizių, Waitkevičių, 
Tunkevičių ir antros, kartos J. 
M. Kavaliauskiutė.

Susipažinimo vakaras turė
jo didelio pasisekimo jaunųjų

♦ tarpe ir visi skirstydamies na 
I mo klausė: “Ponia Bayoras
* gal netrukus ir vėl galėtume 

sueiti pasilinksminti ”
Pramogos metu buvo muz:- 

kos programėlė, kurią tvarkė 
patys jaunuoliai. Pianu skam
bino Mary Kyle Zarecki, o 
Donna Tuncavage pagrojo ar
monikų. SLA jaunimo susi 
pažinimo vakarėms puikiausiai 
pavyko. Koresp.

Nori Steigti Lietuvišką
Kurortų Miestelį

“Lietuvių Dienos” praneša, 
kad Z. Steponavičius iš Stam- 
ford, Conn., susirūpinęs steig 
ti lietuviškų kurortų miestelį 
New Hampshire valstybės 
kalnuose, tarp trijų didelių 
ežerų. Toji apylinkė ypač la
bai populiari vasaros metu, 
kai suvažiuoja daugybė vasa
rotojų.

Seimo Žinios
SLA Vice Prezidentu Seimas 

* išrinko Stasį Gegužį, daug metų 
buvusį SLA Prezidentu, 211 kuo
pos narį, iš Mahanoy City, Pa.

Tevvnės redaktorium sekantiem 
dviem metam išrinktas dabartinis 
Redaktorius M. L. Vasil.

Sekantis SLA 52-ras Seimas 
bus 1962 metais Nevvark, N. J.

Apie visą Seimo eigą, išrinktas 
Pastovias Komisijas ir padarytus 
Seimo nutarimus bus pranešta se
kančiose Tėvynės laidose.
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APDRAUDŲ SKYRIAI

SLA duodama gyvybės apdrauda yra laikoma pa
grindinė. Toji apdrauda nėra vienoda, skiriasi laiku 
kuriam ji duodama, duoklėmis ir kitomis savybėmis. 
Todėl gyvybės apdrauda, pagal savo skirtingumus, yra 
padalinta į keletą apdraudos skyrių, būtent :

r/.so amžiaus apdrauda—rišo gyvenimo mokesčiai. 
Sutrumpintai šis skyrius žymimas VI.

įsirašęs i ši skyrių narys moka duokles per visa 
savo amžių ir per tą yisą laiką jis būna pilnai apdraus
tu. Šio skyriaus duoklės yra pačios pigiausios.

'Toliau yra rišo amžiaus apdrauda, 20 metų mokes
čiai, sutrumpintai—V2 skyrius. Jau iš skyriaus pava
dinimo galime suprasti, kad šio skyriaus nariai duokles 
moka tik 20 metų. Po to duoklių už apdraudą nereikia 
mokėti, bet narys pasilieka apdraustu visam amžiui ir 
pilnai apdraudos sumai.

Kiti du skyriai yra taupamosiąs apdraudos skyriai. 
Vienas iš jų yra dešimties metų, sutrumpintai VN, 
kitas—dvidešimties metų taupomosios apdrau'dos sky
rius, sutrumpintai—V3.

Pats vardas rodo, kad šių skyrių nariai turi ne tik 
naudingą apdraudą, bet mokėdami duokles, kartu dal
iau po. 'Todėl skyriaus VN narys išbuvęs dešimt metų, 
o narys skyriaus V3 po dvidešimties metų, pats atsiima 
visą apdraudos sumą ,kaip kokias sutaupąs iš banko. 
Tačiau, jei prieš tą laiką įvyktų nelaimė, tai nario pa' 
šalpgaviui (butų išmokėta visa apdraudos suma. 'Tau
pomosios apdraudos skyrius yra labai naudinga turėti 
jau.nes.nio amžiaus nariams, o taip pat pravartu jais 
aprūpinti vaikus. Patys atsiėmę apdraudos sumą, ga
lės pinigus sunaudoti savo gyveninio pradžiai arba 
mokslui eiti.

Išvardint i apdraudos skyriai yra suaugusių nariui. 
'Tokių pavadinimų apdraudas turi ir vaikų skyriai. Jų 
duokles yra žymiai mažesnės ir dar turi kai kuriu ne- • • 4.
žymių skirtingumu.v *- O

apdrauda,

g’>-
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atnaujinti, laip pat kiekvienu metu narys terminuotą 
apdraudą be .jokiu sunkumu gali pakeisti reguliarios 
apdraudos bet kuriuo skyriumi.

'Terminuotos apdraudos duoklės yra žymiai mažes
nės už reguliarios apdraudos duokles. Vaikai ir jau
nuoliai moka lik 25 (-('litus mėnesiniu duoklių už kiek
viena tūkstanti doleriu apdraudos metiniu duoklių pa- 
du. Jaunuoliai dar moka po 17 centu mėnesiui i Lėšų .1 v C c
Fondą narystei palaikyti. ♦Suaugusių .narių duoklės 
nustatomos pagal jų amžių.

♦Susivienijimo apdraudos yra nepra rast inos. Jos 
turi piniginę vertę, kuri kasmet auga. 'Taip pat SLA 
apdraudos pasižymi ii- kitomis geromis savybėmis, 
apie kurias bus rašoma kitame laikraščio numeryje.

Visos SLA apdraudos teikia nariams naudą ir 
yra didele parama gyvenime. Patartina apie jas pla
čiau žino/i ir supažindinti su jomis kitus lietuvius, kurie 
domisi Susivienijimu, jo apdraudomis ir nori tapti mu
sų broliškos organizacijos nariai.
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Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
■įleidimą. Redakcija straipsnius ir 
vorespondencijas taiso savo nuo- 
Llura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

Deimantinės Sukakties 
Seimą Praleidus

Kuomet ši “Tėvynės” laida 
pasieks skaitytojus, SLA na
rius, kuopų delegatai iš Seimo 
jau bus sugrįžę. Šeiminiais 
įspūdžiais ir priimtais Seimo 
nutarimais jie pasidalins su 
visais kuopų nariais. Svarbu, 
kad busimuose kuopų susirin
kimuose nariai skaitlingai da
lyvautų ir delegatų raportus 
išklausytų.

Iš Seime pateiktų Pildomo
sios Tarybos raportų, ypatin
gai Dr. M. J. Viniko raporto, 
aiškiai matomas dabartinis 
musų organizacijos stovis, jos 
atlikta kultūrinė ir labdaros 
veikla, ir finansinio stovio 
stiprumas.

Svarbu pastebėti, kad šį 
Deimantinės Sukakties minėji
mo Seimą praleidžiant, musų 
organizacijos finansinis stovis 
siekia iki pusketvirto milijono 
dolerių. Pildomosios Tarybos 
padarytais sumaniais ir rūpes
tingais investmentais, tas tur
tas dar daugiau didės ir or
ganizacijos stovis stiprės.

Dabar yra svarbios reikš
mės reikalas, tai kuopose pa
laikyti veiklą ir su ta veikla 
tinkamai supažindinti lietu
vius dar nesančius SLA na
riais, su musų organizacijos 
stoviu ir siekiais Lietuvos iš
laisvinimo ir bendrai stiprini
mo lietuviškos tvirtovės išei
vijoje. Ypatingai svarbu tin. 
karnai supažindinti jaunalietu
vius, lietuvių priaugantį jau
nimą, kad jie taptų musų or
ganizacijos nariais ir Susivie
nijimo paveldėtojais.

Jaunimo dėmesį atkreipkime 
į tai, kad Susivienijimą įkūrė 
ir iki šios Deimantinės Sukak
ties minėjimo palaikė ir auk
lėjo vadinami senalietuviai, 
kurių daugumas buvo be
moksliai arba mažamoksliai. 
Jie organizaciją išauklėjo sa
vo pasišventimu ir energinga 
veikla. O dabar, ar tai per 
tremtį atvykę iš Lietuvos jau
nuoliai, ar šioje šalyje gimę 
ir augę, kurių nemažas skait
lius yra baigę įvairių profesijų 
ir amatų mokslus, tapę orga
nizacijos paveldėjais, jos va
dais ir šeimininkais, esamą 
sudėtą turtą valdydami, galės 
daryti didelę pažangą, kartu 
turėdami ir sau dideles nau
das savitarpiai susišelpti ir 
lietuvybę gyvą palaikyti išei
vijoje.

Visokia pradžia yra sunki. 
Bet te pradiniai Susivienijimo 
sunkumai jau pergyventi; bu 
vę įvairus audringi laikotar
piai praleisti. Organizacija 
ne tik išlaikyta gyva, bet ir 
turtu stipriai išauginta. Da
bar tik reikalingos jaunos pa
pildomos jėgos, sumanumas ir 
energija busimai veiklai, se
nesniuosius pavaduoti.

Sekdami “Tėvynę” kas sa
vaitę vadinamoje “Pagalbos 
Ranka” skyriuje matome po

Lietuvos Atstovo Juozo Rajecko Kalba
Pasakyta Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinio Seimo 
Bankete Pittsburghe, Rooseveit Viešbutyje, IJepos 13 Dieną
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naujiems tikrosios nepriklausomybės žiedams. Tuo tarpu 
Kremliaus pavergtų tautų ir senos lietuvių tautos laisvės ir 
nepriklausomybės ilgesys malšinamas liūdnos atminties Buda
pešto pavyzdžiu ir musų tautiečių trėmimais. Komunizmo ro
juje klėsti kolonijalizmo gadynė.

Maža to, Lietuvos okupanto tyčiojamasi iš musų tautos 
nelaimingo likimo. Jis jo pravardžiuojamas išlaisvinimu. Jis 
atvaizduojamas, kaip pačios lietuvių tautos laisvas .apsispren
dimas. ,'siai pretenzijai ištirti JAV kongreso vadinamas Kers- 
teno komitetas, po kruopštaus bešališko darbo, konstatavo, 
kad Sovietų tvirtinimai nepagrįsti. Jis priėjo išvados, kad 
Baltijos valstybės jėga okupuotos ir jos neteisėtai prie Sovietų 
Sąjungos prijungtos. Tvirtinimus, kad Sovietų pravesti taria
mi rinkimai 1940 metų vasarą buvę laisvi ir Sovietų tariamų 
seimų rezoliucijos teisėtos, Kersteno komitetas apibudino kaip 
“netiesą, kuri neturi jokio pagrindo.” Kitais žodžiais tariant, 
tai tik pasaka.

Neseniai tūlas Lietuvos komunistas rašeiva tvirtino, kad 
Lietuvos liaudis revoliucijos keliu paėmusi valdžią į savo ran
kas.^ Jei taip butų buvę, kuriems galams Sovietų ultimatumas 
Lietuvai bebuvo reikalingas? NeegzistuęjanČiom valdžiom ul
timatumai neteikiami. Tai kita okupanto pasaka pateisinti 
savo imperializmą Lietuvos atžvilgiu.

Sovietai stengėsi pateisinti Lietuvos užgrobimą dar “Rytų” 
pakto prieš nacių Vokietiją sudarymo reikalingumu. Tuo tarpu 
ne kas kitas, kaip Sovietų Sąjunga su hitlerine Vokietija Lie
tuvą, savo laiku, pasidalino, šiandieną Kuba Kremliui parupo. 
Jis ten įžiūri į jos vidaus reikalus ir imperializmą. Jei Kuba 
butų Sovietų pašonėje, ji sen'iai butų buvusi jų imperializmo 
auka. Kas kuom kvep, tuom ir kita tep.

Raudonasis caras susirūpinęs ir Austrijos neutralitetu. 
Bet, ar girdėjote jį kada sielojantis dėl Lietuvos neutraliteto 
sulaužymo užkariant jai savas karines bazes ir ją okupuojant? 
Kremliaus valdovas lanko karių kapus Verdune bei buvusią 
nacių stovyklą-* Manthausen’e. Bet, ar girdėjote jį lankant 
bent vieną lietuvių vergų stovyklą Sibire ir jų tenai supiltus 
kapus Jis to nedaro, nes tai nepatarnautų jo propagandinei 
medžioklei. Kremliaus tėvynė gramozdiško melo tėvynė.

Lietuvos žmonės šiuo metu beteisiai vergai. Jiems patiems 
savo teises apginti dabartinėmis sąlygomis neįmanoma, bet 
įmanoma pavergtą lietuvį užsistoti Amerikos lietuviams. Jiems 
įmanoma ir privaloma dirbti dėl Lietuvos. Tai lietuvio garbės 
reikalas. ,

Amerikos lietuviai tai įrodė praeito šimtmečio gale ir šio 
pradžioje. Jie buvo pirmaisiais Lietuvos ambasadoriais veiku
siais pasaulio sąžinę tikslu priminti to meto skriaudą Lietuvai. 
Tuo metu kovota prieš spaudos draudimą, rusinimą, bažnyčios, 
tikėjimo ir sąžinės laisvės varžymus. Toji kova buvo Ameri
kos lietuvių remiama. Toji parama ryškiausias Amerikos lie
tuvių ambasadoriškos veiklos bruožas. Amerikos lietuvių am- 
basadoriška misija dar nebaigta.

Šiandien kito plauko okupantas pavergęs laiko Lietuvą. 
Būtina, kaip ir anksčiau, belsti į pasaulio sąžinę priminti, kad 
Lietuva pirmoji raudonojo imperializmo auka. Lietuvis laisvei 
gimęs ir jo teisė į nepriklausomybę nemažesnė už bet kurios 
naujagimės tautos teises, kurias Sovietai veidmainiškai, kaip 
savo laiku Lietuvą, skuba pripažinti. Jei Lietuva šiandien 
butų Afrikoje,o ne prie Baltijos juros ir Nemuno krantų— 
pripažintų jie veidmainiškai ir ją. (Bet, mažų tautų tikroji 
laisvė ir nepriklausomybė Kremliui, ypač jo pašonėje, nepa
kenčiama.

Mlalonu konstatuoti, kad JAV vyriausybė jautri ir už
jaučianti Lietuvos likimui. Kada artinosi viršūnių konferen
cijos laikas Paryžiuje, valstybės sekretorius Christian A. Her- 
ter priėmė Baltijos valstybių atstovus. Mes to priėmimo pa
sėkoje buvome ramus dėl Baltijos valstybių ateities planuo
jamoj konferencijoj. Mes buvome1 užtikrinti, kad musų valsty
bėms toje konferencijoje jokio paaukavimo pavojus negręsia. 
ALT taip pat buvo valstybės sekretoriaus pareigas ėjusio p. 
Roy Henderson priimta.

Man teko trejetą metų praktiškai vienam Washingtone 
pakelti atsakomingą naštą. Aš sielojausi, kad nesukniubus po 
taia našta. Šiandien aš ramus. Toji ateitis kuriam laikui už
tikrinta. L;etuvos pasiuntinybėje aš jau ne vienas. Aš džiau
giuosi gavęs rimtą, prityrusį patarėją Dr. S. Bačkio, buvusio 
ilgamečio atstovo Paryžiuje, asmenyje. Tai neabejotinas lai
mėjimas Lietuvai.

Pagaliau, kaip žinote, JAV vyriausybė tebetęsia nepripa
žinti Kremliaus padarytą smurtą Lietuvai. Tai yra dėl to, kad 
okupanto begėdiškai paminta lietuvių tautos valia ir vergovė 
užkarta jai prieš jos valią. Taip kilnios laikysenos pagrindas 
gludi akte, kurio sukaktį minėjome liepos ketvirtą. Tas aktas, 
anot Lincolno pareiškimo, padaryto šioje pat Pennsylvanijoje, 
neša laisve ne tik šio krašto žmonėms, bet neša viltį visom 
tautom, visiems laikams.

Viltis ir musu kasdieninė duona. Ja gyveno ir jos gaivi
namas dirbo Susivienijimas praeityje. Aš giliai nuoširdžiai 
linkiu, kad viltis, darbas bei ryžtas Lietuvai lydėtų jūsų žings
nius ir i šimtmečio jubilieju. Tikėkime, ateis metai tame ke
lyje, kurie bus ir Lietuvos išauštanti metai.

Dayton, Ohio
MIRĖ MIKAS AUŠRA,
ŠIA 105 Kuopos Narys

- ---■------- ——

Birželio 23 dieną mirė Mi
kas Aušra, sulaukęs 70 metų, 
SLA 105 kuopos narys ir vice 
pirmininkas. Palaidotas Wood- 
land kapinėse. Čia liko žmona 
Elzė, du sūnus ir dukra. Kai 
Stalino vergai užplūdo Lietu
va, Aušra su šeima apleido 
mylimą Klaipėdą, ir prieš 11 
metų atvyko į Daytoną. Čia 
pagyvenęs tik 1 metus, ir be 
paraginimo, savo valia, įsira
šė į musų 105 kuopą. Taip 
pat sava valia įsirašė ir jo 
žmona.

Velionis buvo gerai išsimok
slinęs, kultūringas žemaitis 
klaipėdiškis, mėgo muziką, 
dainą, tokius koncertus lanky
davo.

Iš profesijos buvo grapho- 
logistas, tai yra is rankraš
čio pažinti žmogaus budo ka- 
rakterį, gerai atsiliepdavo ir 
gėrėjosi Lietuvos nepriklauso
mybės gyvavimo laikotarpį. 
Pažino asmeniškai buvusį vėl. 
prez. A. Smetoną, kitus veikė
jus ir kulturininkus lietuvius. 
Velionio yra likę 2 broliai ir 
2 seserys Vokietijoje. Vienas 
brolis neseniai yra grįžęs iš 
Sibiro vergijos.

J. A. Urbonas,
SLA 105 kuopos sekr.

Rockford, Illinois

SLA 11 Kuopa Kviečia 
Piknikauti

Jau “Tėvynėje” buvo pri
minta, kad 77 kuopos piknikas 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 7 
d., Šimaičių parkutyje. Bran
giems SLA 77 kuopos nariams 
ir kartu visiems lietuviams 
dar kartą primenama, kad ne
praleistų to linksmaus subu
vimo po atviru dangum ir ty
rame, saulėtame ore. Šią va
sarą gegužinių ir išvažiavimų 
mažai, daugelis draugijų ne
rengia, nes musų jaunimas 
sekmadieniais traukia savo 
keliais. Dėlto mes senimas 
nenusiminkime, sueikime, pa- 
simatykime, pabendradarbiau- 
kime, ir moraliai ir fiziniai 
pasistiprinkime. Todėl visi 
traukime į SLA 77 kuopos ge
gužinę, rugpiučio 7 d.

Korespondentas.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

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

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
j SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
j D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
į Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.
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Lietuvos Žmonių Mityba
(Tęsinys)

Musų kūne baltymai sunaudojami:
1. statyti naujus audinius; 2. taisy- 

ti-laikyti tvarkoj audinius; 3. duoti šilu
mą ir energiją (l g. baltymo pagamina 
4 kalorijas); 4. palaiko vandens balansą 
— lygsvarą; jeigu kraujuj nėra pakan
kamai baltymų (proteinų), skysčiai teik
sis audiniuos ir tai bus vandenė nuo mais
to; 5. padeda sudaryt antikūnus, kurie 
palaiko atsparumą ligom; 6 skatina kū
no sekcijų gaminant enzimus, hormonus, 
pieną. Baltymo perteklius kūne paver
čiamas į riebalinį audinį vieton daryt 
atsargą baltymų. Didesni baltymų kie
kiai turi būt. vartojami dietoj:

1. Augimo metu — vaikam reikia 
daugiau baltymų santyky su jų svoriu 
negu suaugusiem; 2. Nėštumo — ypatin
gai paskutiniais mėnesiais; 3. Žindymo; 
4. Sveikimo mdtu po chirurginių opera
cijų arba po alinančių ligų; 5. Karščia
vimo metu ir prie užkrečiamų ligų; 6. 
Prie nudegimų.

Baltymų šaltiniai maiste. Vaisiai ir 
daržovės yra menki baltymų šaltiniai; 
ankštiniai, riešutai, grūdiniai dribsniai 
pakankami šaltiniai. Mėsa, kiaušiniai, žu
vis ir paukštiena yra gausus gerais bal
tymais kiekio ir kokybės atžvilgiu. Pie
nas neturi didelio kiekio baltymų, bet jo 
proteinas yra 
nas yra labai 
tas.

Energijos

aukštos rūšies, todėl pie- 
vertingas maisto produk-

šaltinis yra riebalai ir
angliavandeniai. Riebalų žmogui per die
ną reikia apie 80-150 gr. Jie yra 
linės ir augalinės kilmės.
mės riebalai, kaip sviestas iš pieno pro-

gyv.u-
Gy valines kil

dūktų, kiaušinio trynys, mėsos riebalai 
A. Aliejus nors 
naudingas, 
yra riebalai ir

tu ri nemažai vitamino 
.nedideliais kiekiais yra

Energijos šaltinis 
angliavandeniai.

Riebalų žmogui per dieną reikia 
apie 80-150 gr. Jie yra gyvulinės ir au
galinės kilmės. Gyvulinės kilmės riebalai, 
kaip svietas iš pieno produktų, kiaušinio 
trynys, mėsos riebalai turi nemažai vita
mino A. Aliejus nors nedideliais kiek- 
kiais yra naudingas.

Aliejus turi daug nesočių riebalinių 
rūgščią, iš kurią linolinė, linolenine, 
arachidoninė yra labai reikšmingos or
ganizmui. Kai kas jas vadina vitami
nais. Prof. Lašas pageidauja, kad musų 
maisto dienos daviny butą nors 5-10 gr. 
aliejaus (2-3 arbat. šaukšteliai) ir reikia 
gailėtis, kad aliejaus vartojimas išėjo iŠ 
mados.
kūne suteikia šilumą ir energiją, 
yra kita, riebalu nauda: 
riebalai sulaiko kūno šilumą, 
lai aplink svarbius gyvybinius
saugoja juos nuo sukrėtimo, 
gausus sluogsnis riebalą aplink 
ganus kliudo ją funkcijas. (3) 
yra nešiotojai tirpstančią riebaluos vita
miną A, I)., E. ir K. (4) Esminės rie
balinės rūgštys yra būtinos 
palaikymui kinio funkciją, 
lai 
jei 
tai
(0)

Valgomi riebalai sukaupti musų 
Be to, 

(I) poodiniai 
(2) Rieba- 

organus 
Vienok 

tuos or- 
R i (‘bala i

augimui ir 
(5) Rieba- 

padeda taupyti vitaminą B, tai yra, 
riebalų vartojimas yra pakankamas, 
vitaminas B yra mažiau reikalingas. 
Riebalai sulėtina druskos rūgšties

sekreciją skilvy ir raumenų susitrauki
mą. Todėl riebus maistas ilgiau pasilie
ka skilvy ir plonose žarnose, gerai palai
ko sotumą ir alkis ne taip greit jaučia
mas.

(Bus daugiau)

.)

kelis senosios kartos narius 
pasišalinančius iš gyvųjų tar
po. Nepasitenkinkime jiems 
pareikšti “amžiną atilsį,” bet 
visuomet turėkime pasiryžimą 
jų vietas užpildyti naujomis, 
jaunomis jėgomis, sustiprin
dami veiklą ir sekmingesnį

siekimą numatomų naudų.
Susivienijime būdami stip

riai vieningi ir veikloje ener
gingi, išlaikysime lietuvybę 
gyvą dar daug metų ir turė
sime užtikrintą savišalpą ne
tikėtoje nelaimėje. Tam rei
kalingas tik vieningas darbas.

Akron, Ohio
Lietus Pakenkė Gegužinei

Liepos 3 dieną įvyko SLA 
198-354 kuopų gegužinė. Oras 
pasitaikė labai lietingas, todėl 
ir dalyvių skaičius nebuvo 
gausus. Tie, kurie atvyko, 
praleido laiką labai nuotaikin
gai ir parėmė kuopų delegatų 
išvykimą į SLA Seimą. Į 
Seimą buvo nuvykę 198 kuo
pos atstovai Anna Kirtiklis ir 
Pranas Joga. Kartu vyko al- 
ternatai Anna Pukienė ir 
Adelė Aleknienė.

Ši vasara su savo drėgnu 
oru, atsiliepia ir į senesnio 
amžiaus narių sveikatą. Iš li
goninės neseniai grįžo Jurge- 
lienė. Jau ilgesnį laiką ligoni
nėje gydosi kuopos pirminin
kė Konstancija Gaškienė. Yra 
ir daugiau narių, kurių svei
kata nepergeriausia. Linkime 
pirmininkei ir kitiems greit 
pasveikti.

•
Liepos 24 dieną įvyksta liet- 

tuvių gegužinė Roma parke, 
kuris lengvai pasiekiamas va
žiuojant į vakarus Rr. 18.

Rugpiučio 14 dieą bus pas
kutinis šių metų parengimas 
Trumpicko sodyboje. Visi ak- 
roniečiai ir apylinkių lietuviai 
kviečiami pasinaudoti pasku
tiniais vasaros parengimais.

Frank Joga.

Los Angeles, Calif.
SLA 75 Kuopa Gražiai DirTja

SLA 75 kuopos organizato
rius į jaunuolių skyrių įrašė 
Mariją Ventą, Danutę ir Gab
rielę Barauskaitės ir Vytautą 
Mykolą Barauską. Visi yra 
prof. Mykolo Biržiškos anū
kai.

Šio SLA vajaus metu į 75 
kuopą įstojo 41 naujas narys 
ir 6 nariai padidino savo ap- 
draudas.

Kor.

FONDAI IR TAUTA
JAV-se šiandien yra dau

giau 7,000 institucijų (filan
tropiškų fondų), kurios egzis
tuoja vien tik tam, kad duotų 
pinigus. Šių institucijų įkūri
mas ir išsivystymas kyla iš 
Amerikos ekonominio pobū
džio ir socialinės struktūros.

Su įvedimu mokesčių įsta
tymų per praėjusius kelis de
šimtmečius dideli turtai nebe
gali būti palikti paveldėtojui 
visumoje. Valdžia iš jų pasi
ima sau didelį procentą. Be to 
federaliniai mokesčiai dau
giausia apkerpa turtingus as
menis. Kai kurios metinės pa
jamos yra apkerpamos net 
91%, nors tikrumoje tik ma
žas asmenų skaičius su dide
lėmis įplaukomis moka pilnas 
mokesčių sumas.

Priedo, daugumoje valsty
bių yra valstybiniai mokesčiai, 
kurie yra panašiai sutvarkyti, 
ir turtingieji daugiausia mo
ka. Mokesčių struktūra yra 
todėl labai svarbia priežasti
mi, kodėl turtingi asmenys ar 
šeimos mėgina įsteigti mokes

čiais neapkrautus fondus, ku
riuose dirba mokslininkai, spe
cialistai tose srityse, kurioms 
filantropistai nori padėti.

Yra dar vienas fondų kili
mo paaiškinimas. O tai yra 
tradicija taip sutvarkyti pini
gus, kad jie dirbtų kitų nau
dai, ir ši tradicija yra mokes
čių neliečiama. Tokiu budu at
sirado keletas fondų dvide
šimto amžiaus pradžioje. Prieš 
pat pirmąjį didįjį karą buvo 
pradėtas pirmas paminklinis 
fondas. Tai buvo Rockfellerio 
fondas, įkurtas 1913 m. tikslu 
“pakelti gerbūvį žmonių visa
me pasaulyje”. Paskirtos pini
gų sumos iš šio fondo iš tik
rųjų dirbo tam tikslui. Turbut 
pasaulio rutulyje nėra tokio 
kampo, kuris nepasinaudojo 
Rockfellerio fondo protekstais 
auklėjimui, viešai sveikatai ir 
natūralių žemės turtų vysty
mui.

Nors Rockfellerio Fondas 
ir pasilieka pionierius tarp di
delio skaičiaus filantropiškų 
institucijų, tačiau Fordo Fon
das jį perviršyja savo rezervų 
didumu. Fordas turėjo mintį, 
kurią jis paleido į darbą, t. y. 
masiniai gaminti automobi
lius, mokant darbinlinkams 
taip, kad jų algos juos įgalin
tų pasidaryti jo automobilių 
pirkėjais. Šia mintimi persi
ėmė visa Amerikos industrija. 
Šiandien įplaukos, uždirbtos 
pagal šią mintį ir jos išpildy
mas yra, galima sakyti, pritai
kytas kiekvienai sričiai, kuri 
gali pasitarnauti žmonijai.

Šalia Rockfellerio ir Fordo 
institucijų yra tūkstančiai ki
tų. Kai kurios iš jų duoda pi
nigus tam tikroms sritims, 
kaip pav. ekonominiam pro

dukcijos technikos tyrimui, 
padėti pagalbos reikalingiems 
žmonėms tam tikroje Graiki
jos vietovėje ir tt. Kai kurios 
yra pasišventusios vien tik 
medicinos mokslų auklėjimo 
pagerinimui ar ūkinių darbų 
technikos pagerinimui Azijoje, 
ar Braille metodo knygų pir
kimui akliems. Kai kurios in
stitucijos, kaip pav. Carnegie 
Endowement for International 
Peace, įkurta prieš 50 metų, 
yra pirmoj eilėj pasišventusi 
tarptautinių santykių gerini
mo tikslams.

Filantropinė institucija yra 
savotiška Amerikos instituci
ja, ir jeigu jų įkūrimas ilius
truoja amerikonišką išsireiški
mą: “Tu negali to pasiimti su 
savim”, tai bent pasilieka sa
vos rūšies nemirtingas jaus
mas pripažinimas, esąs gyvų 
žmonių mintyse ir širdyse. — 
A. C.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai privalo lankyti 
savo organizacijos apskričių 
ir kuopų gegužines ir raginti 
savo draugus jas lankyti.

%
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį

DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)
Kai Balfas ir ALTas orga

nizavosi, Susivienijimas pir
mutinis kiekvienam skirS po 
2500 dolerių įsikūrimui. Taip
gi atitinkamomis progomis S.
L. A. centras skiria abiem po 
gerokas sumas aukų, jau ne
skaitant kiek kas metą auko
ja paskiros kuopos, kurios 
jautriai reaguoja ir medžiagi
niai paremia visokius patrio
tinius sąjūdžius. Susivieniji
mas pakartotinai parėmė ne
mažomis sumomis skautiškąjį 
jaunimą, musų sportininkus ir 
daugel kitas jaunimo organi
zacijas, kurios dirba ir eina 
lietuvybės keliu.

Susivienijimas skaitlingais 
atvejais medžiaginiai padėjo 
musų veteranams garbin
giems visuomenininkams, išei
vijoje atsiradusiems skurdžio
je padėtyje. Žinant šitokių už
sitarnavusių visuomenini n k ų 
jautrumą ir savigarbą, Susiv. 
Pildomosios Tarybos vieningu 
tarimu atitinkamomis progo
mis padėkos ženkle pasiunčia 
čekį, visai neatsižvelgiant į jų 
ideologines pažiūras.

Čia norisi pabrėžti, kad 
svarstant aukos skirimą į as
mens ideologinę pažiūrą nie
kuomet nekreipiama dėmesio, 
o pagrindan imama reikalo 
svarba ir asmens visuomeni
nių darbų įvertinimą.

Pastaruoju dešimtmečiu at
siradus skaitlingesnėms jauni
mo organizacijoms, Susivieni
jimas kartkartėmis skiria ge
rokas sumas padėti šio musų 
jaunimo patriotinei veiklai. 
Skautiškas jaunimas ypatin
gai stambiai paremtas.

Musų visuomenėje mažai ži
noma eiga JAV Kongrese bi- 
liaus vadavimo Displaced Per- 
sons (D. P.), sulig kurio bu
vo numatoma įsileisti 40 pro
centų tremtinių iš Pabaltijos 
kraštų, taigi ir iš Lietuvos 
tremtinių, šiam biliui šitokioje 
redakcijoje dauguma Kongre
so komisijos nepritarė, taip 
pat ir tuometinis prezidentas 
Trumanas irgi buvo priešin
gas. Buvo pasiūlymų įsilei
džiamų pabaltiečių procentas 
žymiai sumažinti, kas reikštų, 
kad tik maža dalis lietuvių 
tremtinių tegalėtų atvyk
ti į šį kraštą. O kurgi kiti 
dėsis, kai savasis kraštas ko
munistų okupuotas? Įdomu, 
kad nė viena mūsiškių organi
zacijų neėmė akcijos apginti 
lietuviams palankų bilių, iš
skiriant Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje. Susivienijimas 
rimtai susirūpinęs šio biliaus 
likimu pasiuntė Washingto- 
nan tuometinį savo prezidentą 
Vincą Laukaitį organizacijos 
vardu apginti šį bilių Kongre
so Komisijoje. Jam turint 
plačių pažinčių ir įtakos pasi
sekė įtikinti Komisiją reko
menduoti Kongresui su 40 
procentų pabaltiečių įsileisti į 
Ameriką. Vėliau ir patsai 
Prezidentas pakeitė savo nuo
monę ir tokiu budu Kongre
sas priėmė šį bilių be pakei
timų pabaltiečių atžvilgiu. 
Pasėkoje to per 30,000 lietu
vių tremtinių papildė musų iš
eiviją čia. Susivienijimas šiam 
svarbiam reikalui jaučiama 
teigiamai pasitarnavo.

Dar prieš pradėsiant musų 
broliams ir sesėms atvykti iš 
tremties, Susiv. įkūrė Trem
tinių Fondą finansiniai pa
dėti atvykstantiems. Ištikrų- 
jų, daugelis atvyko be cento 
kišenėje ir išlipę iš laivo netu
rėjo ištekliaus nė kavos puo
duką nusipirkti. Kaip tik ši
tokiems, nors ir nedidelėmis 
sumomis, Susiv. atėjo į pagal
bą, kuomet ji buvo labiausiai 
reikalinga.

Apytikriu apskaičiavimu nu
statyta, kad Susivienijimas 
per savo 74 metus gyvavimo 
įvairiomis aukomis, pašalpo
mis, rėmimu įvairių organiza
cijų medžiaginiai ir panašiai 
išleidęs per 300,000 dolerių. 
Ši suma, musų lietuvišku ma
stu, visgi yra stambus įnašas 
į išeivijos veiklą, kuriai neabe
jotinai nemenkai padėjo sėk
mingiau gyvuoti. Neretai ir 
nedidelė auka ar parama reiš
kia pasisekimą ar žlugimą. 
Nė vienas narys nepyksta, 
kad jo organizacija rėmė ir 
remia naudingus lietuviškus 
darbus. Tik galima apgailes
tauti, kad Susiv. ne visur ir 
ne visada galėjo paremti, kur 
buvo prašymas ir reikalas pa
remti tik vien dėl to, kad iš
teklius neleido. Nelengva atsi
sakyti paremti kur tikras rei
kalas yra, bet kai iždas neiš
gali. tai kas lieka daryti?

Šalę medžiaginio reiškimosi 
musų lietuviškame gyvenime, 
SLA jungėsi į visokeriopus 
patriotinius darbus savo pa
tyrimu, įtaka ir įvairiais žy
giais, neretai patsai imdamas 
iniciatyvą. Nerasime rimtes
nio bei reikšmingesnio užsi
mojimo musų išeivijoje, kur 
Susiv. nebūtų ėmęs dalyvumo. 
žodžiu, SLA per visą savo il
gą gyvavimą ir buvo ir tebė
ra neatskiriama dalimi lietu
vių sąjūdžių. Užtad ne kom
plimentui, bet darbais ir lie
tuviška dvasia musų Susiv. 
buvo pramintas — Lietuvos 
Respublika Amerikoje, kas la
bai daug pasako.

Žvilgsnis į SLA ateitį

Išeivijos likimas kaip tautinės 
grupės visuomet surištas su 
nutautėjimu, kuriam šiame 
dideliame krašte esama labai 
stiprių pagrindų. Reikia ypa
tingai stipraus dvasinio ryšio, 
kad nepalaudžiamai išsilaikyti 
nepaskendus nutautėjimo pla
čioje juroje, ir geriausiame at- 
vėjuje nubirėjimų įvyksta. 
Iki šiol dar nė vieną tautinė 
grupė neišrado praktiško pla
no, kuris pajėgtų užtikrinti 
nutautėjimą. Mes lietuviai 
anaiptol nesame išimtis.

Tos tautinės grupės, kurios 
stipriai organizuotos savo tau
tiniais motyvais, ilgiausiai iš
silaiko. Mat, organizacija, jei 
jos tikslai kilnus ir kelanitieji 
tautinę dvasią, savo darbais, 
susirinkimais, suvažiavimais- 
seimais sudaro lyg savąją val
stybėlę, kurioje kiekvienas na
rys pakila dvasioje, randa į- 
kvėpimo ir noro nenutolti nuo 
savo tautiečių. Neorganizuoti 
žmonės greitai pasimeta sve
timoje aplinkoje ir pagalios 
visiškai netenka savo tauty
bės jutimo, kas reiškia visiš
ką nutautėjimą. Tačiau ir ta 
pati organizacija privalo turė
ti kilnius tikslus, būti judri, 
kad ji pasidarytų patraukli, 
lyg kokia atrakcija, ir pa
tenkintų dvasiniai savo tau
tiečius. Priešingai ir jos gyva
vimas bus trumpalaikis, ne
palikęs žymesnės reikšmės. 
Apart to, organizacijai ilgesnį 
tęstinumą išlaikyti dar reika
linga kita būtina sąlyga, tai 
įjungimas jaunuomenės, kuri 
pajustų tokią pat šilumą, pat
rauklumą ir dvasinį pasiten
kinimą. Priešingu atveju jo 
neišlaikysi, jis bežiūrint pra
nyks nutautėjimo bangose, 
kas jau atsitiko su daugeliu 
mūsiškio jaunimo iš senesnės 
išeivijos. \

(Bus daugiau)

Niekaip nebaigia atrinkti 
geriausius saviveiklininkus. — 
Jau antras mėnuo vyksta sa
viveiklininkų atrinkimas busi
mai Lietuvos dainų dienai Vil
niuje.

APVAŽINĖJUS JUNGTINES
AMERIKOS VALSTYBES

Plačiu Ratu Kraštą Pamatyti ir Ten Gyvenančius 
Gimines ir Draugus Aplankyti
Rašo V. CIBUIJS-CIBULSKAS

Arti dešimt metų nuo pas
kutinio pasimatymo su savo 
broliais ir sesute, taipgi jų 
šeimomis ir draugais gyve
nančiais Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse prie pat Atlanto 
vandenyno, taip vadinamą 
Naująją Angliją, šį pavasarį 
nusprendžiau juos visus ap
lankyti ir kol dar gyvi su jais 
susitikti ir broliškai pasikal- 
bėti-pasiguosti. Na, ir šį kartą 
tą tolimą kelionę pradėjau 
nuo Kanados krašto pusės, 
pradedant nuo Fort William, 
Ont., Canada, iki New Yorko 
miesto, norėdamas patirti kas 
yra Amerika ir pamatyti jos 
vaizdus.

Štai vieną gražią pradžioje 
balandžio mėnesio dieną užei
nu į “Grayhounds” autobusų 
stotį nusipirkti bilietą kelio
nei, o antros dienos popietį iš
važiuoju linkui rubežiaus JAV 
ir Kanados, taip vadinamo 
“Pegeon River”. Ant rube
žiaus jokių trukdymų nebuvo 
iš amerikonų pusės, kaipo Ka
nados piliečiui, net į mano če- 
monadą, kuriame savo drabu
žius vežiausi, nepažiūrėjo, tik 
paklausė, ar kartais sprogta- 
mos medžiagos su savim nesi- 
vežu? Atsakiau, kad aš tokių 
daiktų su savim nesivežioju, o 
jeigu netikit, prašau patikrin
ti.

Palikęs Kanadą ir rubežių, 
važiuoju jau link Duluth mie
sto Minesotos valstijoj. Tai 
yra viena iš gražiausių vietų 
gamtos atžvilgiu, ypač vasa
ros metu, kur kelias virš šim
to mylių ilgumo tęsiasi palei 
Superior ežero krantą.

Iš Duluth miesto važiuoja
me tiesiai link St. Pauli ir čia, 
nors jau nakties laikas buvo, 
'bet metėsi į akis ūkiškas dan
gaus vaizdas. Iš St. Pauli iš
važiavom ankstyvą auštantį 
rytą linkui Madison miesto 
Wisconsin valstijoj ir Chica- ,

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKOJE

Sekančios radijo stotys duoda naudingų žinių TO m. SLA 
Sukaktuvinio Vajaus reikalais. Klausykite nurodytomis va« 
landomis.
BOSTON, MASS. Lietuvių Radio Valanda. Vedėjai Stepas ir 

Valentina Minkai.
502 E. Broadway, South Boston, Mass.
WLYN—1360 banga. Programos veikia sekmadieniais 
nuo 1:30 iki 2:00 valandai po pietų.

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

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

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

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

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

•i: i

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

NEW YORK — NEW JERSEY. Lietuvos Atsiminimai. Vedė 
jas Jack Štokas.
1264 White St., HUlsride, N. J. Tel. WAverly 6-3325.
WEVD—1330 k. 97.9 meg. šeštadieniais nuo 5:00 iki 6:00 
valandai vakare.

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

LOS ANGELES, CAL. lietuviškoji Radijo Programa, Vedėjai 
Bronius Gediminas. 4023 W. 60t.h St., Los Angeles 43, Cal. 
Tel. AKminster 5-2260 KALI 1430 k. šeštadieniais 12:50 
— 1:00 vai. po pietų. \

go, Ulnois. Čia jau buvo die
nos metas, matosi plačios ly
gumos su derlingais laukais 
ir gražiais moderniškais ūki
ninkų pastatais, su kuriais ga
li susilyginti tik Kanados 
Manmitobos arba Sask provin
cijos savo lygumomis ir vaiz
dų gražumu. Bet Kanada kli
mato atžvilgiu yra šaltas Si
biras, o čia šiltas ir gražus 
klimatas, tinkamas auginti vi
sokių rūšių javus ir daržoves. 
Čia esama upių ir upelių že
mų krantų, tai pavasario me
tu vanduo pakila ir padaro 
daug nuostolių vietos gyven
tojams, užliedamas tuos der
lingus žemės plotus.

Chicagos miestą pasiekėme 
apie 10 valandą vakare. Čia 
jau susitikome su durnais ir 
ne perdaug maloniu oru. Įva
žiavus į vidurį miesto, ne per
daug buvo matyti malonių 
vaizdų — susikimšimas ir ne 
ganėtiną švarą mieste palai
ko, išskyrus tą miesto dalį 
palei Michigan ežerą, kuris 
sudaro malonesnį vaizdą.

Chicagos miestą palikom 
apie 3 valandą po pietų, ir va
žiuojam pro Indiana valstiją 
linkui Toledo ir Clevelando 
miestų Ohio valstijos. Čia jau 
pradėjau antrą naktį kelionės 
ir pradėjo imti miegas. Žino
ma, biskutį ir prasnudau dar 
neprivažiavus Toledo misto. 
Turiu pasakyti, kad autobu
sais važiavimas labai patogus, 
nes galima sėdynėj atsilošus 
gerai miegoti, ypač važiuojant 
tokiais moderniškais įrengtais 
su visais patogumais autobu
sais, ir tokiais lygiais plačiais 
JAV nutiestais keliais.

Toledo miesto dar nepriva
žiavus, jau buvo naktis ir 
kad jau pasirodė Amerika. Iš 
dirbtuvių kaminų buvo mato
mi einanti durnai su liepsna ir 
elektroj degantis visas mies
tas ir visas kraštas. Ir taip

tęsėsi pravažiuojant visą Ohio 
ir Pennsylvania ligi New Jer- 
sey valstijos. Čia vėl jau ry
tas ir dienos metas, matosi 
dirbtuvės, tiltai ir durnai, iki 
įvažiavom į patį New Yorko 
miestą.

Nuo New Yorko miesto ne
toli Stamford miestas, Con
necticut valstijoj. Ten nuva
žiavęs apsistojau pas savo 
brolį tem gyvenantį. Iš šitos 
vietos aplankiau savo artimus 
gimines ir pažįstamus, netoli 
šios vietos gyvenančius, taip
gi ir New Yorko mieste žy
mesnes vietas aplankiau. Ta 
proga nepraleidau progos ir 
aplankiau Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Centrą, kur su
tikau Tėvynės laikraščio re
daktorių p. M. Leo Vasil. Po
nas Vasil yra labai simpatin
gas žmogus, tai su juo malo
niai pasikalbėjome savo orga
nizacijos ir bendrai visų musų 
brolių ir sesių lietuvių išeivi
jos reikalais.

Po kelių dienų čia mano 
buvimo, nuvažiavau pas kitą 
brolį į New Haven, ir pas se
serį į Hartfordo miestą. Ap
sistojęs čia, aplankiau šioj 
apylinkėj gyvenančius savo 
artimus gimines ir pažįsta
mus. Taipgi lankiausi Water- 
bury pas sesers suną daktarą 
A. Shupis, kur buvau gražiai 
priimtas kaip svečias.

Išgyvenęs ilgoką laiką čia 
suminėtose vietose ir apylin
kėse, įgijau daug naujų pa
žinčių ir geros simpatijos, ku
ri ilgai pasiliks mano atmin
tyje.

Arti dviejų savaičių laiko 
buvimo pas seserį, ir matyda
mas prieš save virš tūkstan
čio mylių kelionės iki mano 
gyvenamai vietai, nuspren
džiau palikti JAV ir važiuoju 
į Kanadą, bet pakeliui man 
buvo Montreal miestas.

Montreal mieste sustojau 
tik dviem dienom laiko, apsi
lankyti pas vieną kitą savo 
pažįstamą. Teko aplankyti ir 
“N e p r i klausomos Lietuvos” 
laikraščio redakciją ir susipa
žinti su redaktorium p. J. 
Kardeliu ir su kitais laikraš
čio bendradarbiais. P-nas J. 
Kardelis labai budingas ir 
simpatingas pakalbėti žmo
gus, daug patyrimo turįs iš 
gyvenimo nepriklausomos Lie
tuvos tvėrimosi dienų, ir su 
plunksna pilnai atkaklus ir iš
tvermingas kovose dalyvis už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Palikęs Montreal išvažiavau 
link Toronto miesto. Toronte 
sutikau daug savo pažįstamų, 
ir vienoj kitoj vietoj teko ap
silankyti. Apsilankiau ir “Tė
viškės Žiburių” laikraščio re- 

Į dakcijoj, susipažinau su p. 
I Užupiu ir pasikalbėjau.

Toronto mieste negalėjau il
gai būti, nes jau reikėjo grįž
ti į namus ir stoti prie darbo. 
Nors važiuojant iš Toronto 
link Fort William dar matėsi 
sniego ir ledai ežeruose, vie
nok sugrįžęs į Fort William 
pasirodė, kad jau esu šaukia
mas stoti prie darbo.

Dabar apie įgytus įspūdžius 
plačiai apvažinėjus ir pama
čius Jungtines Amerikos Val
stybes ir Kanadą, ir ką paty
riau susitikęs su daugeliu tau
tiečių ir su jais pasikalbėjus 
lietuvybės atžvilgiu

Pamačius JAV galima pa
sakyti, kad tai yra didžiau
sias ir moderniškiausias pa
saulinis kraštas su savo pla
čiais ir derlingais laukais, ku
rio ūkis išvystytas gana auk
štai. Industrija irgi gana 
aukštai išvystyta visame kra
šte, taipgi komunikacija gera, 
sausžemiu pravesti geri keliai 
ir tiltų visur pristatyta. Tai 
kultūringas kraštas, kuriame 
yra daug universitetų ir kitų 
žemesnių mokslo institucijų. 
O už vis svarbiausia, kad kra
štas yra demokratiškai valdo
mas ir jame gyvenanti žmonės 
turi lygias teises ir visi vie
nodai traktuojami.

Tas asmuo, kuris nėra ma

tęs JAV, o tik pasiskaitęs 
propagandinę spaudą, kaip 
jau dabar iškila į viršų po 
vardu “sputnikai” ir kitokiais 
vardais pabūklai, gali džiaug
tis, kad su penkių metų pla
nais ir kitais pabūklais nepra
lenks Jungtines Amerikos 
Valstybes. Tai didžiausias 
apsurdąs ir žmonių apgaudi
nėjimas, nes to niekad nebus, 
tai tik žmonių gąsdinimas.

Musų tautos žmonių ištau- 
tėjimas išeivijoje nėra taip 
didelis, kaip daugelis mano, 
ypač pokariniais laikais atvy
kusių iš anos pusės Atlanto 
vandenyno. Nepaisant to, kad 
dalis musų brolių lietuvių, net 
iš aukštų sverų, sukuria miš
rias šeimas, iš kurių jau nega
lima tikėtis’ tikrojo tautinio 
branduolio. Dalis atsiranda ir 
tokių, kurie neva tai vardan 
savo biznio nekalba lietuviš
kai, o žargonuoja anglų kalba, 
kurios jie nemoką. Bet kas 
keisčiausia, tai girdint žargo- 
nuojant anglų kalba Lietuvo
je buvusius padegogus, kurie 
save skaitė didžiausiais pat
riotais ir lietuvių tautos švie
tėjais.

Vienok reikia džiaugtis, kad 
visos organizacijos ir spauda 
išeivijoje veikia kartu palai

PASIRINKITE PATYS, KAS 
GERIAUSIAI PATINKA!

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrove yra 
pasiryžusi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie 
tik nori pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.

Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių prekybos Bend
rove siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti savie
siems vieną ar kelis iš šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VK:
Trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos 

angliškos vilnones medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kos
tiumams, kiekviena po 3^2 jardų, Boston serge, worsted arba 
barathea, pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais 
įrašais arba su antpsuadais “Ali Wool Made in England.” 

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.

SIUNTINYS 3VKP:
Trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos UIs- 

ter medžiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena 
atkarpa kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės 
atkarpos, arba dvi atkarpos kostiumams ir viena paltui pasi
rinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 3K:

Trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3% jardų, 
tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos 
pusvilnonės medžiagos (vilna su medvilnės priemaiša), su ant
spaudais “Made in England.“

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.

SIUNTINYS 4K:
4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios pat kaip 

siuntinyje 3K medžiagos—$50.

* SIUNTINYS 5K:
5 atkarpos tokios pat medžiagos—$60.

SIUNTINYS 10K:
10 tokių pat atkarpų—$115.
Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti 

dar pamušalų moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar 
kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.
Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 

o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėj Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama:

V. Bačaųskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md, USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rockford, III., USA.
J. Daugirdas, 337 Un’ion Avė., Brooklyn 11, N. Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Co., Ine., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.,

USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Onot., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, Que., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva—Refreshments & Gifts, 3570 W. Vernor, 

Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberiand St., Port Arthur, Ont.,

Canada.
A. Steikunas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA. 
J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hiamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Manąuette Gift Parcel Service, 2439 W. 69th St.,

Chicago 29, arba: 4839 W. 14th St., Cicero 50, III., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Australia. 

Stankūnas & Masiulis Lithuanian Trading Co.
108A, Whitechapel Rd., London, E. 1, Great Britain

kyme savo tautos kultūros ir 
lietuvių kalbos. Tokis bendras 
darbas mums duoda vilties, 
kad lietuviai išeivijoje, dėka 
organizacijų ir spaudos, ilgai 
gyvens ir musų tauta neiš
nyks.

Ir šviesa ir tiesa
Mus žingsnius tegul lydi.

Siunčia į Kazachstaną 
Linksminti . . .

(E) š. m. birželio 5 d. į Ka
zachstaną atvyko grupė Lie
tuvos artistų. Jų tikslas, ži
noma, linksminti lietuviškąjį 
jaunimą, kuris, kaip komunis
tinė propaganda skelbia, “sa
vo noru ir su džiaugsmu” at
vyko darbams Kazachstanan. 
Per tris savaites gastrolieriai 
aplankys 12 kolchozų ir tary
binių ūkių, Tarazalo kasyklą 
ir taip pat Nojinsko rajoną, 
kuriame dirba daug lietuviško 
jaunimo.

Studentus Siunčia Vasaros 
Darbams į Rusiją

(E) Grupė Vilniaus Kapsu
ko vardo universiteto studen
tų bus išsiųsta vasaros dar
bams į Rusiją, Čeliabinską. 
Nemažai Vilniaus studentų 
dirbs Baltgudijos kolchozuose.
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New Yorko Gyventojai 
Privalo Savo Automobilius 

Registruoti New Yorke

JAUNIMO IR TĖVŲ
BENDRA IŠVYKA

iš Ber-
Panevėžio vals.,

Medžių paunksnyje bus iš
pildyta skautiška programa— 
dainos ir žaidimai. Užkan
džiaujama prie bendrų stalų. 
Maistas atsivežamas.

Viso __________________________ 
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti 

Liepos 16, 1960 Metais

Jono ir Jievos Baltų
Sukakties Minėjimas

p
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

!

•i- S;Af

i
Q

I 
i 
*-»

I
I
I 
i
i

•New Yorko miesto policijos 
departmentas įspėja automo
bilių savininkus, kurie gyven*- 
dami New Yorko valstybės 
ribose registruoja savo auto
mobilius New Jersey valsty
bėje.

Daugelis nevvyorkiečių, no
rėdami išvengti mokėti priva
lomas New Yorke automobi
lių apdraudas, savo mašinas 
registruoja New Jersey vals
tybėje, kas yra priešinga New 
York Statė Motor Vehicle 
įstatymams. Asmuo nusižen
gęs šiam įstatymui gali būti 
nubaustas nuo $25 iki $100 
pabauda ir 30 dienų kalėjimo.

Nuo rugpiučio 1 d. New 
Yorko policija pradės tokius 
automobilius sulaikyti ir 
savininkus bausti.

būdamas, stengėsi ko geres
nio atsiekti, dienomis dirbda
mas vakarais lankė mokyklą. 
Karui prasidėjus buvo paim
tas į kariuomenę ir kare buvo 
sužeistas. Paliuosuotas iš ka
riuomenės persikėlė gyventi į 
Broooklyn, N. Y., ir, kaip bu
vęs karys, gavo valdišką sti
pendiją ir per 4 metus lankė 
Brooklyne Pratt Instituto me
chanikos inžinerijos skyrių, 
kurį baigęs gavo darbą N. Y. 
Edison Co., kur iki šiol tebe
dirba užimdamas inžinerijos 
skyriuje svarbią vietą.

Apart savo darbo, nuo pat 
atvykimo į Brooklyną, uoliai 
dalyvauja musų tautiškame 
veikime. Priklauso prie dau
gelio draugijų. SLA 242 kuo
poje per eilę metų valdyboje 
ėjo įvairias pareigas.

Linkime sukaktuvininkams 
ilgiausių metų, geros sveika
tos, kad ir toliau uoliai daly
vautų musų tautiškame vei
kime.

Ncw Yorko Lietuvių Skau
tams Remti Komitetas kviečia 
lietuvius skautus, jaunimą ir 
tėvus su svečiais sekmadienį, 
liepos 31 d., dalyvauti bend
roje iškyloje Bethpage Statė 
Park, L. I., N. Y., 37 mylios 
nuo New Yorko.

Jonas ir Jieva Baltai

Liepos 22, 1960

Per Vieną Mėnesį Beveik 
10,000 Atbėgėliy iš Vokie

tijos Sovietinės Zonos

Atbėgusiųjų iš Vokietijos 
sovietinės zonos skaičius kas 
■savaitę ir kas mėnesį didėja. 
Iš tos zonos vasario mėnesį į 
Vakarų Berlyną ir Vakarų 
Vokietiją atbėgo 7,461 asmuo, 
o kovo mėnesį jau 9,814 as
menų, taigi bemaž 10,000. 
Ypač padaugėjo buvusių ūki
ninkų skaičius. Pastaruoju 
metu komunistinis režimas 
Vokietijos sovietinėje zonoje 
vykdo plataus masto kolcho- 
zaciją. Panašiai, kaip Lietu
voje 1940 metais 
propagandos buvo 
kad mažažemiai ir 
gaus daugiau žemės
sos kalbos apie kolchozus esą 
tik “buržujų” kiršinimas. 
Taip ir Vokietijos sovietinėje 
zonoje ilgus metus buvo veda
ma propaganda ta kryptimi, 
kad bežemiai gavo ir gaus že
mės, o mažažemiai savo ukius 
palaikys. Bet pastaruoju me
tu tos kalbos baigėsi ir imta 
teigti, kad tik kolektyviniai 
ūkiai gali pakelti gamybą — 
kas žinoma yra melas, nes 
praktikoje pasirodė, kad ko
lektyvizacija gamybą net su
mažino. Nepaisant to stengia
masi dabar visus laisvus 
ninkus varu suvaryti į 
chozus ištisais rajonais, 
bedarant jokių išimčių,
svarbu, kad laikinai ir gamy
ba sumažės, bet užtai sovieti
nė kolchozacija bus įvykdyta, 
kaip to siekia Maskva. Ry
šium su masine kolchozacija 
eilė ūkininkų, negalėdami per
nešti akcijos, kuri juos iš ūki
ninkų padaro bernais, nusižu
dė, o dar didesnis skaičius 
palikę viską atbėgo į Vaka- 

T rus, nenorėdami komunistams 
vergauti. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė svarsto, kaip ši
tiems atbėgusiems ūkinin
kams sudarius galimumą Va
karų Vokictijoije įsikurdinti 
nuosavuose ūkiuose. E.

tremiami, o de Gaulle', į kurį 
PET centras New Yorke tele
grama kreipėsi, net atsakymo 
nedavęs. Šveicarų laikraščio 
nuomone, tie nuotykiai nelik
sią be pasėkų. Rytų Europos 
tautų sluoksnių pasitikėjimas 
Prancūzija esąs sugluždytas. 
Tuose sluoksniuose abejoja
ma, ar PET Seimo Europinės 
sesijos ateityje dar galės 
Prancūzijoje įvykti. E.

proga pasveikino 19 senatorių 
ir 20 kongresmanų.

Kurie domisi tąja knyga 
prašome kreiptis į Lithuanian 
American Information Center, 
233 Broadway, New York 7. 
Jums knyga bus atsiųsta ne
mokamai.

-ų-nr-cyn-tt-:

ROCKFORD, ILL.
| Jei galvojate parduoti ar 
t pirkti namą bei kitokią nuo- 
| savybę,
L giškam
į} binkite:

sąžiningam ir 
patarnavimui

drau- 
skam-

Amerikos Lietuvių Informar 
cijos Centro rūpesčiu surink
tos ir atspausdintos visos kal
bos pasakytos JAV kongrese 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį vasario 16 d., 
1960 m.

Knygoje atspausdinta vals
tybės departmento pareiški
mas, 16 valstijų gubernatorių 
proklamacijos, taip pat at
spausdintos senatorių kalbos 
ir pareiškimai, kurių buvo 25. 
Atspausdintos kongresmanų 
kalbos ir pareiškimai, kurių 
knygoje yra 107. Amerikos 
Lietuvių Tarybą vasario 16 d.

Lletavoa Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Braun ar Brown Bernardas, Li
da, Mirdza, ir Robertas. Jų tėvo 
pavardė buvo Kiškis Jonas, gyve
no Čikagoje, Fulton ir Huron gat
vėse.

Brazienė (Brazys) Raubytė Ma
rijona, Antano duktė, iš Gaurės 
vals., ir jos sūnus Antanas, Juoza
pas ir Valteris.

Didžiūnas Jurgis, ir Tamošius, 
ir jų Sesuo Baranauskienė Ona, 
vaikai Karolio.

Eitutis Mataušas. Mataušo sūnūs, 
iš Padubysio vals.

ankus-Graibaitė Kotryna, gyvenu
si Pasvalyje.

Krasauskas, išvykęs iš Ludvvigs- 
burg į JAV.

Navardauskienė-Ignatavičiutė Pet
rė, Izidoriaus duktė, iš Nemokščių 
vals.

f

Pronsketis Antanas ir Ignacas, 
iš Šeduvos parap.

Rinkus Antanas, Petro sūnūs, iš 
Butenių kaimo, Skaudvilės vals., 
Tauragės apskr.

šiaudinaitis Emanuelis, inžinie
rius, ir šeima.

Stanulytė Rūtelė, iš Vilniaus.
Vilšinskienė Jonė,

no Vilčinsko našlė, ir sūnūs Rimu- 
tis-Kazys.

Babravičius Aleksandras, Laury
no sūnūs, gimg.s Dargužiuosc.

Balčetienė Juo apata, 
natonių kaimo, 
turi sūnų Joną, gyveno Scranton, 
Pa.

Barčas Antanas, Petro sūnūs, 
gyveno Čikagoje.

Buinickis Antosė, Liudviko duk
tė.

Burneckis Jonas, Jono sūnūs, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Čikagoje.

Dauskursienė Lena, Julijono duk
tė.

Elkimavičius (Elkine) Stanley, 
gyveno Hartford, Conn.

Giedraitis Vincas, Antano sūnūs, 
žmona Giedraitienė-Čelkytė Julija, 
gyveno Sao Paulo, Brazilijoje.

Kriščiūnas Vitalis, Mykolo sū
nūs, iš Ka okų km.. Pasvalio vai., 
Biržų apskr., ieško giminių, priete- 
lių ar kaimynų.

Laukšas Stepas (kitaip Lukas 
Stcven), Juozo sūnūs, ir žmona 
Bronė.

Leibutis Izidorius, Izidoriaus sū
nūs, gimęs Philadclphijoje, gyveno 
Springville, Pa., R. D. No. 2.

Mečionis Jonas, Jurgis ir Kazi
mieras, Jurgio sūnus.

Motuzas Stanislovas, Stanislovo 
sūnūs, gimęs Amerikoje, gyvenęs 
Čikagoje.

Ueškomieji arba apie juos žlnan 
tLeji maloniai prašomi atsiliepti: 

OONSULATE GENERAL
OF L1THU ANI A,

<1 WEST 82-ND STREET, 
NEW YORK 24, N. Y.

VvO 5-5890
Taip pat patarna”^me 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

pinigu

Tel. STagg 2-5043

4atthew P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
Al. BAIJTRUNAS-BALTOJ

Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias sutoiklam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS
Tel. Virsima 7-4499

ctūčt 00000 o w o o o o o ooo o oo oooooooo och

Švogerio ir sesers Janus 
vasarvietėje plačiai žinomi vi
suomenininkai, Jonas ir Jieva 
Baltai, minėjo savo 35 metų 
vedybinę sukaktį. Sukviesti 
artimieji bičiuliai ir draugai 
buvo vaišinami valgiais ir gė
rimais. Vaišių metu paaiškė
jo, kad apart vedybinės su
kakties yra švenčiamos ir Jo
no vardinės, na, ir abiejų Bal
tų gimtadieniai, taigi pasidarė 
triguba šventė. O jei pridė
tume Jono Baltaus 40 metų 
tautinę veiklą, tai susidaro 
tikrai svarbus minėjimas. Po
nia Jieva Baltienė, nors Ame
rikoje gimusi ir augusi, yra 
patriotinga lietuvaitė, 
draug su vyru per eilę 
dalyvaujanti visame 
tautiškame judėjime. 
Baltus dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą, gyvendamas 
Bridgeport, Conn., dar jaunas

Į iškylą išvažiuojama auto
mobiliais 9 vai. ryto nuo Ap
reiškimo parapijos 
Brooklyn, N. Y.

Galintieji su savo 
biliais nuvežti kitus
tieji tąja pagalba pasinaudoti 
prašomi iki išvykos dienos 
pranešti telefonu: MI 2-1795.

Iš miesto reikia važiuoti 
Queens Blvd. Važiuojama 
Turnpike 24-A iki išvykos vie
tos. Taip pat išvyka pasie
kiama keliu Southern Statė 
Parkway (Exit 31).

Laukiame Jūsų atsilanky
mo. Iki pasimatymo išvykoje.

Smerkia Prancūzijos 
Pasielgimą su Egzilais

po
ruotų 
musų 
Jonas

Kriaučių Metinis Piknikas

Liepos 30 d., šeštadienį, 2 
vai. po pietų, Jamaica Polish 
National Park, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica, N. Y., įvyks 
kriaučių metinis piknikas.

Maloniai esate kviečiami at
silankyti į siuvėjų parengimą, 
nes siuvėjai yra prisirengę 
kaip jaunus, taip ir suaugu
sius, su lietuviška orkestrą 
užganėdinti.

Kviečia—
Kriaučių Lokalas 54.

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

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

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

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

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

Tel. 5-9370

ar
SLA

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

“Basler Nachrichten” raši
nyje per dvi skiltis kovo mėn. 
t. k. rašo, kad prancūzų žygis 
prieš egzilus visoje valstybi
nių vizitų istorijoje Europoje 
neturįs jokio precendento ir 
dėl to pagrįstai iššaukė pro
testus. Jungt. Amerikos Val
stybėse yra milijonai emi
grantų ir šimtai tūkstančių 
Rytų Europos kilmės — ir 
vis dėlto Amerikos vyriausy
bė nesiėmė tokių suvaržy
mų. Rytų egzilų pasitikėjimas 
Prancūzija yra dėl pačios 
prancūzų kaltės* sudrumstas. 
Apie tų trėmimų padarinių 
rimtumą galima spręsti iš to, 
kad prievarta ištremtųjų tar
pe buvo bemaž visi Pavergtos 
Europos Tautų Seimo Pary
žiaus atstovybės nariai. Laik
raštis plačiau apibudina tąją 
organizaciją ir pastebi, kad 
jos atstovybė Paryžiuje savo 
laiku buvusi įsteigta prancū
zų vyriausybės sutikimu. Ir 
nepaisant to jos nariai buvo

Išmokėtos pomirtinės
PETRAS YANKUS, 43 kp., So. Boston, Mass., .gimęs 

spalių 4, 1890 m., VenčiurJų kaime, Alytaus ap
skrity, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 9, 
1931 m. Mirė birželio 9, 1960 m. Velionio duk
teriai Isabellei A. Kupris pomirtinės išmokėta. _ 

ELZBIETA SPUDIENE, 116 kp., Miltby, Pa., gimusi 
gruodžio 5, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė gegužės 7, 1929 m. Mirė birželio 30, 1960 
m. Velionės vyrui Mikui Spūdžiui pomirtinės iš
mokėta ____________________________________

ELZBIETA MOCKEVIČIENE, 211 kp., Mahanoy City, 
Pa., gimusi rugsėjo 14, 1902 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė kovo 3, 1929 m. Mirė liepos 2, 
1960 m. Velionės vyrui Juozui Mockevičiui po
mirtinės išmokėta __________________________

ANTANAS KUDZMA, 301 kp., Cicero, III., gimęs 
lapkričio mėnesį, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gegužės 11, 1941 m. Mirė gegužės 25, 
1960 m. Velionio žmonai Elzbietai Kudzmai po
mirtinės išmokėta_______________________ ____

JOSEPH ŽUKAUSKAS, 336 kp., Chicago, III., gimęs 
rugsėjo 16, 1891 m., Igliškėlių vaisė., Mariampo- 
lės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegu
žės 5, 1950 m. Mirė vasario 24, 1960 m. Ve
lionio giminaitei Liudai Grigas-Gudelienei pomir
tinės išmokėta______________________________

JUOZAS AMBROSE-AMBRAZEVIOIUS, 352 kp., 
Detroit, Mich., gimęs kovo 15, 1888 m., Simno 
mieste, Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė balandžio 28, 1908 m.; pridėtinę apdraudą 
paėmė sausio 2, 1939 m. Mirė birželio 17, 1960 

Velionio vaikams Kęstučiui ir Algirdui An>m.
brose pomirtinlės išmokėta____

*
viso_________________ _____

Nuo pradžios šių metų ibcndrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
M. KATENAS, 56 kp., Penn, Pa., sirgo 4 savaites 5 dienas _______ $54.40
J. BARTKUS, 60 kp., Grand Rapids, Mich.,. sirgo 12 savaičių -------- 87.40
P. ŠIRVINSKIENĖ, 77 kpj Rockford, III., sirgo 12 savaičių r............. 72.00
O. JOCIENĖ, 100 kp., Racirie, Wis., sirgo 12 savaičių --------------- i 54.00
W. STATKUS. 133 kp., So. Milwaukec, Wis., sirgo 11 sav. 6 d........... 83.25

MACEINA, 203 kp., Scbastopol, Pa., sirgo 11 sav. 6 d. -------------- 117.00
GIKNIS, 297 kp., Greeiificld, Mass., sirgo 12 savaičių ...............  58.50

1,300.00

-$3,224.00
$97,738.26

............._................. $526.55

................................... $17,566.26
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius

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

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

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

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

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

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

h^ooooh^ooooooooooo-oooooo-ooooooooooooooooooooooooooo*;

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI i” tur’ daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ" gauna 
bargan ligi Jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., VUle Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta & MICHEGSONO važiuojant pažiūrėti Amerikoo 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaakon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; 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 įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Dž*i*tUdusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. 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 SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

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

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

RESPUBLIKAS

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

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

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

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 

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

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

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

PHELADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

Kiek

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

3216 Sunset Blvd.
IX) S ANGELES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų didžtulč firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą.
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 val./lr adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). įstaigose yra didelis paslr 
kuriuo** MMfte informacijų apie naujas

mas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų) katalogų, 
uitų normas Ir patarusi ranus.

turi savo korespondentus kiekvienoje didesne, 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europa 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiau*#' 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius straipsnius Ir "Kritikos bei polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuom<i 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/i 
metam*. $6.00 — pusei metų. Kitose valstybės* 
$14.00 metam*, $7.00 — pusei metų. Chicagojr 
$13.00 metama, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čeki arba Money Orck 
kdu adresu:

NAUJIENOS
1731 Sontli Halated Street, Chicago 8, Kliu if

NAUJIENOS

NAUJIENOS




