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50 METAI

BERLYNO KLAUSIMAS TEBĖRA 
NEIŠSRPĘSTAS

Sovietai atmeta Vakarų valstybių pasiūlymus. 
Adenaueris pasilieka Vak. Vokietijos kancleriu

Gvnevos konferencija pareikalavusi daugumos da
lyviu didelio nervų įtempimo ir užtrukusi ilgoką laiką, 
atvirai kalbant, jokių rezultatų nedavė ir gerų rezulta
tų vargu bau galima iš jos laukti. Spaudos pranešėjai 
teisingai anuomet šią konferenciją apibudino, pavadin
dami ją ‘‘kurčių pasikalbėjimu”,
karų valstybių atstovai ir reikalauja 
kietijos reikalo išsprendimo, o taip pat Berlyno sujun
gimo pagal pačių gyventoji] valią, kuri turi būti išreik
šta slaptu ir laisvų visuotinu balsavimu, tai šių normalių 
reikalavimų Gromyko, sovietų užsienių reikalų ministe
ris, nenori nei girdėti, nei suprasti. Iš kitos pusės ne
galima reikalauti, kad demokratinės valstybės per savo 
atsakingus atstovus šioje konferencijoje, pasiduoti] ko
munistų diktatui ir pasielgtų pagal ji] norą.

Gromyko pozicija tuo tarpu nenuolaidi ir pastovi, 
jis nė per nago .juodimą .nenusileidžia nuo anksčiau sa
vo boso-mi.n i storio pirmininko Chruščevo paskelbtų rei
kalavimu ir grasinimu sudaryti separatiška, atskira nuo 
vakari] sąjungininkų, sutarti su komunistų valdoma 
Bytų Vokietija ir rytinėmis Berlyno sekcijomis. Ko
munistų aiškus nusistatymas lankti vakarų valstybių 
nuolaidu. 'Tai savotiškas nervu bandymas.t c •

Prezidentas Eisenhoweris įspėjo
Net nepadeda prezidento 

Eisenhowedio praeitos savai
tes spaudos konferencijoje pa
darytas pranešimas, kad jisai 
rimtai abejoja ar įvyksianti 
Vyriausybių galvų konferen
cija, kadangi Genevoje einan
ti užsienio reikalų ministerių 
konferencija jokių rezultatų 
neduodanti.

Genevoje buvo daromi viso
kiausi bandymai. Pradžioje, 
kai vyko konferenci :os posė
džiai, kurių rezultatai buvo 
skelbiami plačiai spaudoje, 
skambėjo komunistu propa
gandinės kalbos, o rezultatų 
nesimatė. Tada buvo pradėti 
slapti pasitarimai, pagaliau 
net privatus atskirų diploma
tų pasimatymai, kur mėginta 
patirti bet kokius galimumus 
su rusų komunistais susikal
bėti nors dėl dalinai priimtinų 
ateities sprendimų. Vaisiai, 
deja, tie patys arba kitaip 
kalbant, nieko pozityvaus.

Demokratiniu 
valstybių planas

Laikini spėliojimai, paremti 
kai kuriais rusų pasisakymais, 
pasirodė netikri. Gromyko ir 
toliau tebėra nenuolaidus ir 
atkaklus. Vakarų Valstybės 
pasiūlė rusams apsvarstyti to
kius klausimus: Sovietų pa

Baisiojo Birželio įvykių Minėjimas Waterbury

Paprindinę Kalbą Pasakys SLA Prezidentas P. DAUGIS

VVaterburio lietuviai ryžtingai dirba ruošdami Baisiojo 
Birželio įvykių minėjimą. Minėjimas įvyks šeštadienį, birželio 
mėn. 13 dieną, Lietuvių šv. Juozapo parapijos svetainėje, 46 
Congress Avenue. Pradžia 6 valandą po pietų.

Minėjime pagrindinę kalbą pasakys Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas Povilas Dargis iš Pittsburgh, Pa. Bro
lis Dargis yra geras kalbėtojas, gerai susipažinęs su birželio 
mėnesį vykdytais trėmimais, todėl vvaterburiečiams bus malo
nu pasiklausyti jo kalbos ir susirinkusiems vienon vieton atžy
mėti liūdną sukaktį.

Minėjimo rengėjai nuoširdžiai kviečia visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius geros valios lietuvius ir lietuvaites da
lyvauti minėjime. Lai visi keliai ir visus birželio 13 dieną veda 
į lietuvių parapijos svetainę, baisiojo birželio įvykių minėjimą.

Susivienijimo prezidentas Povilas Dargis, pasinaudodamas 
ta proga, turės pasitarimą su Susivienijimo ketvirtosios apskri
ties ir kuopų veikėjais. Jis nori pagyvinti organizacijos veiklą 
visose Connecticut valstijoj gyvuojančiose kuopose.

Pasitarimas numatomas turėti sekmadienį, birželio mėn. 
14 dieną. Kep.

Tikrai, kai kalba va
li iškaus visos Vo-

tikrinimas, kad vakarai lais
vai susisiektų su Berlynu. Va
karų Berlyne palikti tiek pat 
kariuomenės, kaip dabar (apie 
10,000 vyrų).

Tuo pat metu demokratinės 
valstybės pažadėjo Berlyne 
sulaikyti antikomunistinę pro
pagandą, kada komunistai 
liausis šmeižti vakariečius ry
tinėse Berlyno srityse.

Speciali komisija, sudaryta 
iš abiejų dalių Vokietijoj, tu
ri prižiūrėti, kad kelias į Va
karų Berlyną visada butų; lais
vas. Dabartinė Berlyno padė
tis pasilieka iki bus galutinai 
išspręstas Vokietijos klausi- 
mas. s

I

Visą šį planą Gromykp at
sisakė priimti. Sovietai tik ta
da esą garantuotų laisvą pri
ėjimą į Berlyną, jeigu demo
kratinės valstybės priimtų 
Sovietų planą, pagal kurį Ber
lynas (vakarinė dalis) skel
biamas laisvu miestu ir |t. O 
tai yra nepriimtina demokra
tinėms valstybėms, nes tai bu
tų visiškas pasidavimas komu
nistams.

Adenaueris pasilieka Vak. 
Vokietijos kancleriu

Neseniai spauda skelbė, kad 
sulaukęs senyvo amžiaus Ade-

naueris mano apleisti kancle
rio vietą, kur reikalaujama di
delio jėgų įtempimo, ir kan
didatuoti į Vak. Vokietijos 
prezidentus. Bet štai paskuti
nėmis dienomis paskelbta, jog 
Adenaueris pasilieka savo vie
toje. Nurodoma, kad nemažė- 
jąs komunistų pavojus ir ne
galėjimas vakarams susitarti 
su sovietais, privertė Adenau- 
erį pakeisti savo sprendimą. 
Adenauerio asmuo paskuti
niais metais įgavo tvirtą au
toritetą ir jo pasilikimas vie
toje daugelio palankiai sutin
kamas.

Vice prezidentas Nixon 
nori grįžti per Sibirą

Liepos mėnesyje N i x o n 
vyksta į Maskvą, kur atidarys 
Amerikos 'parodą. Pradžioje 
buvo manyta, kad jo viešėji
mas Sovietų Rusijoj užtruks 
tik 4 dienas, bet dabaar spė- 

I jama, jog jis gali ten išbūti 
( net iki 2 savaičių. Yra suma

nymas aplankyti Azijos sritis 
ir grįžti per Vladivostoką, 
Alentų salas ir tt. Tokiu budu 
Nixonas padarytų kelionę ap
link pasaulį.

Valstybės Departa
mento Atsakymas į 
ALT Memorandumą

Ryšium su ministerių kon
ferencija Genevoje Amerikos 
Lietuvių Taryba š. m. balan- • 
džio 23 dieną pasiuntė JAV 
sekretoriui Ch. Herteriui me
morandumą, kurio turinys bu
vo paskelbtas visuose svar
besniuose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. Dėkodamas už 
ALT sugestijas, Valstybės De
partamentas š. m. birželio 1 
dieną laiške rašo:

"“Gerbiamas Dr. Grigaiti:

Aš rašau Jums apie Jūsų 
1959 m. balandžio 23 dieną 
Valstybės Sekretoriui pasiųs
tą memorandumą, kuriame 
pateikiamos sugestijos, lie
čiančios Jungtinių Valstybių 
poziciją dabartinėse Genevos 
užsienio reikalų ministerių de
rybose. Sekretoriaus pavedi
mu aš noriu padėkoti už Jūsų 
rūpestingumą, pateikiant, savo 
samprotavimus. Jie buvo per
duoti atitinkamoms Departa
mento įstaigoms.

Bukite tikri, kad musų vy
riausybė ir toliau remia Pa
baltijo Valstybių reikalą bei 
atsisako pripažinti tų valsty
bių įjungimą į Sovietų Sąjun
gą. Mes taip pat, žinoma, ir 
toliau dėsime visas pastangas 
teisingai ir pastoviai taikai 
užtikrinti.

Su pagarba,
Maurice S. Kiče,

Chicf
Public Services Divjsion”.

Maskva. — Didžioji Brita
nija ir Sovietų Sąunga pasi
rašė prekybos sutartį penke- 
riems metams. Sakoma, kad 
pasirašius sutartį prekyba 
tarp Britanijos ir Sovietų Są- 
juogos 'padidės.

Albany, N. Y. — Agrikultū
ros komisįionierius VVickham 
pranešė, kad valstijos institu
cijos pirks daugiau kaip 
3,700,000 kiaušinių iš vištų 
augintojų Now Yorko valsti
joje

Burma. — Laikrašty “The 
Rangoon Daily” buvo kriti
kuojama vyriausybės pasiūly
ti įstatymai, už tai policija 
areštavo redaktorių ir uždarė 
laikraštį.

Memorandumas Prancūzijos, Anglijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių Vyriausy

bėms Europos Taikos Reikalu

Didele Pažanga Apdraudos Darbe

(Tęsinys)

III.

Vakarų valstybių politikai 
tesingai yra pabrėžę savo pa
reiškimuose (1) kad Berlyno 
reikalas yra tik dalis Vokieti
jos sujungimo problemos; ir 
(2) kad Vokietijos sujungimo 
problema yra dalis Europos 
didesnės problemos, kuri gali 
būti išspręsta tik europinės 
apimties susitarimais.

Tačiau Europos sutvarky
mo konkretus planai ar pasiū
lymai, susilaukę Vakarų dė
mesio, susiaurinami ligi Vo
kietijos apsisprendimo ir sau
gumo susitarimų. Saugumo 
sudarymas, atrodo, yra prie
monė sušvelninti Sovietų Są
jungos laikyseną Vokietijos 
sujungimo atžvilgiu.

Pavergtųjų tautų teisė ir ap
sisprendimas šiuose planuose 
neminima. Centro Europos 
tautos (tiksliau, tik kai ku
rios jų) užsimenamos tik ry
šium su galimu dalyvavimu 
joms Maskvos primestų ko
munistinių režimų Europos 
saugumo sistemoje.

Tokio dalyvavimo išdava 
butų Sovietų užka r i a v i m u 
Centro ir Rytų Europoje tarp
tautinis legalizavimas ir fak
tinis įtvirtinimas. Dar blogiau, 
tai butų ne kas kMa, kaip Va
karų pritarimas apsaugoti 
Sovietų viešpatavimą ant pa
vergtųjų tautų prieš jų valią 
ir nepaisant jų išsilaisvinimo 
pastangų. Kaip kad ir Ven
grijos Kadaro režimas, kurį 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja pripažino Sovietų 
karinės jėgos primestą, pri
mestosios vyriausybės naudo
tųsi Vakarų karinėmis garan
tijomis.

Praktiški rezultatai bet ko
kio taikos susitarimo, kuris 
už Vokietijos sujungimą pa
aukotų Centro ir Rytų Euro
pą, sudarytų la:svajame pa
saulyje klaidingą saugumo į- 
spudį ir susilpnintų ir laisvos 
ir pavergtos Europos dalies 
norą priešintis komunistų ek
spansijai ir dominavimui.

IV.

Kaip tolimesnis būdas So
vietų Sąjungai palenkti į Vo
kietijos sujungimą ir paleng
vinti višų Europos problemų 
išprendimą, yra iškelti įvairus 
planai daugiausia karinio ir 
technikinio pobūdžio. Jie nu
mato tokias priemones: kaip 
demilitarizuotės (nukarintos) 
ir nuatomintos zonos Centro 
Europoje sudarymą (Rapac- 
kio planas), simetrinį atitrau
kimą Sovietų ir Vakarų kari
nių pajėgų ar svetimų kariuo
menių Vokietijoje sumažini
mą.

Visi šitie planai rodo labai 
abejotiną prielaidą, kad nega
tyvi Sovietų politika yra grin
džiama saugumč&sumetimais, 
o ne tolimesnės^ekspansijos 
siekimais. Šių planų priėmi
mas butų pragaištingas Vaka
ri] Europos saugumui ir Rytų 
Europos laisvės reikalui.

Šitie kariniai ir technikiniai 
planai neišspręs politinės pro
blemos. Vienas jų, Rapackio 
planas, siekia, kad Vakarai 
užtvirtintų kaikurių pavergtų 
valstybių sovietinę okupaciją. 
Kiti planai, atrodo, prileidžia, 
kad atitraukimas vien tik so
vietų kariuomenės išspręstų 
problemą. Reikia pabrėžti, kad 
Sovietų kariuomenės ir agen

tų (policijos) atitraukimas iš 
visų .pavergtųjų kraštų yra 
pirmoji ir pagrindinė pirminė 
sąlyga jų nepriklausomybei ir 
laisvei atstatyti ir tuo pačiu 
pastoviai Europos tvarkai su
kurti. Tačiau, siekiant šių tik
slų, reikia, kad kiekvienas 
sovietų kariuomenės atitrau
kimas butų lydimas ir garan
tuojamas paveikios tarptauti
nės ir vietinės apsaugos.

Pavergtosios Europos Tau
tos pareiškia, kad bet koks 
Europos sutvarkymas turėtų 
būti pradėtas nuo Vokietijos 
laisvo sujungimo ir nuo Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos, Lenki
jos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo.

Vakarų valstybių Berlyno 
reikale parodytas tvirtumas 
yra tinkama priemonė pasiek
ti lūžini laisvės ir komunisti
nės vergijos varžybose. Būti
nai yra reikalingas naujas 
priėjimo būdas prie proble
mos, sickančios sukurti laiką 
Europoje.

Naujojo budo pirmasis rei
kalavimas turėtų būti atmeti
mas teorijos, kad Vakarų val
stybės, siekdamos sėkmingų 
pasitarimų su Sovietų Sąjun
ga, turėtų nusmailinti savo 
planus ir pasiulvmus taip, jog 
jie atrodytų “realus” ir “pri
imtini” antrajai pusei — net 
ligi to, kad tektų išsižadėti 
principų.

Asamblėjos nuomone, kiek
vienas Vakarų neapsisprendi
mo ženklas, kiekvienas linki
mas į didesnį lankstumą, kiek
vienas pasiūlymas, kuris silp
nintų Vakarų atsparumą ar 
kuris artintų Vakarus prie 
Sovietų sąlygų, — darytų So
vietų viešpačius dar labiau 
nelanksčius. Šitokią laikysena 
ir siūlymai iš tikrųjų stiprina 
sovietų įsitikinimą, kad Euro
pos reikale nenuolaidi jų po
zicija, sujungta su nepaliauja
ma agitacija už “taiką” ir 
“pasitarimus”, privers Vaka
rus eiti nuo vienos nuolaidos 
prie kitos, 'kol pagaliau bus 
priimtos Sovietų sąlygos.

Naujo šios problemos spren
dimo budo pozityvus aspektas 
turėtų būti proklamavimas 
pažangaus, patrauklaus tei
singai ir pastoviai Europos 
tvarkai sukurti plano, kurio 
įgyvendinimo butų siekia
ma nuolatinėmis pastangomis. 
Toks planas turėtų pakartoti
nai patvirtinti visų Europos 
tautų teisę į nepriklausomybę 
bei laisvę ir numatyti priemo
nes tą teisę grąžinti tautoms, 
iš kurių ji buvo išplėšta.

Atlanto Charta, Jungtinių 
Tautų Deklaracija, Išlaisvin
tos Europos Dek 1 a r a c i j a, 
Jungtinių Tautų Charta, Vi
suotino Žmogaus Teisių Dek
laracija ir Europos Žmogaus 
Teisių Konvencija jau sudaro 
Vakarų valstybėms teisinį ir 
politinį pagrindą ' sukurti tei
singą tvarką Europoje.

Vakarų planas Europai sut
varkyti turėtų kaip tik remtis 
šitais principais ir butų tai
komas padalintai Vokietijai ir 
pavergtoms tautoms — Alba
nijai, Bulgarijai, Čekoslovaki
jai, Estijai, Latvijai, Lenki
jai, Lietuvai, Rumunijai ir 
Vengrijai. Jis turėtų tarnauti 
ir laisvam Vokietijos sujun
gimui ir pavergtų tautų lais
vės ir nepriklausomybės at
statymui laisvais ir nevaržo-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pionierius 
gyvybės apdraudos su taupymo indėliais, už 
kuriuos duodami nuošimčiai ir kuriuos reikalui 
esant bus galima atsiimti. - Pirmieji šiuo pa
gerinimu galės pasinaudoti SLA nariai, turin
tieji “Paid Up insurance” ir nariai turintieji 
gyvybės apdrauda išmokamą per dvidešimtį 
metų (N2 ir V2). Savo viso amžiaus apdrau
stas narai galės patys, gyvi būdami pilnoje su
moje atsiimti.

SLA įvesdamas prie gyvybės apdraudos kartu ir 
taupymo indelius, panašiai kaip daroma bankuose, Įvyk
dė didelę pažangą savo veikloje ir nepaprastai patobuli
no organizacijos veiklą. Susivienijimui susidaro nauji 
dideli galimumai dar geriau, suorganizuoti lietuvių vi- 
suomeneiS aptarnavimą ne tik tiesiogines apdraudos sri
tyje, bet .nuo šio laiko ir dalinai pinigų taupymo patar
iu) vi mus.

Mes .galime džiaugtis, kad šiame svarbiame darbo, 
kuris šios šalies apdraudos srityje lik dabar pradeda
mas prakt i kiloti, Susivienijimas fra/ < rna/> // o r<j(rn i žari
jų tarpe yra pionierius, nes mes pirmieji sugebėjom pa
sinaudoti suteiktu galimumu praplėsti savo darbą ir Ino 
keliu tiksliau ir geriau patarnauti savo nariams.
Reikalingas visu nariu ir veikėju dėmesys

Tiesą pasakius, musų žmonės kiekvieną naują ša
mam mą labai lėtai ir apdairiai sutinka. Daugelyje* gy
venimiškų atsitikimu tai pateisinama. Bet šiuo atveju 
musu nariai turėti] gerai Įsigilinti j naujai paskelbtus 
Susivienijimo darbo patobulinimus. O kad;; jie' supras 
In svarbą ir reikšmę, kokią/Susiviemijime> pagerinimai 
jiems duoda, lai neabejotinai įvertins juos ir savo pato
gumui bei savo .mindai jais 
Pasinatidokit taupymo 
indėliais

Pirmučiausia taupymo indė
liais galės pasinaudoti nariai, 
kurie turi “Paid Up Insu
rance” (apmokėtą apdraudą). 
Jie toliau mokėdami tas pa
čias ar nbt ir didesnes duok
les, paverčia juos savo indė
liais, pavyzdžiui, kaip bankuo
se, už tuos savo taupymo in
delius narys gaus 3% palūka
nų ir taip pat visus savo in
delius, kiek jis buvo įmokėjęs 
galės, reikalui esant, patsai 
atsiimti. O jeigu jis tokių .sa
vo taupymo-indėlių mokėjimo 
metu numirtų, tai „ jo pašalp- 
gavis gautų visą jo apdraudos' 
sumą, o taip pat ir visus įmo
kėtus taupymo indėlius kartu 
su 3% palūkanų. Š’toks pini
gų taupymas daugeliui musų 
narių naudingas ir labai pa
rankus ir nereikalauja jokių 
ypatingų formalumų. Narys, 
norėdamas taupyti, per savo 
kuopą praneša SLA Centrui 
apie tai ir to pilnai pakanka.

mals rinkimais, vykdomais 
tarptautinėje priežiūroje, ati
traukus sovietų kariuomenę ir 
agentus (policiją) iš tų terito
rijų. Galop, jis turėtų garan
tuoti t ek apsaugą nuo išori
nių mėginimų sukliudyti Eu
ropos integracijos eigą ir są
lygas paveikiai bendrai sau
gumo sistemai.

Pavergtųjų Europos Tautų 
nuomone, vien tik paskelb - 
mas tokio plano sustiprintų 
Vakarų valstybių moralinę po
ziciją ir atstatytų pasitikėji
mą jų pastovumu. Jos sustip
rintų pavergtųjų tautų rozis- 
tensinę dvasią ir padidintų po
litini spaudimą, kuris galėtų 
sudaryti sąlygas, verčiančias
Sovietus sutikti su priimtinu 
sprendimu, kuris apsaugotų 
Vakarus nuo bais:os alterna
tyvos — karo ar žingsnis po 
žingsnio pasidavimo.

neatįdėliodami pasinaudos.

Gera proga greia gyvybės 
apdraudos taupyti

Lygiai tokią pat gerą pro
gą taupyti jau šiandien turi 
tie nariai, kurie turi viso gy
venimo apdraudą išmokamą 
per 20 metų (N2 ir V2). Po 
20 metų jų duokles pasibaigia, 
jie toliau nebemoka, bet jų 
apdraudos sumą gali gauti tik 
pašalpgavis po nario mirties. 
Pats narys, norėdamas pagal 
savo apdraudos paliudijimą 
atsiimti pinigus, gauna tiek, 
kiek jo palmdijime Cash Snr- 
render skyriuje nurodyta, pa
gal nario amžių, pagal SLA 
išbūtą narystės laiką ir pagal 
jo apdraudos sumą. Dabar gi 
narys turi galimumą, toliau 
savo duokles mokėdamas su
laukti. termino, kada jis pats 
gyvas būdamas visą apdrau
dos sumą atsfms. Ir tuo pa
čiu metu, visos jo sumokėtos 
vėliau po 20 motų duoklės pa
virsta taupymo indėliais, už 
kuriuos narys gauna 3% pa
lukam] ir reikalui esant gali 
juos nekliudomai pilnoje su
moje atsiimti. Tikrai įvertin
dami šį Susivienijimo pageri
nimą, turim, pasakyti, kad čia 
pradedamas naujas Susivieni
jimo gyvenime laikotarp s, kai 
nariai turės progos prie savo 
apdraudos pastoviai taupyti 
ateičiai, už santaupas gauti 
nuošimčius ir pagaliau tas 
santaupas pilnoje sumoje, be 
jokiu atskaitymų bet kuriuo 
metu, kai esti reikalas, atsi
imti.

Reikia sveikinti šį didelį pa
gerinimą. lietuvių visuomenei, 
kada mes visi galėsime ne tik 
gyvybės apdraudas savoje 
broliškoje organizacijoje turė
ti,, bet kartu ir taupyti, pana
šiai kaip bankuose, gaudami 
nuošimčius ir būdami visiškai 
užtikr.’nti dėl savo indėlių sau
gumo, nes finansiniu požiūriu 
SLA buvo ir tebėra viena 
stipriausių fraternalių organi
zacijų.

I
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suvažiavimas įvyko
26

Pa. Suvažiavi- 
imtai

SLA pirmoji apskritis 
nepamiršo Lietuvos

Susivienijimo pirmosios ap
skrities
šių metų balandžio mėn. 
dieną Easton, 
me, kaip ir visuomet, 
buvo svarstomi organizacijos
reikalai ir jieškoma butų kaip 
padauginti organizaciją na
riais, ypač čia gimusiais ir au
gusiais jaunais nariais. Tuo 
reikalu plačiai kalbėjo p. Nel
lie Bajorienė, dalyvavusi Jau
nuoliu Komisijos suvaž avime 
Nevv Yorke.

Suvažiavimas, apsva r s tęs 
jam skirtus ir
metu iškeltus klausimus, 
pamiršo

suvažiavimo
ne-

ir savo senosios Tė
vynės Lietuvos laisvinimo rei
kalų. Pirmininkui broliui A. 
Staniškiui priminus Lietuvos 
laisvinimo reikalą, dalyviai su
aukojo 21 dolerį Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri per il
gus metus dirba Lietuvos lais
vinimo darbus.

--------- :o:---------  
Susivienijimo nariai 
ir atostogos

Atėjus vasarai, kaip ir pu
tnesniais keliais metais, Susi
vienijimo nariai vyks atostogų 
į ukius, pajūrius ir kitas atos
togoms skirtas vietas. Bet ir 
atostogaudami nariai nepriva
lo pamiršti Susivienijimo rei
kalų, sutikus atostogose lietu
vius nepriklausančius Susivie
nijime, priminkite jiems apie 
svarbą priklausyti didžiulėje 
broliško e orgairzacijoje ir 
pakalbinkite juos prisirašyti, 
ypač organizatoriai neprivalo 
praleisti mažiausios progos 
nepakalbinus lietuvius tapti 
nariais.

Korespondentai prašomi ir 
atostopų metu nepamiršti sa
vo organizacijos ir pranešti j 
organui kiekvieną pasikalbėji
mų Susivienijimo reik a 1 a i s, | 
ypač jeigu pasikalbėjimuose
pavyksta gauti naujų narių. 
Norint organizaciją ugdyti na
riais,
nuolatos.

reikia dirbti visur ir

--------- ;o:---------  
Narių adresų pakeitimo 
reikalu

Mes dažnai gauname laiš
kus iš narių, kuriuose rašoma, 
kad vienas ar kitas narys jau 
keli metai gyvena naujoje vie
toje ir negauna organo Tėvy
nės. Kiti rašo, kad jie persikė
lė gyventi į naują vietą, o Tė
vynė jiems siunčiama senu ad
resu. Tačiau tie nariai, kurie 
skundžiasi negavimu Tėvynės, 
turėtų žinoti, kad centras ne
gali žinoti apie narių persikė
limą gyventi į naujas vietas 
jam nepranešus. Nariai pakei
sdami gyvenimo vietą, privalo 
pranešti centrui naują adresą, 
o jis bus pakeistas ir Tėvynė 
bus siunčiama naųįu adresu. 
Nepakeitus adreso, centrui da
rosi bereikalingos išlaidos, nes 
centras turi
penkis centus už kiekvieną su- l pranešti naują

paštui mokėti

SLA Reikalai ir Veikla
Susivienijimo Septintos Apskrities 
Pusmetinio Suvažiavimo Protokolas

vi urgis Skučas. 
Antanas

Susivienijimo septintos ap
skrities puąmetinis suvažiavi
mas įvyko sekmadienį, balan
džio 19 dieną, 1959 metų, 
Pisttstono Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 91 N. Main St., 
Pittston, Pa. Suvažiavimą ati- 

I darė apskrities pirmininkas 
Adomas Miliauskas 2:30 va
landą po pietų. Po atidarymui 
posėdžio, pirm. Miliauskas pa
skyrė sekančias komisijas:

Mandatų komisijon — M. 
Stanislovaitienę, Juozą Kižį ir 
Joną Povalauską.

Ženklelius prisegti — pp. 
Tunkevičienę, Urbonienę ir 
Mockevičienę.

Maršalka
į Korespondentas 

Ambrozaitis.
Mandatų komisija palikta 

skundų ir apeliacijų komisijoj.
Iki mandatai buvo sutvar

kyti, pirm, paprašė* pakalbėti 
St. Gegužį, buvusį SLA prezi
dentą iš Mahanoy City, Pa. 
Jis pasveikino suvažiavimą ir 
pasakė gražią kalbą apie Su
sivienijimo praeitį. Dar kalbė
jo pirmosios apskrities sve- 
č'ai Antanas Staniškis ir V. 
Visockis iš Shenadoah, Pa. Iš 
Easton, Pa. 342 kuopos kal
bėjo p. Kaziunas ir Mrs. Celia 
McClay. Pasveikino suvažiavi
mą buvęs SLA vice prez. Vik
toras Kamarauskas, dr. Al- 
bert Valibus ir kiti.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 10 kuopų 
su 40 atstovų. Apskrities val
dybos 8 nariai ir sudaro viso 
48 dalyvius.

Delegatai dalyvauja nuo 
SLA kuopų:

1 kuopa, Edvvardsville 
Viktoras Kamarauskas, dr. 
J. Valibus, Ignas Grigutis.

7 kuopa, Pittston
Palūpis, Stasys Norkus, Nellie 
Bayoras, Kazys Spūdis, Juo
zas 
nė, 
žis, 
zys

šių

A.

Vladas

Jur-

Kižis, Agota Tunkevičie- 
Mary Savadge, Marie Ki- 
Isabelle Lišauskienė, Ka- 
Banelis.

32 kuopa, Buttonwood — 
Antanas Mockevičius.

35 kuopa, Wilkes Barre — 
Juozas Voisilus, Juozas Sta- 

1 nislovaitis, Mary Stanislovai- 
tis, Domicėlė Rusgienė, Pra
nas Lucas.

50 kuopa, Binghamton — 
Jonas Kavaliauskas, Kazimie
ras Staniulis.

79 kuopa, Inkerman — Si
mona Jakučionis.

85 kuopa, Kingston
gis Skučas, Juozas Ratys, An
tanas Muliolis.

110 kuopa, Plains 
Mikelionis, adv. Thomas E. 
Mack.

115 'kuopa, Wilkes Barre— 
Marijona Urbonienė, Katrė 
Kamarauskienė, Jieva Nauja- 
lienė, Viktorija Lumbienė, Ma
rijona Kuprienė, Ona Miliaus
kienė, Jurgis Ivanauskas.

203 kuopa, Sebastopol — 
Antanas Pečiulionis, 
Jozaitis.

Pirm.
atidarė suvažiavimą, 
šauktas
ir perskaityti protokolai. Skai
tyti ir valdybos posėdžių pro
tokolai, kurie buvo priimti 
vienbalsiai.

Valdybos raportuose visi 
apskrities valdybos nariai pa
eiliui išdavė savo raportus iš 
nuveiktų darbų nuo paskuti
nio suvažiavimo. Raportai ta-

Miliauskas

A. P.

Motiejus

Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

SLA 6-toji Apskritis 
įteikė Taurę 

Sportininkams
--------------------£------------- i-------------

Šiaurinės Amerikos lietu
viai, latviai ir estai sportinin
kai turi nemažą skaičių orga
nizacijų, kurių nariai lavinasi 
kūno kultūroj ir eina į spor
to varžybas. Ne tik vyrai, o ir 
moterys turi tokias organiza
cijas. Vieną sykį kas metai 
yra suruošiamos varžybos 
tarp lietuvių, latvių ir estų. 
Šiemet jos įvyko Chicagos 
Foster Parke balandžio 25 ir 
26 dienomis. Buvo stalo teni
so, vyrų tinklinio, jaunuolių 
krepšinio, moterų tinklinio ir 
vyrų krepšinio varžybos. 
Sportininkai pasižymėjo nepa
prastais gabumais, ypač lie
tuviai ir latviai. Net jaunuo
liai nuo 12 iki 18 metų am
žiaus žaidė krepšinį kaip tik
ri profesionalai.

Laimąjo lietuviai. SLA 6-sios 
apskrities .pirmininkas dr. A. 
Montvidas nuo apskrities įtei
kė jiems brangią ir 
taurę
tyje jaunieji lietuviai, latviai 
ir estai varžysis kas metai: 
kurie iš eilės laifnės varžybas 
tris sykius, pas tuos taurė 
pasiliks kaipo nuosavybė, ar
ba kurie pirmieji 
kis sykius, taurė 
visados. Kitaip ji 
tai vieniems, tai
metai. Bus už ką varžytis. 
Ant taurės yra užrašas: “Lit
huanian Alliance Of America 
Sixth District”.

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, ŠIA. 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.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

po priimti vienbalsiai.
Kadangi susirinkime randa

si garbingų svečių, delegatai 
pasiūlė suteikti jiems spren
džiamą balsą. Pasiūlymas pri
imtas ir svečiams suteiktas 
sprendžiamas balsas.

Sekretorius J. Maceina ra
portavo apie parengimą pa
gerbimui seno apskrities iždi
ninko A. Mockevičio. Vakaras 

, įvyko vasario 7 dieną, 1959 
metais, buvo pasekmingas ir 
po visų išmokėjimų apskričiai 
kainavo tik $37.00. Sekreto
rius toliau raportavo, kad jis 
su pirmininku išrinko Mrs. 
Nellie Bayoras ir pasiuntė ją 
dalyvauti Jaunuolių Komisijos 
posėdyje, kuris įvyko SLA 
Centre. Sekretorius pranešė 
suvažiavimui, kad 7-toji ap
skritis turės du piknikus šią 
vasarą, vieną birželio 28 die
ną Sans Souci parke, o kitą 
rugpiučio 23 dieną Rocky 
Glen parke.

Pasiūlyta ir vienbalsiai pri
imta, kad apskritis duotų 
poms 20% už parduotus 
niko tikietus.

Mis. Nellie Bayoras, 
sk rities organizatorė ir 
nuolių Komisijos narė, išdavė 
raportą iš Jaunuolių Komisi
jos susirinkimo, įvykusio SLA 
Centre. Jos raportas buvo il
gokas ir pilnas detalių, pilnai 
painformavo delegatus apie tą 
istorinį jaunuolių susirinkimą 
centre. P. Bayorienės raportas 
priimtas su pagyrimu.

Apskritis nutarė prisidėti 
prie narių prirašymo mokant 
po $5.00 už kiekvieną naujai 
prirašytą narį, jauną ar su
augusį. Mokėjimas tęsis iki 
sekančiam seimui.

Adv. Thomas Mack-Mikelio- 
nis, pakviestas pakalbėti. Jis 
savo kalboj pranešė apie Fra- 
ternalių organizacijų suvažia
vimą, kuriame jis dalyvavo 
Pittsburghe.

Apkalbėjus senelių namo 
reikalą, SLA 7-ta apskritis ne
pritarė senelių namo steigi
mui. Įnešta ir paremta nepri
tarti šiam reikalui. Įnešimas 
priimtas vienbalsiai.

Perskaitytas Miko Kuprio 
laiškas. Laiškas priimtas vien
balsiai.

Kilo klausimas apie mokėji
mą premijos ūž naują narį ar
ba naują paliudymą seno na
rio. Nutarta mokėti premijas 
tik už naują narį. Įnešimas ta- l 
po priimtas, kad mokėti tik 
už naują narį.

Praeitam apskrities suva
žiavime išrinktas naujas iždi
ninkas Danielius Zelonis ser
ga ir atsisako nuo pareigų. 
Jo vieton išrinktas Povilas 
Urbonas, o Urbono vieton ap
skrities iždo globėju išrinktas 
Jurgis Ivanauskas.

Pirmosios apskrities pirmi
ninkas A. Staniškis pasiūlė, 
kad SLA apskričiai ir lietuvių 
visuomenė surengtų didelį 
banketą pagerbti musų lietu- I 
vių veteranus Gegužį, Viniką 
ir Grigaitį. Nutarta, kad 7-tos 
apskrities valdyba susitartų 
su pirmosios apskrities komi
sija ir pradėtų šiuo reikalu I 
veikti. Įnešta ir paremta palik
ti apskrities valdybai parinkti I 
sekenčiam apskrities suvažia
vimui vietą. Įnešimas priim- I 
tas.

Suvažiavimas užbaigtas 5-tą 
valandą po pietų.

Pirm. Miliauskas pakvietė 
visus susirinkusius prie stalo, 
kur visi buvo pavaišinti su I 
skania vakariene.

Apskrities sekretorius ' Į
Juozas Maceina.

kuo-
pik-

ap-
Jau-

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

r.lĮKAS PRIEŠMOKYKLINIAM
AMŽIUJE

I

gražią
trofiją, už kurią atei

laimės pen- 
bus jų ant 
gali tekti 

kitiems kas

Tai yra puikus ir girtinas 
apskrities žestas skelbti lietu
vių vardą kitų tautybių žmo
nėms ir parodyti užuojautą 
musų jaunimui: ir dar labai 
parinktam ir kultūringam jau
nimui. (N.) * Sportininkas.

Baltimore, Md.

Prieš Poilsio Namų Steigimą

Susivieni-

susirinki- 
mėn. 14

SLA 64-tos kuopos nariai ir 
narės pasisakė prieš steigimą 
poilsio namų seneliams. Kiek 
narių buvo gegužės 10 dieną 
susirinkime, tai visi griežtai 
priešingi. Nariai pareiškė, kad 
jeigu įsteigus namus reikėtų 
mokėti specialius mokesčius, 
tai geriau išsižadėti 
jimo.

Sekantis kuopos 
mas įvyks birželio
dieną, Lietuvių Salėje, antrą 
valandą po pietų.

Taigi visi kuopos nariai ir 
nares dalyvaukite susirinkime 
ir užsimokėkite duokles, nes* 
per du mėnesius nebus susi
rinkimų.

Apsižiūrėkite, kad neliktu- 
mėt suspenduoti, nes tuomet 
pasidaro daug nemalonumų 
nariams, kuopai ir centrui.

Prašau visus pilnai užsimo
kėti duokles.

Zigmas Gapšys.

Hartford, Conn.

Nors hormonai yra svarbiausia vai-
v

ko augimo veiksnys, bet yra ir kitų svar
bių augimui įtakų, būtent: maistas, gry
nas oras, saulės spinduliai, judėjimas, 
sportas. Svarbu, kad maistas butų pa
kankamas kiekiu, t. y. kalorijų atžvilgiu 
ir kokybe; kaip žinom, augančiam orga
nizmui svarbus yra proteinas ir vitami
nai'. Dėl nepakankamo maisto kiekio, ar 
jo kokybės, ypač dėl vitaminų nepakan
kamumo, mažėja vaiko augimas, ar net 
sustoja.

Ilgesnės ligos, surištos su gulėjimu 
lovoje, atsiliepia irgi neigiamai į vaikas 
eina liesyti, nyksta, Riebalinis odos sluog
ams ir menkėja rauinenys. Saulės spin
duliai, taipogi ir ultravioliniai spindu
liai (kvarco lempos), sužadina norą val
gyti, padeda gaminti taip svarbų vitami
ną D iš provitamino, kuris randasi odo
je, pagreitina, augimą. Metų laikas irgi 
turi įtaką augimui; pavasarį didėja grei
čiau ūgis, o rudenį — svoris. Nėra nu
statyta, kad klimatas turėtu įtakos kūno t 7 4. C-
augimui.

Tinkamo maitinimosi, v i t a m i n ų, 
saules spindulių, sporto ir gryno oro dė
ka vystosi stiprus vaikai, didesnio ūgio, 
stambesni, sveikesni. “Tas galėtų teigia
mai veikti ateinančios kartos tobulu
mui” (Glanzmann). Tėvų uždavinys, 
vaiko sveikatos srityje, yra suteikti jam 
geras sąlygas jo augimui ir fiziniam vy,s- 
t y m u i s i . ‘Kuomet vaikas gali gerai 
vaikščioti ir bėgioti, turi būti daug gry
nam ore, saulėje. Dėka žaidimų, suristų
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Providence, R. I.
• _ ______

ŠIA 347 KUOPOS 
susirinkimas įvyks birželio 
dieną, 4 valandą po pietų,
L. P. P. Klubo name, 475 
Smith Street.

Malonėkite visi nariai ir na
rės dalyvauti šiame susirinki
me ir užsimokėti savo duok
les, kad neliktumėt suspen
duoti. Ateidami atsiveskite sa
vo draugus prirašyti prie S. L.

3W kuopos.
V. J. Bankauskas,
SLA 347 kuopos sekr.

daug bilietų iš anksto ir prisi
dėdavo prie parengimų suruo
šimo. Jos taipgi daug dirbo ir 
Susivienijimo 18 kuopai, todėl 
mes, 18 kuopos nariai, liūdime 
jų netekę ir ilgai jas prisimin
sime, tnes jos savo darbais pa
liko mums gerą atmintį.

Baleckienė dideliame nuliu
dime 
sūnų, 
kius. 
sūnų
ir pažįstamų, 
kapuose, jų kapus dažnai 
aplankys nuliudime likusios 
šeimoj iir prisimins savo 
rasias motinas, o draugai 
lankę kapus apgailestaus 
tekę gerų draugių.

Lai joms būna lengva ilsė
tis laisvoje ir šaltoje Dėdės 
Šamo žemėje, o nuliudime li
kusiai šeimai, giminėms ir 
d'raugams reiškiu gilią užuo
jautą ir linkiu greito susira
minimo.

M. Garkauskienė, 
SLA 18 kuopos narė.

Pittston, Pa.

A.

Westville, Illinois

SLA 18 Kuopa Neteko Dviejų 
Ilgamečių Narių

paliko 3 dukteris, vieną 
anukus ir du proanu- 

Lukošienė paliko vieną 
su žmona, daug draugų 

Joms ilsintis

ŠIA 7-TOS KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
birželio mėn. 14 dieną, 2-rą 
valandą po pietų, Lietuvių Pi
liečių Klubo svetainėje.

Visi kuopos nariai kviečia
mi dalyvauti šiame susirinki
me, apsimokėti draudos mo
kesčius ir aptarti susirinkimui 
skirtus reikalus.

S. Norkus, 
SLA 7 kuopos sekr.

v •

ge- 
ap- 
ne-

kviečia visus vietinius ir iš 
apylinkių geros valios lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
gegužinėje ir tyrame ore su 
kuopos nariais linksmai laiką 
praleisti po žaliuojančiais me
džiais.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 7-tos apskrities pikni
kas įvyks sekmadienį, birželio 
28 dieną, Sans Souci parke, 
už šokių salės ant žalios pie
vos. Apskrities valdyba prašo 
visų kuopų išplatinti kuodau- 
giausiai tikietų, kurie yra pa
siųsti kuopų sekretoriams.

—o—
Akron, Ohio.

mo Lietuvių Amerikoje 198 
kuopos metinis išvažiavimas 
įvyks liepos mėn. 4 dieną Lu
cas sodyboje. Vieta yra labai 
graži ir rengėjai tikisi, jog 
visi Akrono ir apylinkių lietu
viai atsilankys gražiai pralei
sti dieną.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove. Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- 
bury, Conn. Apskrities parei
gūnai ir gegužinės rengėjai 
nuoširdžiai kviečia kuo<pų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 18 kuopa labai apgai
lestauja dviejų ilgamečių na
rių, kurios išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo ant visados, palikdamos 
dideliame nuliudime savo šei
mas, gimines, draugus ir vi
sus kuopos narius. Tomis 
brangiomis narėmis buvo Ona 
Balekienė ir Barbora Lukošie
nė. Pirmoji Ona Balekienė mi
rė šių metų balandžio mėn. 1 
dieną, o Lukošienė mirė ge
gužės mėn. 18 dieną. Joms 
sergant kuopos nariai jas lan
kė ir ramino liūdesio valando
se, o joms mirus atidavė pas
kutinę pagarbą
palydėjo į amžino poilsio vie
tą. Palaidotos su bažnytinė
mis apeigomis.

Jos priklausė ne tik prie 
Susivienijimo 18 kuopos, bet 
ir prie kitų draugijų, kaip tai 
rožančios draugijos, tretinikių 
draugijos ir visose dirbo kiek 
joms laikas ir sveikata leido. 
Rengiant kokius nors pobū
vius, jos visuomet parduodavo 
l

SLA 124 KUOPOS 
valdyba šaukia priešatostogi- 
nį visų kuopos narių susirin
kimą, kuris įvyks birželio 14 
dieną, įprastoje vietoje.

Kadangi liepos ir rugpiučio 
mėnesiais nebus Jokių kuopos 
susirinkimų, tai finansų sek-, 
retorius Jonas Dikėnas malo
niai prašo visus narius atvyk
ti į šį susirinkimą ir susimo
kėti savo draudimo duokles. 
Valdybos pirmininkas Sta
sys Braznauskas, stengdama
sis pagyvinti ir išplėsti kuopos 
veiklą,' taip pat prašo visus 
narius būtinai atvykti į šį su
sirinkimą ir tuomi prisidėti 
prie bendros ir visiems svar
bios veiklos.

Taigi, ligi pasimatymo bir
želio 14 dienos priešatostogi- 
niame susirinkime.

Kuopos Valdyba.

oficialiai 
Po to iš- 

valdybosvardošaukis

visi nariai

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivieniji-

v •

grąžintą laikraščio numerį ir 
pranešimą apie nario išsikeji- 
mą gyventi į kitą vietą, nenu
rodant naują adresą. Jeigu 
paštas žino naują adresą, tai 
praneša, bet ir už tai centras 
turi užmokėti penkis centus.

Todėl nariai, 
venti į naują

.persikėlę gy- 
vietą, prašomi 
adresą. I

Lenkios vy-Varšuva.
riausybė įsakė Prancu z i j o s 
ambasados pareigūnui išvykti 
iš Lenkijos laike 24 valandų.

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo 77 kuopos rengia
ma linksma gegužinė-išvažia- 
vimas įvyks birželio 21 dieną, 
sekmadienį, Šimaič.|j parkely- 
sodely. Rengėjai kviečia visus 
kuopos narius ir geros valios 
lietuvius ir lietuvaites daly
vauti gegužinėje ir tyrame ore 
po žaliuojančiais medžiais 
linksmai praleisti sekmadienio 
popietį.

Easton, Pa. —- Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 342 
kuopos rengiama gegužinė- 
piknikas įvyks birželio mėn. 
14 dieną, Jono Katįpio ūkyje, 
County Club Roazr Rengėjai

f
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
Atskaita 4-to Bertainio, 1958 Metų

J. P. Mikelonis, So. Boston,
Mass. _______________________

278 kuopa, St. Catharines,
Canada ___ _______________

J. Šileikis, Brooklyn,
N. Y. ...............-.......................

6.00

5.00

54.00

Išmokėjimai Gruodžio Mėnesio, 1958 Mėty

Pomirtiniu

GUODŽIO MENESIO

Gruodžio 6 1958 $1,750.00
Gruodžio 13, 1958 .......  1,300.00
Gruodžio 20, 1958 ..........  3.141.94
Gruodžio 27, 1958 ________  2,000.00
Gruodžio 31. 1958 _________ 962.00

Viso ______ $9.153.94

Ugoje Pašalpos

Gruodžio 6. 1958 _ ..............  $668.25
Gruodžio 13. 1958 ............. ___ 735.60
Gruodžio 20, 1958 _____ ____ 829.60
Gruodžio 27, 1958 ................... 313.50
Gruodžio 31, 1958 . ............  780.04

Viso ______ $3,326.99

Pa. .................. . ...................
M. J. Vinikas, New

York, N. Y. __________
J. Maceina, Pittston, Pa. 
S. Bredes, Jr., Brooklyn,

N. Y. .......................... ........
S. Gegužis, Mahanoy City,

Pa. .......... ........... .................
P. Dagys, Brooklyn, N. Y.
N. Gugis, Chicago, III. 
Hotel Sherman, Chicago,

III. ................ .........................

257.96

486.19
281.92

313.85

284.88
26.00
33.00

104.03

Viso $1,910.95

Sugražinti Mokesčiai
Apdraudos Fondas _______  $122.89
Ligoje Pašalpos Fondas--------- 40.80
Mišrus Fondas ____  1.32
Lėšų Fondas _______________ 15.50

Viso $180.51

Jungtinių Valstybių Vėliavos Gimtadienis

Atšauktoji Apdrauda

V. Budreckienė, Newark,
N. J. .......................į..........

Jurjonienė. Chicago. III. 
Zimontas, Chicago, III. 
Pangonis, Carlinville, III. 
Karanauskas, EI. Monte,

Calif. ........................ -.............
O. Karanauskas, EI. Monte, 

Calif. ........................................
D. Aleksandravičius,

Brooklyn, N. Y. --------
S. Bagdonas, Worcester,

Mass. ------------------------------

A. 
A. 
S.
E.

$492.00
238.89
475.96
332.00

100.46

50.23

149.70

105.10

Viso ............................ —-- $1,940.34

Vaiką Atšauktoji Apdrauda

V. Aleksandravičius, 
Brooklyn, N. Y.

Tėvynes Reikalai
Marš Printing Co..

New York, N. Y. ............... $842.72
Postmaster, New York,

N. Y. -----..........................
H. Rice, Nevv York, N. Y. 
Intertype Corp., Brooklyn,

N. Y. . ........... ___............. .
Western Union, Nevv York

City -----------------------------
Imperini Printing Ine.,

Nevv York City -----------
Economy Photo Engr. Co.,

Nevv York City ------------

40.55
110.00

24.85

15.72

6.30

9.95

Viso

$141.62 
e

$141.62

20 Metu Taupomoji Apdrauda

M. Rudin, Manchester, 
Conn. . ......... ............... .

P. J. Satinsky, Miami, 
Florida . ...............

$500.00

500.00

Viso $1,000.00

Viso __________________

Atlyginimas Sekretorlanls
J. Laučiškis, Brooklyn, N. Y.
A. Miliauskas, Wilkes

Barre, Pa. -----------------------
J. Stockunas, Springfield,

III. —............ .........
Br. Elsbergas, Trenton, N. J. 4.08
A. Gabrėnas, Trenton, N. J. 3.19

$115.00

$6.81

25.50

18.15

Viso ......................

Algos
ŠIA. Raštinės

Tarnautojams .............. .
ŠIA Spaustuvės

Tarnautojams -----------
N. Gugis, C.hicago, III.
P. P. Dargis, Pittsburgh

Pa......................................... .

$57.73

$4,221.20

933.00
180.00

120.00

Viso j. $5,454.20

Išmokėjimai
Printing and

Y. CL

{vairus

Schalit
Stationary Co., N.

Sočiai Security
Nuoma
New York Telephone Co. 
Nuošimtis už nupirktus 

bonus _______________ _
L. Goodfarb, Philadelphia,

Pa. . .............. ...........................
Paštas
Smulkios išlaidos 
Hordeis Incorporated.

Chicago, III. __________ -
Raštinės išlaidos 
William^burg Bindery,

Brooklyn, N. Y. ...............  18.00
L. Sperauskas, Brooklyn,

N. Y. ...............................  51.75
Christmas Gratuities 240.00
Nekilnojamo Turto

jkainavimas . ........................... 30.00
Literatūra 6.00
Lietuvių mokykla, Chicago,

III. .................................................. 50.00

$90.18
234.82

2,610.00
125.57

567.54

172.50
55.34
54.20

__ 41.83
16.42

Pašalpos iš Našliu ir 
Našlaičiu Fondo

P. Stulminskienė, 
Nanticoke. Pa..............—

B. Vinskunienė, Chicago,
III. ........................................

A. Jankauskas, Granville,
III.........................................

$10.00

10.00

10.00

Viso $30.00

SLA Nuosavybės

307 West 30-th Street, 
New York, N. Y. ............... $495.22

128^-So. Maine Avenue,
Atlantic City, N. J. ______  55.43

Viso

%

$550.65

Pildomosios Tarybos ir 
Komisijų Reikalai

Th. E. Mack, Wilkes
Barre. Pa. ______________ $123.12

P. P. Dargis, Pittsburgh,__ __ ____

Viso ...................................... $1,050.09

Atlyginimas Organizatoriam 

J. M. Tumavičienė,
Jamaica Plain, Mass. —.

V. Šaulys, W. Haven,
Conn. ___________________

N. T. Bayoras, Pittston,
Pa. ............................................

A. Praškevičius, Cleveland,
Ohio _____________________

A. Vinikas, New York,
N. Y...........................................

A. Ramanauskas,
Mahanoy City, Pa. -------

P. S. Rindokas, East
Chicago, Ind. ____________

J. Gedmintas, Dorchester,
Mass. ____________________

A. Kariūnas, Easton, Pa.
Z. Piliponis, St. Catharines,

Canada __________________
J. Kutra, Rockford. Iii.
A. Vaitkevičius, ChicAgo,

Iii. ...................................... ......
J. Placas, Chicago, Iii.
S. Jokūbaitis, Toronto,

Canada _________----------------

$41.67

21.20

27.10

34.25

56.72

71.05

75.25

116.45
38.16

7.50
28.10

289.05
11.00

234.26

Viso $1,051.76

Atlyginimas Daktarams
P. S. Rindokas, East 

Chicago, Ind. ____________ - $9.00
J. Gedmintas,- Dorchester,

Mass. _____________
A. Valadka, Toronto,

Canada ____________

4.00

37.00

Viso $4,364.15 v

Šeinio Išlaidos

A. S. Trečiokas, Nevvark,
N. J. ...................................... $334.40

Viso ____________

Certifikato Paskola
$334.40

A. J. Petrulionis, Pittston, 
Pa. .......................................... $109.00

Viso $109.00

Nupirkti Bondsai
Niagara Mohavvk 

Povver ______________
Commonvvealth Edison 
Philadelphia EI. Co. 
Glidden Company

$23,687.50
23,218.75
25,000.00
25,781.25

Viso $97,687.50

Viso gruodžio mėn. $128,458.83

SLA TURTO SUDĖTIS

Nejudomos nuosavybės $58,730.11
Morgičiai ______________ 237,000.21

Kiekviena diena žmonių gy
venime yra svarbi, vieniems 
mažiau, kitiems daugiau. 
Kiekvieną dieną yra atsitikę 
svarbių įvykių, kuriuos mes 
atitinkamai atžymime, bet kai 
kuriuos įvykius mes visai pa
mirštam arba jeigu ir prisi
menam, tai tik paviršutiniai.

Aš šiuomi noriu jums, ger
biamieji, priminti apie Jung
tinių Valstybių Vėliavos gim
tadienį. Ateinantį sekmadienį, 
birželio 14 dieną, musų vėlia
vai sukanka 182-ras gimtadie
nis, prieš tiek metų, tai yra 
1777 metais, birželio 14 die
ną Jungtinių Valstybių Kon
gresas pripažino dabartinę vė
liavą oficiale vėliava Jungti
nių Valstybių, ir nuo to laiko 
ji tapo Amerikos simboliu.

Birželio 14 dieną visos ša
lies gyventojų pareiga yra, 
kur tik galima, iškelti šią gar
bingą vėliavą viešumon sutei
kiant jai atitinkamą pagarbą.

Amerikos Legiono pastan
gomis, Atstovų Butui Wa- 
shingtone yra įteiktas suma
nymas, kad VĖLIAVOS DIE
NA, birželio 14 diena, butų 
paskirta legale tautos švente 
visose valstijose.

Legionierių pastagomis pir
ma, visos šalies Vėliavos kon
ferencija, buvo sušaukta Wa- 
shington, D. C., birželio 
dieną, 1932 metais, tikslu 
statyti tvarką kokiu budu 
tų tinkamiausia suteikti 
garbą Jungtinių
vėliavai. Į tą konferenciją bu
vo suvažiavę įvairių civilių, 
patrijotinių, fraternalių ir 
mokslo organizacijų delegatai. 
Ir jų nustatyta tvarka dabar 
yra pripažinta autoritetu, per

visą šalį, kaip ir kur vėliavą 
galima vartoti ir 'kaip ją gerb
ti.’ Čia priminsiu tik porą: 
Niekuomet nelaistina Ameri
kos vėliavai nukrist ant žemės 
ar grindų. Užlaikyt ją reikia 
švariai ir, kaip pasensta ir 
būna netinkama vartojimui, 
tai negalima numesti kaip ko
kį paprastą skudurą, bet rei
kia gražioj nuotaikai sudegin
ti.

Jungtinių Valstybių vėliava 
yra populiariausia vėliava pa
saulyje. Ji plevėsuoja ne tik 
Amerikos visose viešose įstai
gose ir milijonų žmonių širdy
se, ji dar plevėsuoja kiekvie
nam pasaulio vandenyne ant 
Amerikos prekybinių ir kariš
kų laivų ir beveik kiekvienoj 
šaly prie Amerikos konsulatų 
ir ambasadų, ir visų yra ger
biama. Ir tie, kurie nenori jos 
gerbti, irgi su ja skaitosi.

Per tuos 182 metus ši vė-

1 liava priėmė į savo globą tuk
siančius nuskriaustų žmonių 
iš viso pasaulio. Tarpe tų ir 
mes lietuviai su savo tautos 
žadintojais, kurie negalėjom 
pakęst cariško jungo, radom 
čia prieglaudą. Po antrojo pa
saulinio karo, 'kuomet tūk
stančiai musų 'brolių lietuvių 
neteko savo vietų, Amerikos 
vėliava ir tuos priglaudė po 
savo sparnu. Ši vėliava išgel
bėjo vakarų Europą nuo juo
do ir rudo-režimo, ji išgelbės 
ir rytų Europą, sykiu ir Lie
tuvą, nuo raudono fašizmo, 
tai yra komunizmo tironijos.

Todėl, gerbiamieji, šia pro
ga nuoširdžiai atnaujikim sa
vo prižadą ištikimybės bei lo
jalumo šiai brangiai vėliavai, 
tiems principams ir tai res
publikai kurią ji reprezentuo
ja.

Jesepli Lekys,
Buvęs Konmandięrius 
Stepono Dariaus Posto 
317, A. L., Boston, Mass.

Iš Praeities Tavo Sūnus Testiprybę Semia

vergtoje Lietuvoje. Čia atsis
pindi visa okupanto politika, 
krašto ūkis, kultūra ir ben
drai visas pavergtųjų tautų 
gyvenimas įvairiose srityse.

Eltos pranešimai pasiekia 
lietuvius ne tik Europoje, bet 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir 
net Australijoje bei Naujoje 
Zelandijoje. Jdis n-a u d o j a s 
taip ipat visos laisvosios val
stybės. Kitos panašios lietu
viškos informacijos neturime.

Bet dar svarbesnę pareigą 
atlieka Tautos Fondas išlaiky
damas lietuviškas valandas 
per Romos, Vatikano ir Mad
rido radijas. Kasdien perduo
dama žinios apie lietuvių gy
venimą laisvajame pasaulyje, 
apie musų organizacijas, veik
lą ir pastangas lietuvybę iš
laikyti ir Lietuvą išlaisvinti. 
Kasdien aiškinama laisvojo 
pasaulio gyvenimą bendrai, 
apie politiką, ūkį, religiją, kul
tūrą ir visa kita, 
atitaisyti bolševikų 
šfcJeidžiamą melą.

Nėra abejones, 
transliacijos padeda
ten krašte išlikti gerų lietu
viu, nenueiti klyskeliais, pa
laiko viltį susilaukti laisvės ir 
nepriklausomos Lietuvos pri
sikėlimo.

Bandome
Lietuvoje

kad Šios 
daugeliui

14 
nu- 
bu- 
pa-

Valstybių

U. S. Bondsai..... ..........
įvairios sekuracijos

ir bondsai _________
Paskolos moksleiviams
Narystės paskolos ___
Paskolos SLA nariams

bedarbiams _________
Inventorius __________
Administratoriaus

sąskaitose _________
Pinigai taupomose

sąskaitose _____ ____
Pinigai einamose 

sąskaitose __________

586,000.00

2,367,669.04
8,385.00
5,916.78

1,208.50
5,607.23

3,500.00

12,268.10

119,978.63

Viso
M. J.

SLA

$3,406,263.60
VINIKAS,
Sekretorius.

KIEKVIENO SLA NARIO PAREIGA PADĖTI SAVO ORGANIZACIJAI
Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdraudė—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

rius ir organizacijos draugus prašydamas talkos vajuje tik 
tokios: Pasikalbėti su savo šeima, pažįstamais, artimaisiais 
ir kaimynais apie prisirašymą prie SLA.

Kada Jūsų rekomenduotas asmuo taps SLA nariu, gau
site nustatytą piniginę dovaną. Jūsų piniginė dovana pri
klausys nuo apdraudos paliudijimo vertybės. Juo didesnei 
sumai Jūsų rekomenduotas asmuo apsidraudžia, tuo bus

K

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $S25jOO mėnesiui. Mokesčiai tik po $100 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

Akcidentale arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

—mokesčiai tik 20 centų 1 mėnesi už kiekvieną $1,000.00 apdr.

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaiky apdraudę skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGIOS—GERESNIU NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų narių 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir savo vardą, jeigu dar nesate 
narys. Pasirašykite nurodytoje vietoje kupone ir pasiųskite 
Šiuo adresu: Lithuanian Atliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

•c SLA VAJAUS
♦

Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu,su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 
apie SLA ir imtis priemonių juos Įrašyti į Susivienijmą.

Vardas ir Pavardė Amžins

Šie žodžiai gimė, kada lie
tuvių tauta buvo užmigdyta 
letargo miegu ir mažai vilčių 
bebuvo, kad ji atbus. Bet iš
girdusi praeities didybę pabu
do ir pavasario žibutė pražy
do. Deja neilgam. Šiandien 
lietuvių tauta dar didesnėj ne
laimėj.

Visi, kurie dar lietuvišką 
dvasią savyje jaučiame, ma
tome, kad lietuvis vienur fį- 
ziniai užmušamas, kitur mig
domas stipriomis miego piliu
lėmis, kad jis lietuvių tautai 
nebeprisikeltų. Musų, dar bu
dinčių pareiga bent nuo miego 
piliulių apsisaugoti ir jų pa
ragavusius žadint, kad neitu- 
mėm į kapą be ženklo, kad lie
tuviais buvom.

Netolimoje praeityje lietu
vių tauta skaudžiai nukentėjo 
nuo Želigovskiados. Tokios 
želigovskiados ir ateityje pa
sikartos, nes anoj ir šioj pusėj 
Atlanto tam aktyviai ruošia
masi.

Vilniečiai tą jungą 20 metų 
ant savo pečių nešę, gerai ži
no, kad reik stiprinti tautinę 
dvasią, kad mažiau lietuvių 
nutautėtų, tai ir busimiems 
Zeligovskiams bus sunkiau pa
sireikšti. Tuo tikslu su ten 
esančiais lietuviais palaiko ry
šį, stengiasi kiek išgalės lei
džia jų sunkią ekonominę būk
lę gerinti, tam tikslui jau 
penki metai ir Jonines ruošia.

Šiais metais, kaip penkių 
metų sukakties, ypatingas, 
nes į jjas pakviesta ir atvyksta 
visų mylimas “Čiurlionis”.

Apibūdint ČIURLIONĮ šia
me straipsnyje neįmanoma, 
nes kiek muzikoj garsų, tiek 
apie ČIURLIONĮ pasisakymų 
ir vis vienas už kitą gražes
nių ir jausmingesnių. Galima 
gal tik priminti, kad čiurlie- 
niečiai Jįai yra naujųjų laikų 
kryviaC naujųjų laikų vaidy- 
los. Kol senųjų laikų kryvio 
rankose kanklės skambėjo, 
tol lietuvių, kariui užteko jėgų 
nuo priešų apsiginti. Tik kai 
kakles sudaužė ir kryvį nužu
dė, tik tada kariui kardas iš
krito ir visa Lietuva užmigo 
letargu.

Šiandien vėl skamba kank
lės ir jų garsuose girdim vai-

dilučių maldą, girdim “namo 
broleliai... laukai nearti”, gir
dim praeities didybę ir stip
rybę. ČIURLIONIO kanklėse 
ir dainose girdime visą Lietu
vos praeitį. Ir tai dar kartą 
išgirsime š. m. birželio 20 die
ną Niagaros pusiasalyje nedi
deliame miestelyje prie St. 
Catharines, Ontario, Canada 
Joninių šventėje, kurios taip
gi rišasi su gilia praeitimi, ka
da tą pačią dieną į rasos šven
tę susirinkdavo tūkstančiai 
lietuvių pasiklausyti kanklių 
ir dainų. I. Sajauka.

Adresas

(D m., num. ir gatvė 9

(2) 9

miestas , zona valstija

(3) »

Rekomenduoja:

Vardas ir pavardė , nu m.

m., num. 

miestas

m., mim.
miestas

ir gatvš
miestas____

ir gatvė

ir gatvė

9

, zona valstija —

>

, zona valstija __

, zona - valstija____ i

LITHUANIAN ALL1ANCE OF AMERICA, 307 WEOT SOtii STREET, NEW YORK 1, N. Y. į

Paremkime Tautos 
Fondą

(Prel, Jono Balkuno 
radio kalba)

Kaip Tautos Fondo pirmi
ninkas kreiipiuosiu į visuome
nę švenčiausiu reikalu.

Kai didžiosios valstybės de
rasi mažųjų tautų kaina, mes 
turime susirūpinti Lietuvos 
likimu. Ar ji bus išlaisvinta 
ar galutinai palikta Rusijos 
meškai? Viena aišku, kad ty
lėti ir ramiai laukti kažkeno 
malonės, negalima. Privalome 
jungtis, veikti ir šaukti į lais
vąjį pasaulį. Propaganda šiais 
laikais yra šaltojo karo svar
biausias ginklas.

Kontaktą palaikyti su lais
vuoju pasauliu, su išeivija ir 
su pačia okupuota Lietuva 
yra Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto uždavi
nys su Tautos Fondo pagalba.

Kokią pagalbą duoda Tau
tos Fondas?

Tautos Fondas remia Radio 
Tarnybą, kuri palaiko ryšius 
su laisvuoju pasauliu ir pa
vergta Lietuva. ’ Taryba išlai
ko monitoringą. Monitoringas 
klauso pranešimų iš Vilniaus 
ir Maskvos radijų, seka Lie
tuvos spaudą. Užrašęs paneši
mus perduoda lietuvių ir įvai
rių valstybių įstaigoms, radi- 
joms ir spaudai. Tiems tiks
lams yra leidžiami Eltos Biu
leteniai vokiečių, italų, ispanų, 
anglų ir lietuvių kalbomis.

Monitoringo tiksliai užrašy
tos radio žinios sudaro pa
grindą stebėti visą padėtį pa-

Tautos Fondas šiai akcijai 
išleidžia į metus keletą tūk
stančių dolerių.

Iš kur Tautos Fondas gau
na pinigus? .

Pagalbon ateina ALTas ir 
geradariai patriotai lietuviai. 
Nors sunkiai verčiasi musų 
tautiečiai Europoje, Pietų 
Amerikoje ir Australijoje, bet 
ir jie aukoja radijų palaiky
mui. Gausiai remia kanadie
čiai. Bet kur kas neužtenka, 
kad pilnai išvystyti laisvinimo 
propagandą.

Todėl brangus lietuvi-lietu- 
ve: padėk Tautos Fondui iš
laikyti monotoringą, spaudin- 
ti Eltos biuletenius ir apmo
kėti Romos, Vatikano ir Mad
rido radijas. Padėk palaikyti 
tą ryšį su pavergta Lietuva. 
Gelbėk laisvinimo akcijai lais
vajame pasaulyje. Tik Tu gali 
išlaisvinti Tėvynę.

Siųsk aukas rašydamas: 
W o o l w o rth Building, New 
York City, arba užrašęs mano 
vardą — Monsignor Balkūnas, 
Maspeth, N. Y.

Racine, Wisconsin

Minėsime Baisųjį Birželį

Nors musų kolonija nėra 
didelė, bet mes neatsiliekame 
nuo kitų daug didesnių kolo
nijų ir atžymime svarbesnius 
įvykius. Šį sekmadienį, birže
lio 14 dieną rengiamas minė
jimas baisiojo birželio. Jis į- 
vyks šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, 815 Park Avenue, 
2:30 valandą po pietų.

Minėjime dalyvaus ir kalbės 
šen. Lynn E. Stalbaum, dr. 
Paukštelis ir kt. Bus ir turi
ninga meninė 
dalyviams 
džiauti.

Rengėjai 
apylinkėse
riotinguosius 
vauti ir paminėti lietuvių tau
tai liūdnus birželio įvykius.

Vietinis.

programa, tai 
nereikės nuobo-

kviečia vietinius ir 
gyvenančius pat- 

lietuvius daly-
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJA
UKRAINA, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KI'PAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
Licensed by USSR Atdara kasdien nuo 9-6 

Sekmadieniais nuo 9-4
MUSŲ SKYRIAI

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

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOvvnsend 9-3980

Avenue 900 Literary Road 
CLEVEIAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1461

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut 5-8878
Kiek

135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y.
Tel. OHehea 3-2583

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

Musą didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymų.
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir .adresatą pasiekia per 6 -7 savaites (oro paštu laike
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patarnaivmuB.
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Birželio 12, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
SLA Sekretorius Buvo Išvykęs į Erie, Pa

Birželio 5 dieną Susivienijimo sekretorius DR. TM. J. VI
NIKAS buvo išvykęs į Erie, Pa., dalyvauti Vajaus Komisijos 
narių posėdyje. Vajaus Komisiją sudaro: prezidentas POVILAS 
P. DARGIS, vice prezidentas JUOZAS MACEINA, daktaras 
kvotėjas DR. STEPONAS BIEŽIS, ir sekretorius DR. M. J. 

. VUNIKAS. Tame suvažiavime Vajaus Komisija apsvarstė ir 
priėmė parengtas taisykles draugybos nariams, o kadangi Erie, 

- Pa. yra apie tūkstantis narių priklausančių ŠIA 216 kuopos 
-klube, tai dėl tos priežasties suvažiavimas ir buvo sukviestas 
Erie, Pa., kad su tais klube priklausančiais nariais pasikalbėti 
ir pakalbinti juos prisirašyti prie Susivienijimo draugybos na

triais. i .

Apkalbėta ir išspręsta daug kitų reikalų, susijusių su da
bar einančiu vaijum naujų narių telkimui į Susivienijimą. Daug 

.laiko pašvęsta apsvarstymui akcidentalės apdraudos, priimti 
paruošti raideriai ir nariams certifikatai. Nors Vajaus Komi

jai ja posėdžiavo tik dvi dienas, bet per tą trumpą laiką aptarė ir 
išsprendė daug reikalų. Taipgi ji pasikalbėjo su Susivienijimo 
216 kuopos veikėjais naujų narių telkimo į organizaciją reika
lais. Mat Vajaus Komisijai rupi, kad šio Pažangos Vajaus me
tu butų įrašyta kodaugiausia lietuvių ir lietuvaičių į Susivieni
jimą.

New York, New York
> __________________

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Ketvirtadienį, birželio 4 die
ną Tėvynės redakcijoj ir cen
tre lankėsi Susivienijimo 158 
kuopos ilgametis veikėjas p. 
J. Laton iš Springfield, Illi- 
nois. Jis per dvylika metų bu
vo 158 kuopos pirmininkas, o 
per pastaruosius keletą metų 
eina finansų sekretoriaus pa
reigas. Su juo kartu lankėsi 
jo žmona, sūnūs Richard ir 
panelė Dorothy Ann Kružins- 
kaitė. Jie atvyko į VVest Point 
dalyvauti kadetų mokslo už
baigimo "iškilmėse, nes birže
lio 3 dieną jų sūnūs Richard 
baigė mokslą ir gavo diplomą. 
Rytojaus dieną jie visi pirmą 
kartą aplankė redakciją.

Su tolimais svečiais malo
niai pasikalbėta apie Susivie
nijimo veiklą Springfielde ir 
kitais reikalais. Svečiai pavie
šėję kelias dienas New Yorke 
ir jo apylinkse pas draugus, 
išvyko į namus prie kasdieni- j 
nių pareigų.

Birželio 5 dieną redakcijoje 
lankėsi šaržantė Aldona Aly- 
čiutė iš Fort Hamilton, N. Y. 
Ji jau daug metų tarnauja 
Amerikos armijoje, penkis 
metus buvo Vokietijoje, Oki- 
navoje ir kitose vietose, o da
bar Fort Hamilton, N. Y. Ji 
yra Susivienijimo centrinės 
kuopos narė, atvyko * apsimo
kėti draudos mokesčius, tai ta 
proga aplankė redakciją. Ji 
papasakojo apie žmonių gyve
nimą Vokietijoje ir kitose vie
tose, kur jai būnant tarnyboje 
teko gyventi.

Baisiojo Birželio Įvykių 
Minėjimas Camegie Hali

Meras Wagneris Paskelbė 
Laisvės Dieną

Baisiojo Birželio minėjimo 
proga, New Yorko miesto mė- 
ras-burmistras paskelbė birže
lio 14 dieną laisvės diena. 1941 
metais birželio 14 dieną iš tri
jų Baltijos valstybių — Lie
tuvos, Estijos ir Latvijos ko
munistai išvežė į tolimą Sibi
rą aipie 70,000 žmonių sun
kiems darbams ir vargui. Tai 
liūdnai sukakčiai paminėti 
trys Baltijos ir kitos paverg
tos tautos bendrai rengia mi
nėjimą sekmadienį, birželio 14 
dienos vakare, didžiulėje Car- 
negie Hali, 57-th Street ir 
7-th Avenue, New Yorke,

Rengėjai kviečia visus pat- 
ribtinguosius žmones, ypač 
naujakurius, kurie pabėgo nuo 
komunistinio teroro, gausiai 
dalyvauti birželio įvykių minė
jime. Lai šį sekmadienį, bir
želio 14 dienos vakare, visi 
keliai ir visus lietuvius veda j . 
didžiulę Carnegie Hali.

Minėjime bus pasakyta kal- 
priimtos atitinkamos rezo

liucijos ir kitų įvairenybių da- 
patenkinimui Kep. |

■j- ■

Paieškojimai

vadovybė, į kurią įeina šie į- 
žymųs asmens: V. Anesta, J. 
Januškis, V. Jankūnas, N. Jo- 
nuška, F. Ramanauskas, M. 
Strazdienė, J. Stilsonas, P. 
Šveikauskas ir J. Vinciunas.

Visi išrinkti vadovybėn as
mens yra veiklus ir, energin
gi, tad reikia tikėtis, kad jie 
atliks daug gerų darbų orga
nizacijos naudai.

Visur Buvęs.

Pittston, Pa.

Susivienijimo Narių Kižių 
Sūnūs Kunigas

Iletuvoa Generalinio Konsulo 
New Yorke paleftkoml asmenys:

Damkus Juozas ir Mykolas.
Dvareckas Juozas, Jokymo sūnūs, 

iš Merkinės. ,
Grigaliunienė-Mačiulytė Elena, ir 

Augaltienč-Mačiulytė Vera.
Juškienė-Tirunaitytė Maryte, Ju

škos Stasio našlė, kilusi iš Šilalės 
par., ir duktė Juškaitė Leonora.

Klimaitis Jurgis.
Klimas Antanas, ir jo sūnus Juo

zas, Kleopas ir Vincas; Klimas Ro
kas ir jo sūnus Juozapas ir Ro
kas; Klimas Vincas, ir jo dukterys 
Magdalena ir Ona.

Kučinskas Kazys ir Vladas, iš 
Gražulėmj k., Alvito vals., Vilka
viškio apskr.

Kupinas Mykolas.
Lebedinskas Vytautas, Vinco sun., 

gimęs 1925 m.
Ližaitis Vincas, Vinco sūnūs, iš 

Dailučių k., Alvito vals., Vilkaviš
kio apskr.

Lukonas Danielius, Martyno sū
nūs, gyveno Silver Creek, New 
Philadelphia, Pa.

Lukša-Skrickytė Ona, ir Vyšniau- 
skienė-Skrickytė Stepanč, Antano 
dukterys.

Masaitis Kazimieras, Viktoro sū
nūs.

Mickevičius Alojas, Simo sūnūs, 
gyvenęs Sao Paulo, Brazilijoje.

Miernykienė Ona, Juozo duktė, 
ir jos duktė Miernykaitė Ona, An
tano duktė.

Milinavičienė Kašte.
Pranckunas Stasys, kulturtechni- 

kas-inžinierius.
f

Minglela Gabrielius, Karolio sū
nūs, kilęs iŠ Kalvarijos apylinkės, 
buvęs Šačių vargonininkas.

Semaška Vincas, Vinco sūnūs, iš 
Bladikių k., Šėtos vals., Kėdainių 
apskr. >

Iieškomiej! arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF IjITHUANIA, 

41 WEST 82-ND STREET, 
NEVV YORK 24, N. Y.

Tei. STagg 2-5043

Matthev P. Baltas
BIELIAUSKAS

FUNERAL HOME
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

<

SLA VASARNAMIS

ŠIA Penktosios Apskrities 
Išvyką į Atlantic City

Susivienijimo penktosios ap
skrities bendrai su Lietuvių 
Spaudos Klubu ruošiama išvy
ka į Susivienijimo vasarnamį 
Atlantic City įvyks šį šešta
dienį ir sekmadienį, birželio 13 
ir 14 dienomis. Išvykos daly
viams, kaip ir praeitais keliais 
metais, antrąją išvykos dieną 
bus paruošti bendri pusryčiai 
ir pietus.

Autobusai į Atlantic City 
išeina iš Port Autorify stoties 
New Yorke, kelionė į abi 
sės kainuoja tik $5.72,

Brooklyn, N. Y.

pu-

Baisiojo Birželio Minėjimas

Nevv Yorko Lietuvių Tary
ba ruošia Baisiojo Birželio 14 
dienos minėjimą, kuris įvyks 
šių metų birželio 14 dieną 1 
valandą po pietų, Piliečių Klu
be, 280 Union Avenue, Brook- 
lyne.

Minėjimo kalbą pasakys 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
p. Vacį. Sidzikauskas. Meninė- 
je dalyje dalyvaus soliste Lio
nė Juodytė-Mathew, palydint 
muz. A. Mrozinskui ir akt. H. 
Kačinskas.

| Visi lietuviai maloniai kvie
čiami kuo skaitlingiausia da
lyvauti. Įėjimas nemokamas.

Rengėjai.

South Boston, Mass.

Lietuvių Darbininkų Drau- ' 
gijos Suvažiavimas

Gegužės 30 ir 31 dienomis 
South Bostone Strand svetai
nėje įvyko Lietuvių Darbinin
kų Draugijos metinis suvažia
vimas. Dalyvavo daugiau 30 
atstovų, daugiausia jų buvo iš 
Bostono ir Brooklyno. Suva
žiavime atitinkamus praneši
mus padarė prof. J. Kairys, 
“Darbo“ redakcijos narys J. 
Kiznis ir sekretorius J. Stilso
nas. Suvažiavimui vadovavo 
pirmininkas Jonas Buivydas.

Plačiai buvo disktuotas žur
nalo “Darbo“ leidimo reika
las. Delegatai pasidžiaugė, kad 
žurnalas tobulėja, pareikšta į- 
vairių nuomonių ir pasiryžta 
jį toliau leisti ir gerinti. Au
kų sudėta virš septyni 
dolerių.

Delegatų pagerbimui 
vaišinimui gegužės 30 
vakare buvo suruoštas
tas Strand valgyklos svetainė
je. Bankete dalyvavo ne tik 
delegatai, bet nemažai buvo 
vietinių ir apylinkėse gyve
nančių lietuvių ir lietuvaičių. 
Dalyviai banketu buvo paten
kinti, nes ibi 
vairių skonii 
tojo alučio 
šinti,, nes tą 
šiltas oras.

Išrinkta nauja draugijos

Šių metų gegužės mėn. 24 
dieną Susivienijimo narių Jur
gio ir Onos Kižių sūnūs tapo 
kunigu, ir pirmas mišias laikė 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Dalyvavo daug kuni
gų ir parapijiečių buvo pilna 
bažnyčia. Pamokslą sakė lie
tuvių ir anglų kalbomis.

Kiek man žinoma, tai pir
mas lietuvis Pittstone gimęs 
ir augęs tapo kunigu. Jo tėvai 
taipgi Pittstone gimę ir augę, 
bet jie savo vaikus išaugino 
lietuviškoje dvasioje, du jų 
sūnus Juozas ir Lenard yra 
vadę ir pavyzdingai gyvena, o 
trečias sūnūs Kenneth tapo 
kunigu.

Man yra garbė pranešti, 
kad Jurgis Kižis yra ilgame
tis Susivienjjimo 7 kuopos na
rys ir lietuviškų reikalų nuo
širdus rėmėjas.

Aš nuo savęs linkiu jaunam 
kunigui sveikatos, ilgiausių 
metų ir būti naudingu savo 
tautai, o tėvams gėrėtis vaikų 
pavyzdingu gyvenimu.

Walter Palūpis.

• v

Chicago, Illinois
Rengnamas Didelis Piknikas

Vietinis laikraštis “Laisvo
ji Lietuva“ rengia didelį pava
sarinį pikniką sekmadienį, bir
želio 14 dieną, Spaičio Sode, 
Willow Springs, Illinois. Ren
gėjai, kiek man teko sužinoti, 
deda visas pastangas, kad pik
nikas butų gerai surengtas ir 
dalyviai butų patenkinti. Pik
nikas prasidės po pietų ir tę
sis iki vėlyvam vakarui. Veiks 
bufetas su skaniais užkan
džiais ir gėrimais, tai atsilan
kiusiems nereikės badauti nei 
troškulį kęsti.

Aš varde rengėjų nuošir
džiai kviečiu vietinius ir apy
linkėse gyvenančius dalyvauti. (

Koresp.

SLA Pagalbos Ranka
Pomirtinių ir

Susivienijimo 
Iždininkui Pasirašyti
6, 1959 Metais

Lietuvių Amerikoje

$1,000.00

Savaitinė Atskaita Išmokėtų
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Birželio

Išmokėtos pomirtinės
RIJU&AS'B. BAUSEVICIUS-BELMS, 204 kp., Tama- 

qua, Pa., gimęs 1880 m. lapkričio 1 d., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė liepos 29, 1910 m. Mirė gegu- 

' žės 23, 1959 m. Velionio žmonai, Julia E. Beilis, 
pomirtinės išmokėta___________________________

STASYS SiELiEIKA, 211 kp., Mahanoy City, Pa., gi
męs 1891 m. spalių 15 d., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 6 d., 1920 m. Mirė balandžio 28, 
1959 m. Velionio dukteriai, Juzei Seleikiutei, po
mirtinės išmokėta_____________________________

KAROLIS SVINKUNAS, 224 kp., Bulpitt, III., gimęs 
1878 m. sausio 6 d., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė gegužės 4, 1918 m. Mirė balandžio 30, 1959 
m Velionio žmonai, Mortai Svinkunas, pomirti
nės išmokėta_________________________________

SIMAS STANULIS, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimęs 
1899 m. gruodžio 15 d., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė liepos 13, 1924 m. Mirė gegužės 18, 1959 
m. Velionio sunui, Joseph Stanulis, ir velionio 
dukteriai, Helen Kriner, pomirtinės išmokėta___

MJARS AMlBRAZIENĖ, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimusi 1894 m. gegužės 25 d., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė gegužės 1, 1936 m. Mirė gegužės 
19, 1959 m. Velionės sunums, Edvvard Ambrose 
ir Joseph Ambrose pomirtinės išmokėta________

ONA RAULINAITIENE, 23 kp., Shenandoah, Pa., gi
musi 1883 m. liepos 20 d., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė rugpiučio 1, 1925 m. Mirė balandžio 
19, 1959 m. Velionės dukteriai, Magdei Balkevi- 

 

čiutei, pomirtinės išmoksta

M1ATEUŠAS ŠLEKAITIS, 1/1 kp., South Fork, Pa., 

 

gimęs 1881 m. spalių 19 d., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 11, 1920 m. Mirė vasario 10, 
1^59 m. Velionio pomirtinė išmokėta Lpdge No. 
141, South Fork, Pa.__________________________

ATLANTIC CITY, N. J.
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 

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

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

Užsakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės: r

SLA BY - THE - SEA
128 S. Maine Avė., Atlantic City, N. J.

5

Tel. 5-9370.
<

ar
IJTHUANIAN ALLIANCę OF AMERICA
307 W. 30th St., Nevv York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5529

t «

600.00

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
300.00

300.00

300.00

107.00

Viso_______________________________ ___
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_________

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. PAŽĖRA, 28 kp., Port Carbon, Pa., sirgo 12 savaičių . ........................$81.00
m:. MENKELIUNTEN®, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 7 sav. 2 d. .35.62 
O. GURSKIS, 124 kp., 'Hartford, Conn., sirgo 6 sav. 2 d. . ..............  19.00
M. BLIKAITIS, 141 kp., So. Fork, Pa., sirgo 2 sav. 4 d........ ..............  20.00
U. KUODIEN®, 164 kp., Frackville, Pa., sirgo 10 sav. 3 d. ________ 148.50
I. RAMANAUSKAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 3 d.___ 108.00
V. BYTAUTAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 4 sav. 3 d. __________108.00
K. LEMBERTAS, 236 kp., Toronto, Canada, sirgo 2 savaites_______ 15.00
A. GVA..DAUSKIEN®, 247 kp., Tliquippa, Pa., sirgo 10 savaičių___  64.50
M. JANAVIČIEN®, 258 kp., VVashington, Pa., sirgo 6 savaites ______ 27.00 
E. TAMASH, 297 kp., Greenfield, Mass., sirgo 8 savaites _________ 42.00

_$2,307.00
$63,811.08

I
<

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhaU 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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 LIETUVĖ” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikose— 
bJiO, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ilgi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,

•. *

i

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovvstone 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 paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčianie.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

N

šimtai

iro;

laiškų ir 
rinkinius,

ir pa- 
dienos 
banke-

Mėnesiu anksčiau prasidėjo 
pavasario lauko darbai, kaip 
pranešė Vilniaus radijas iš į- 
vairių Lietuvos rajonų.

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

o užtektinai į- 
į valgių ir šal- 

roškuliui numal- 
vakarą pasitaikė

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

................................................. $668.62

............................ i-........... $10,431.29
M. J. VINIKAS,

SLA ^Sekretorius.

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

A. J. Banišauskas, 
daugelio organizacijų veiklus 
narys, Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui atsiuntė įvairios isto
rinės medžiagos: 
laikraščių iškarpų
SLA 13 kuopos protokolų 
knygą, viename kalėjime bu
vusios lietuvių bibli o t e k o s 
knygų sąrašą, keliolika šarfų 
—kukardų, paveikslų ir kt. Be 
to, jis deda pastangas surasti 
uniformų seniau buvusių or
ganizacijų.

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VTnrmia 7-4499

M

GERA VARDĄ GERINANT
Atsiliepdami į daugelio musų patarnavimu paten

kintų turistų prašymus,

Cosmos Travel Bureau, Ine. 
maloniai praneša, kad įsteigė

Cosmos Parcels Express Corporation
39 Second Avė., kampas 2nd Street, 

New York 3, N. Y.
kuri suteiks puikias galimybes iš anksto apmokėtus 
muitu dovanų siuntinius į visas TJ. S. S. R. šalis, taip 
pat į Latviją, Lietuvą, Estiją, Baltgudiją ir Ukrainą.

Pristatymas garantuotas.

Licensed by the U. S. S. R.
Patarnavimo kainos nuo $5.00 iki $10.00 už siuntinį.

Atidarą nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Telefonas AL. 4-5456-7

Siuntiniai mums prisiųsti paštu ar traukiniu, bus 
tuoj sutvarkomi.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Cbicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halited Street, Chicaro 8, Ulinoii

NAUJIENOS

NAUJIENOS




