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ATNAUJINTA UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIŲ KONFERENCIJA

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komi
teto nariai lankėsi Valstybės Departamente ir 
kalbėjosi su departamento pareigūnais. - Sep
tyni gubernatoriai Kremliuje kalbėjosi su mi- 
nisteriu pirmininku Nikita Chruščevu

Keturiu didžiųjų valstybių užsienio reikalu minis-•r L H 4. V U *.

torių konferencija Genevoje tęsėsi šešias savaites, ku
rioj nepadarius jokio nutarimo, pertraukta iki liepos 
13 dienai. Po trijų savaičių pertraukos, liepos 13 dienų 
tie patys ministeriai vėl susirinko į tų pačių vietų toliau 
tęsti posėdžius ii* svarstyti tuos pačius reikalus, kurie 
buvo diskutuoti konferencijoje per šešias savaites. Kaip 
pirmesniuose posėdžiuose, taip ir šiuose vargiai bus 
prieita prie kokio nors susitarimo ir padaryti konkre
tus nutarimai.

Svarbiausias klausimas ir didžiausias ministeriams 
galvosūkis — Berlyno miesto statutas, Vokietijos .su
vienijimas, Europos saugumas, taikos sutartis ir kitos 
problemos, dėl kurių ministerių nuomonės skiriasi. Dėl 
Berlyno problemos išsprendimo trys ministeriai — 
Jungtinių Amerikos Valstybių, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos, yra vienokios nuomonės, o Sovietų Są
jungos ministeris kitokios, už tai ir neprieita prie susi
tarimo. Iš pat konferencijos pradžios, paaiškėjo, kad 
Sovietų Sujungus 
ferencijoje 
parodyti
ku, jis laikosi savo boso Ch 
kreipia daug 
kia pačiu viršūnių pasitarimu, tačiau vakariniu valsty- 
bių ministeriai mažai dėmesio kreipia į viršūnių pasi
tarimus, iki ministerių konferencijoj nebus prieita prie 
susitarimo.

Chruščevas mano, kad tikrųjų susitarimų galima 
Įmiki i ne iš ministerių konferencijos, bet iš viršūnių pa
sitarimų. Tokiai Cliruščevo nuomonei pritaria ir Di
džiosios Britanijos ministeris pirmininkas Macmilla- 
,nas. 'Todėl ir šiuose ministerių posėdžiuose, kurie pra
sidėjo liepos 13 dienų, žinant Grornyko griežtų nusista
tymų, negalima laukti kokio nors susitarimo, nežiūrint 
kiek vakariečiai nuolaidų padarytų.
ALTo Vykdomojo Komiteto nariai lankėsi VVashingtone

ministeris Grornyko dalyvauja keli
ne tam, kad ją padaryti sėkminga, bet kad 

.savo griežtą, nusistatymą ir užsispyrimą. Aiš- 
nišvečo įsakymo, kuris ne- 

(leniesio j ministerių konferenciją, bet sie-

reikalu

Komi-
Centro

lankėsi valstybės

Jis įteikė ir A. 
— aidememoire,

Liepos 4—8 dienomis Wa- 
shingtone lankėsi Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomojo 
Komiteto nariai ir A. L. In
formacijos Centro direktorė. 
Jie aplankė kongresmaną Da- 
niel J. Flood ir kitus, ir ture
lio su jais ilgus pasikalbėji
mus. Naujienos tuo 
rašo:

..ALTo Vykdomasis 
tetas ir Informacijos 
direktorė
departamente. Juos priėmė 
Europos Reikalų viršininko 
pareigas einąs Foy Kohler ir 
Pabaltijo skyriaus viršinin
kas R. Johnson. Delegacijos 
vardu kalbėjo sekretorius dr. 
P. Grigaitis. 
L. T. raštą
kuriame išdėstyta Amerikos 
lietuvių pažiūra į ligšiolinės 
Genevos konferencijos rezul
tatus bei pateikti pageidavi
mai dėl tolesnės jos eigos.

Pokalbio su minėtaisiais 
valstybės departamento pa
reigūnais metu buvo nurody
ti pavojai, kuriuos sudaro 
Vakarų užimtoji pozicija de
rybose su sovietais. Buvo pa
brėžta, jeigu Vakarai pasi
tenkins tik Berlyno ir Vokie
tijos klausimų gvildenimu ir 
ignoruos Rytų Europos tau
tas, gali likti įspūdis, kad 
bent netiesioginiai pripažįsta
mas Rytų Europos status 
quo. O to kaip tik siekia so
vietai. Tokia Vakarų valsty
bių laikysena gali atnešti so
vietams kai kurių laimėjimų.

ALTo kalbėtojas siūlė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergimo faktus kelti viešu-

mon ir naudoti juos kaip lo
gišką argumentą prieš sovie
tų siekimą sunormalizuoti 
Berlyno padėtį. Juk jeigu 
Berlyno padėtis nenormali, 
tai dar nenormalesnė Pabal
tijo valstybių, kurios yra 
okupuotos. Prieš prie i n a n t 
prie Berlyno klausimo iš
sprendimo, reikia pirmiausia 
išspręsti Pabaltijo klausimą. 
Jeigu Sovietų Sąjunga siekia 
normalumo Europoje, tai ji, 
visų pirma, turi ištraukti sa
vo karines ir policines jėgas 
iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.

Buvo taip pat atkreiptas 
valstybės departamento pa
reigūnų dėmesys į tai, kad 
sovietai, besiginčydami su Va
karais dėl Berlyno, ateity ga
li sušvelninti dabartinius sa
vo reikalavimus ir pasiten
kinti kokiu nors kompromi
su.

Iš pažiūros toks kompromi
sas galėtų atrodyti, kaip so
vietų nuolaida. Tačiau tokia 
nuolaida gali slėpti pavojin
gus spąstus, bolševikai tik
riausiai siektų savo okupaci
jos Rytų Europoje įteisinimo. 
Ypač svarbu, kad derybose 
su sovietais nebūtų padaryti 
kokie techniški ėjimai, kurie 
pažeistų Pabaltijo valstybių 
reikalus.

Septyni gubernatoriai 
aplankė Chruščevą

Jau buvo rašyta, kad Ame
rikos devynių valstijų guber
natoriai išvyko į Sovietų Są
jungą. Prieš pat išvykimą,

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
kurie dėl 
ir surado

išaiškinti 
Savaitę.

politi- 
prieg-

dabar
Tokia

Neseniai praėjo Pabėgėlių Savaitė, davusi progą spaudai 
ir organizacijoms prisiminti milijonus žmonių, 
nių priežasčių paliko savo gimtuosius kraštus 
laudą svetimuosiuose.

Lyg tų pabėgėlių atsiradimo priežastims 
norima įvesti vadinamąją Pavergtųjų Tautų
savaitė kartotųsi kiekvienais metais, tuoj pat po liepos 4-os, 
atseit po JAV nepriklausomybės šventės. Pavergtųjų Tautų 
Savaitė primintų pasauliui, kad visa eilė tautų Europoje ir 
Azijoje prieš savo valią atsidūrė komunizmo vergijoje ir kovo
ja už savo nepriklausomybes.

Sumanymo autoriai yra du JAV senatoriai — Paul H. 
Douglas ir Jacob K. Javits. Juodu neseniai įteikė JAV kon
gresui jungtinę rezoliuciją (S. J. Res. 111), kuri įgalioja JAV 
prezidentą paskelbti Pavergtųjų Tautų Savaitę. Šiuo metu 
minėtoji rezoliucija yra perduota JAV senato Teisiniam Komi
tetui (Committee on the Judiciary), kurio pirmininkas yra šen. 
James O. Eastland, o nariai: Estes Kefauwer, Olin D. Johns- 
ton, Thomas C. Hennings, Jr., John L. McClellan, John C. 
O’Mahoney, Sam J. Ervin, Jr., John A. Carroll, Thomas J. 
Dodd, P. Hart, Alcxander Wiley, W. Langer, Everett M.cKinley 
Dirksen, Roman Hruska ir K. Keating.

Kadangi Lietuva yra sovietų okupuota, tai Amerikos lie
tuviai šiam dviejų senatorių sumanymui pilnai pritaria, ir 
džiaugtųsi, jeigu jis butų įgyvendintas.

ALT Vykdomasis Komitetas.

SUDIEV TĖVELI! rio rūpesčiu velionio paskuti
nės dienos buvo palengvintos, 
našlė Emilija ir dukters Bi
rutė, Albina ir Genovaitė 
reiškia gilią padėką.

Lai Tau, mylimas musų tė
veli, būna lengva ilsėtu. lais
voje žemėje, ir lai Tau Šviesa 
tešviečia.

Nuliudusi Šeima.

Jie savo kalbose 
“Dėdės” Ambrazie- 

veiklą lictu-

Poetė J. Vaičiūnaitė 
Atsisakė Išvykti iš 

Vilniaus

DAR VIENAS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
PAGARBOS PAREIŠKIMAS

DR. MATAS J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius, Skautų Sąjun
gos apdovanotas skautišku ordi

nu už nuopelnus.

Dar visai neseniai spaudoje 
skaitėme malonią žinią ir 
gražius aprašymus, kaip L’e- 
tuvos Skautų Brolija pagerbė 
SLA prezidentą P. Dargį už 
didžius jo nuopelnus apdova- 
dama jį skautišku ordinu.

taip pat labai vertinu.
Asmeniškai esu tos nuomo

nės, kad tokie nuoširdus tik
ro broliškumo ir pagarbos 
pasikeitimai, savo laiku, pa- 
galbes suartinti šias dvi bro
liškas — didžiausią jaunimo 
LSS ir didžiausią lietuvių iš
eivijos SLA organizacijas ir 
tas duos lietuvių ateities išei
vijos istorijai didesnę pras
mę.

Jūsų suteiktą ordiną, kaip 
siūlote, mielai priimsiu kurio
je nors skautiškoje stovyklo
je, nes ir man bus labai ma
lonu pabendrauti su garbin
gais skautais.

Dar kartą dėkodamas už 
taip gražų sveikinimą ir su
teikimą man skautiško ordi
no bei linkėdamas LS Sąjun
gai, visiems skautams ir 
Jums, Gerb. Pirmininke, ko- 
geriausios sėkmės.

Su tikra pagarba
(pas.) M. J. VINIKAS, 

SLA Sekretorius.
----- o------

Esu tos nuomonės, kad š'ą 
žinią visi broliškos SLA or

ganizacijos nariai sutiks su 
tokiu pat dideliu džiaugsmu, 
kaip kad anksčiau sutiko S. 
L. A. prezidento P. Dargio 
apdovanojimą.

Tai dar vienas gražus, la
bai nuoširdus Lietuvių Skau
tų Sąjungos įvertinimas SLA 
organizacijos ir pagerbimas 
ilgamečio, daug užsitarnavu
sio SLA organizacijos vado 
ir visų jos reikalų vedėjo, jo 
gimtadienio proga.

Nėra jokios abejonės, kad 
tokie broliškumo ir pagarbos 
pareiškimo ženklai, dar dau
giau suartins šias dvi taip ar
timas ir reikšmingas lietuvių 
gyvenime organizacijas, ku
rių pagrindinis tikslas yra iš
laikymas tautos gyvybės ir 
kurios nenu’lstamai tam tiks
lui tarnauja.

Drauge su garbinga Lietu
vių Skautų Sąjunga ir mes 
visi SLA nariai sveikiname 
nenuilstamąjį SLA veteraną 
ir kovotoją dr. M. J. Viniką, 
jungdamiesi pr'e tų gražių 'ir 
didžių skautų sveikinimų, bei 
linkėdami Ilgiausių Metų!

Šių metų birželio 25 dieną 
mirė musų mylimas tėvelis 
Juozas Ambraziejus. Nuo ta
da iki šiol šeimai prisiunčiami 
įvairus užuojautos pai eiški- 
mai.

Sekmadienį, birželio 28 d’e- 
ną prie velionio karsto buvo 
pasakytos atsisveikinimo kal
bos, kurias pasakė inž. Anta
nas Navickis, konsulas Anice
tas Simutis, Tėvynės ledak- 
torius M. Leo Vas’l ir Juozas 
Audėnas.
priminė
jaus ilgų metų 
viškose organizacijose ir lie
tuvių tarpe.

Visiems musų giminėms ir 
prieteliams, kurie prisiuntė 
gėles prie velionio karsto, šv. 
mišių užsakymus, atsilanky
mą į koplyčią, palydėjimą į 
amžino poilsio vietą ir vi
siems tiems, kurie kuo nors 
prisidėjote ir paga 1 b ė j o t e 
mums skausmo valandoje, ta
riame nuoširdų ačiū.

Dėkojame kun. Kruziui už 
atlaikytas mišias ir maldas. 
Taipgi re’škiame padėką lai
dotuvių direktoriui S. Aromi- 
skiui, kuris taip rūpestingai 
ir gražiai pravedė musų tėve
lio paskutines apeigas.

Daktarui V. Kanaukai, ku-

kada spaudos atstovų jie bu
vo paklausti kokiais tikslais 
jie ten vyksta, kiekvienas jų 
davė skirtingus atsakymus. 
Vienas jų pareiškė, kad ke
lionė sustiprins tarptautinę 
būklę.

Dabar iš Maskvos praneša
ma, kad septyni gubernato
riai, aplankę Sovietų Sąjungoj 
iš anksto numatytas vietas, 
Kremliuje buvo priimti paties 
ministerio pirmininko Chruš- 
čevo. Sakoma, kad Chrušče- 
vas pasikalbėjime su guber
natoriais pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga bus tokia pat di
delė ir turtinga, kaip Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Jis norįs, kad JAV padėtų 
sovietams šį tikslą atsiekti, 
vietoj pavydėjimo. Guberna
toriai paaiškino Chruščevui, 
jog nieko panašaus nėra, kas 
įrodoma konkrečiais darbais. 
Kalbėjosi ir apie politinius 
santykius tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos. Baigiant pasi
kalbėjimą, Chruščevas parei
škęs, jog jis norėtų, kad į 
Maskvą atvyktų prezidentas 
Eisenhoweris.

Lietuvos komunistų vado
vybė — kaip jau anksčiau 
pranešta — paskelbė obalsį, 
kad rašytojai ir kiti intelek
tualai kraustytųsi iš Vilniaus, 
Kauno, į kaimą (kolchozus, 
sovehozus ir pan.) ir ten fizi
niai padirbėtų tarp “liaudies”. 
Partiečių vadovaujama Lie
tuvos Rašytojų sąjunga ir ki
tos organizac:jos ir instituci
jos, matyt, jau ėmė skirstyti, 
kur kas turi vykti. Įsakinėja
ma jau ir poetams. Bet, pasi
rodo, ne visi nori būti išsiun
čiami iš miesto. Ka:p praneša 
Vilniaus “Tiesa”, kai kurie 
studentai ir diplomantai ne
noriai vykstą į kaimą. Bet ir 
Rašytojų sąjunga nepajėgia 
visų (išsiuntimo sąrašuose į- 
rašytų) į kaimą iškrapštyti. 
“Jauna poetė J. Vaičiūnaitė 
griežtai atsisakiusi išvykti iš 
Vilniaus”, teisina tok’o atsi
sakymo... Nesuprantamas ir 
nepateisinamas esąs ir kai 
kurių įstaigų darbuotojų ir 
vadovų požiūris į jaunųjų 
specialistų darbą “kai norima 
pastarųjų miesčionišką elge
sį pateisinti”. Iš prane Šimo 
aiškėja, kad išsiuntimus į kai
mą tvarko tam tikros “skirs
tymo komisijos”. E.

Į Lietuvą atvyko grupė uk- 
reiniečių mokinti kolchozinin- 
kus kukuruzus auginti ir nu
imti. Grupė atvyko iš Odeso 
rajano. Apmokę grįž vėl j 
Ukrainą.
kuruzais Lietuvoje iki šiol ne 
labai sekėsi. Ar š:emet seksis 
geriau, parodys ruduo.

----- o------
Lietuvos žvejų žuvis — į 

Lenkiją — Nors pati Lenkija 
turi ilgą pajūrį ir savą di
džiulį žvejybos laivyną, ji įsi
veža silkių ir kitos 
— Klaipėdos. Savo 
tų žuvų Lenkijos 
jams neužtenka.

Apmokę
— Sovietams su ku-

žuvies iš 
sugaudy- 
gyvento-

Tuomi buvo prabėžta, kad 
šios dvi broliškos organizaci
jos, kurių veikla yra skirta 
išimtinai tautiniams reika
lams, jieško glaudesnių suar- 
tčfimo kelių.

Šiomis dienomis SLA Cen
tras gavo kitą džiuginantį 
pranešimą, kurį čia paduoda
me ištisai:

1959 m. liepos 5 <1.
Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmi ja
Dr. M. J. Vinikui,
SLA Gcner. Sekretoriui.
Didžiai Gerbiamas Daktare:

Tamstos garbingo gimta
dienio proga prašau priimti 
Lietuvos Skautų Sąjungos ir 
jos pirmijos širdingiausius 
sveikinimus.

Didžiausios lietuviškos or
ganizacijos sumanus reikalų 
tvarkymas metų dešimtme
čiais ir jos išvedimas per di
džiulius praeities slengsčius į 
dar labiau sustiprėjusį, au
gantį bei gyvybingą Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje 
daro Tamstą, Garbusis Su
kaktuvininke, musų tautiniu 
didžiūnu lietuviško jaunimo 
akyse ir žadina verto pasidi
džiavimo jausmus kiekvieno 
musų širdyse.

Šia proga norėčiau praneš
ti apie Pirmijos nusistatymą 
atžymėti Tamstos, Daktare, 
nenuilstamos veiklos ir am
žiaus sukaktį kukliu skautiš
ku ordinu UŽ NUOPELNUS, 
kurį norėtume įteikti Tamstai 
kurioje skautiškoje stovyklo
je, jei Tamstai bus priimtina.

Prašau priimti geriausios 
kloties linkėjimus ir gilios 
pagarbos pareiškimą.

(pas.) DR. V. ČEPAS, 
Tarybos Pirmininkas.

----- o------
Dr. Viniko atsakymas dr. 

V. Čepui, Lietuvių Skautų Są
jungos Tarybos Pirmin:nkui.

Didžiai Gerbiamas 
Pirmininke:

Jūsų liepos 5 dienos laiškas 
mane giliai sujaudino.

Esu nuoširdžiai dėkingas ir 
labai džiaugiuosiu, kad di
džiausia lietuvių jaunuome
nės organizacija, kuriai visa
da reiškėme tikras brolišku
mo simpanijas, Lietuvių 
Skautų Sąjunga, nepamiršo 
mane pasveikinti gimtadienio 
proga ir perduoti taip nuo
širdžius, prasmingus linkėji
mus man asmeniškai ii tokį 
didelį įvertinimą organizaci
jos, kuriai man tenka vado
vauti.

Savo sveikinimo laiške Jus 
pranešėte, kad esu apdovano
tas skautišku ordinu už nuo
pelnus, kurių, kaip man atro
do, turiu mažiausiai. Tačiau 
esu didžiai dėkingas Lietuvių 
Skautų Sąjungai už suteiki
mą to garbės ženklo, kurį

LAISVĖS STATULOS PAUNKSMĖJE
Praeitą savaitę sukako La:- 

svės Statulai 75 metai. Ši sta
tula, sutinkanti iškilmingu 
pasveikinimu vistas atvyks
tančius į šią šalį, ilgainui pa 
sudarė visos Amerikos simbo
liu. Ir nėra tušti žodžiai po
etės, kurie iškalti šios statu
los papėdėje, kad ji ima glo- 
bon v’sus vargstančius ir nu
skriaustus, bei laisvės nesu
radusius savy gimtojo šalyje. 
Žmogus savo gyvenimo daug 
ką brangina, dėl daug ko sie
lojasi, bet laisvė vis tik buvo 
ir pasilieka amžiams bran
giausia žmogų’. Ir tain bus 
kol žmonių giminė šioje pla
netoje gyvuos.

Nuo tų metų, kai prancūzų 
tauta Amerikai padovanojo 
statulą — moteris laikant' iš- 
kė’us švyturį, buvo Bedloe 
saloje ties Now Yorku pasta
tyta atrodo praėjo tik ne
daug dešimtmečių. Bot jau 
ša.ndicn nebegalima įsivaiz
dinti nei Nevv Yorko, nei vi
sos Amerikos be šios vaizdin
gos statulos, kuri brangi vie
nodai visiems žmonėms, vi
soms tautoms. Bet gi atsigry- 
žus atgal mes matome kaip 
daug, nepaprastai daug per 
tą laiką įvyko ne tik šios ša
lies gyvenime, bet ir visos 
žmonijos būklėje. Jau negali
ma butų atpažinti šio krašto, 
palyginus jį su ana Amerika, 
kuri nors jau buvo seniai su
kūrusį savo va.’styb’nį gyve
nimą, bet dar daugely e gy
venimo sričių čia buvo tik 
užuomazgoje. Garbingos sta
tulos paunksmėje ši laisvės 
šalis per 75 metus padarė 
milžinišką pažangą t paga
liau tapo didžiausioji ir tur- 
tingiausioji valstybė, kurioje i 
vienodai gerai jaučias' v’sos i 
tautos ir visi žmonės. Per tai 
ši šalis pasidarė visų skriau
džiamų tautų viltis ir paguo
dos šaltln’s. Saulėje yra dė
mės, bet saulė vis tik mus šil
do ir teikia gyvybei palaikyti I 
jėgas.

Lietuviai laisvosios 
šalies globoje

Nors pirmieji lietuviai pra 
dėjo aitvažiuoti į šią šalį dar 
tais laikais kai dar nebuvo 
šios puošnios ir giliai pras
mingos statulos, bot musų 
tautos žmonių šioje šalyje 
įsikūrimas, susiorganizavimas 
vyko jau Laisvės Statulos

paunksmėje, jos švyturio 
spindulių globoje. Vargšai 
daugumoje skriaudas ir var
gą savo gimtinėje patyrę, 
vieniši, išblaškyti ir bejėgiai 
lietuv’ai pasiekė Šį krantą. 
Bot labai greitai, kai tik "ie 
pajuto laisvės dvelkimą musų 
žmonės parodė giliai įsišak- 
nėjusius jų krutinėję organi
zuotumo sugebėjimus. L’etu- 
viai nepasiliko šioje šalyje 
paskutiniai. Mes galime 
džiaugtis ir didžiuotis tais 
žymia’s laimėjimais, kurių 
pasiekė šios šalies lietuviai 
Kaip ten santikyje su kitomis 
tautomis ne tiek jau svarbu, 
bet jau savo žmonėms, savam 
kraštui Amerikos lietuviai 1- 
gainiui pasidarė tikri gerada
riai, šelnėjai ir gelbėtojai 
kiekvienoje d delėje ar mažo
je bėdoje. Kas gah su'-kaity
ti tuos milijonus do’erii). ku
riuos kas motai sėte sėjo A 
merikos lietuviai savo žmo
nėms ir savajai valstybei. To- 
/i ncapskačiuojama Ameri
kos lietuvių pagalba buvo pa
ti tauriausioji. Jie davė savo 
do’.erius iš meilės ir nieko už 
tai nereikalavo. Net padėka 
jiems ne visada buvo duoda
ma. Be to šios šal ęs lietuviai 
daug patarnavo savo šaliai 
darydami vaisingą įtaką vi
suomeniško ir pažangaus gal
vojimo srityje.

Lietuvių didžiausias 
laimėjimas

Bet d džiausiąs šios šalies 
lietuvių kūrinys, tai Susiv’e- 
nijimas. Ir musų Susivieniji
mas kaip tik yra, gali sakyti, 
Laisvės Statulos amžin ūkas. 
Jeigu Laisvės Statula šiemet 
švenčia savo deimantinį jubi
liejų, tai panašių garbingų 
sukaktuvių Susivienijimas jau 
yra išvakarėse. Jeigu per 
tuos 75 metų labai žymiai pa
sikeitė visas š'os šalies gyve
nimas, tai lietuvių gyvenime 
ypatingai didelė pažanga bu
vo padaryta. Ir vienas iš tos 
pažangos skatntojų buvo 
kaip tik Susivienijimas. Nes 
per šią organizaciją musų 
žmonės labiausia įsijungė į 
šios šalies gyvenimą. Tuo bu
du lietuviai įsijungdami į 
Amerikos gyvenimą, tai atli
ko kaipo atskiras, savaran
kus ir sąmoningas tautinis 
vienetas. Per Susivienijimą 

(Nukelta į 2 pusi.)
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metu ga- 
organiza- 
beatosto- 
vasarvie- 
lietuviai

įra- 
lie- 
yra 
ku-

• v

1S-

orga- 
atostogų metu gau- 
narių, tai ir kitų 

organizatoriai gali 
reikia susitikus ne-

Ir atostogų metu galima 
narių prirašyti

Vienas ilgametis Susivieni
jimo organizatorius mums ra
šo, kad ir atostogų 
Įima narių įrašyti į 
ciją. Jis sako, kad 
gaujant kurioj nors 
tėj, kur suvažiuoja
iš įvairių vietovių, sutinki to
kių lietuvių ir lietuvaičių, ku
rie labai mažai ar visai nie
ko nežino apie Susivienijimą 
ir dėl tos priežasties nėra na
riais. Su jais besikalbant — 
rašo jis, jie norėtų priklausy
ti lietuviškoj oganizacijoj, bet 
juos niekas nepakalbina, o 
jie patys nežino kur ir kada 
Susivienijimo kuopų susirin
kimai laikomi, negali į juos 
nueiti ir prisirašyti.

Toliau tas organizatorius 
rašo, kad per praeitus kelis 
metus atostogų metu jis 
šė į Susivienijimą keletą 
tuvių ir lietuvaičių, kurie 
ne tik geri nariai, bet kai
rie jų kuopų valdybose eina 
įvairias pare:gas, ugdo orga
nizaciją nariais, o ruošiant 
kokius nors pobūvius bei 
vykas, nuoširdžiai dirba.

--------- :x:-------
Visi organizatoriai 
gali taip padaryti

Jeigu vienos kuopos 
nizatorius 
na naujų 
kuopų 
gauti, tik
priklausančius pakalbinti, pa
aiškinti apdraudos reikalin
gumą kiekvienam darbo žmo
gui, nurodyti jiems Susivieni
jimo atliktus darbus, apdrau- 
dų skyrius, taipgi pašalpos 
skyrius, o jie be jokių didelių 
išsikalbėjimų prisirašys ir 
jums 
gero padarymą 
mą jų nelaimės valandose.

--------- :x:---------
Praneškite organui apie 
organizatorių veiklą

Jeigu organizatoriai atosto
gų metu dirba verbuodami 
lietuvius į Susivienijimą, tai 
ir korespondentai neprivalo 
nuo jų atsilikti, sekti organi
zatorių veiklą ir pranešti or
ganui Tėvynei kurioj vietoj 
ir kiek narių įrašė, kiek pasi
tarimų organizacijos reika
lais turėjo, kas juose buvo 
kalbėta ir kaip ruošiamasi 
prie didesnio skaičiaus narių 
gavimo atostogų metu. Ko
respondentai pranešdami or
ganui apie organizatorių veik
los pasekmes, padarys gero 
ne tik organizatoriams, bet 
ir tiems nariams, kuriuos jie 
įrašo atostogų metu besikal
bėdami po žaliais medžiais. 
Kiti organizatoriai, pamatę 
organe veikliųjų organizato
rių darbus, nenorės jiems pa
siduoti ir stengsis padidinti 
savo prirašytų narių skaičių.

Atostogos ar ne, einantis j 
vajus naujų narių telkimui į J

prisirašys
bus dėkingi už jiems 

aprupini-

Pagerbtas Susivienijimo 101 Kuopos Finansų 
Sekretorius Antanas Gustus

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 101 kuopos susirinki
mas ir pobūvis pagerbimui ilgamečio kuopos finansų sekreto
riaus Antano Gusto, įvyko šių metų birželio mėn. 4 dieną, Lie
tuvių Piliečių Klube, kuriam pirmininkauja Antanas Gustus.

Mrs. A. Gustus, 
Gitcas, Mr. W.

Pobūvio dalyviai. Iš kairės į dešinę sėdi: 
Mrs. A. Baublienė, Mrs. M. Clemis, Mrs. M. 
Adams, Mr. J. Treinis ir Mrs. A. Safcikienė.

Stovi iš kairės į dešinę: Miss H. Adams,
Mr. H. Schell, Mrs. R. Adams, Mrs. E. Palace ir Mr. A. Gustus.

Susivienijimo 101 kuopos šių metų valdyba

Mr. P. Trockis,

į dešinę sėdi: A. Gustus — finansų sekretorius,
— vice pirmininkė, W. Adams — pirmininkas, E. 

iždo glob.

■I’

V®

kariuomenės sar-

Iš kairės
Mary Gitcas
Palace

Stovi iš kairės į dešinę: P. Trockis
žantas, A. Safcikienė — iždo globėja, J. Treinis — užrašų sek
retorius, R. Adams

Susivienijimo 101 Kuopos Veikla
komiteto pirminin.

Paterson, N. J. — Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
101 kuopos susirinkimas įvy
ko šių metų birželio mėn. 4 
dieną, Lietuvių Piliečių Klubo 

I svetainėje, 62 Lafayette St., 
Paterson, N. J.

Susirinkimą atidarė ir vedė 
kuopos pirmininkas V. Ado
maitis. Kuopos valdyba visa 
radosi susirinkime. Praeito 
susirinkimo protokolas per
skaitytas ir vienbalsiai priim
tas.

Pakeltas klausimas kaslink 
poilsio namų steigimo. Šį 
klausimą visapusiškai apkal
bėjus, jis vienbalsiai atmes
tas, nes jeigu ir butų toks na
mas įsteigtas, tai SLA nariai 
seneliai tokiam name nebus 
dykai laikomi ir jie neis į juos 
gyventi.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad randasi vienas 
ligonis Stanislovas Jačkevičia. 
Jam ligos pašalpa nutarta ap
mokėti. Ligonių komisijos ra
portas priimtas.

Gimtadienis ir pagerbimas
Užsibaigus susirinkimui, sta

las jau buvo paruoštas ir p. 
R. Adomaitienė pakvietė na
rius sėsti prie stalų ir gimta
dienio proga Antanui Gustui 
įteikė dovanėlę. Taipgi Juozui 
Treiniui įteikta dovana už jo 
ilgų metų tarnavimą kuopos 
valdyboje.

Užkandžiai, kuriuos paruo
šė musų kuopos darbščios mo
terys, truko apie 15 minučių, 
po to pradėjo rodyti Esso 
Standard Oil Co. 
kuriuos parūpino 
Taipgi Breyer lce 
parodė kaip ir iš

šalta košė. Paveikslai buvo 
įdomus ir visi žiūrovai jais gė
rėjosi.

Užsibaigus paveikslų rody
ti, p. R. Adomaitienė pradė
jo pjaustyti Antano Gusto 
gimtadieniui pagamintą tortą 
ir dalinti nariams. Tortas bu
vo gana skanus, tik ne užtek
tinai šlapes, tai J. Treinis nu
pirko po butelį alaus, kad bu
tų lengviau nuryti.

Dalyviai gražiai pasivaišino, 
pamatė gražius paveikslus 
dviejų kompanijų, gražioje 
nuotaikoje praleido vakarą ir 
į namus skirstėsi patenkinti, 
linkėdami jubilijatams
nam ilgai gyventi, o antram 
dar ilgai kuopoje dirbti.

Juozas Treinis.

vie-

Toronto, Canada

Birželio 23 dieną darbo
vietėje sunkiai susižeidė ir be 
sąmonės nuvežtas į ligoninę 
po 8 valandų mirė Jurgis Ga
linis, gimęs 1912 metais Ky
bartuose. Velionis pradžioje 
buvo apsistojęs Ang 1 i j o j e. 
Būdamas labai kilnios širdies 
visų buvo mylimas tiek Ang
lijoje — Coventry, tiek nuo 
1952 metų čia Toronte.

Buvo paša r v o t a s Rayn- 
Odette laidotuvių koplyčioje. 
Karstas skendo gėlėse. Birže
lio 27 dieną iš šv. 
bažnyčios daugybės 
lietuvių palydėtas 
poilsio vietą — šv. 
kapines laikinai
lietuviškas kapines bus velio- 
nies palaikai ten perkelti).

Ši tragiška mirtis paliko 
dar vieną vienodai visiems 
lietuviams liūdną ir skaudų 
testamentą, vertą rimto susi- 

ir pasiaukojimo, 
tautos 
Leoną 
Angli- 
Vokie-

Jono Kr. 
Toronto 

į amžino 
Kryžiaus 

(Atidarius

paveikslus, 
A. Gustus. 
Cream Co. 
ko daroma

organizaciją turi būti tęsia
mas ir jo metu kiekvienas or
ganizatorius privalo dirbti ir 
ugdyti nariais organizaciją.

J

f
i _____

mąstymo
Kas ištinka pavergtos 
Šeimą? Velionio brolį 
1952 metais priglaudė 
įjos, senutę motiną —

MM

tijos, o jį patį Kanados žemė. 
Paliko nuliūdę: žmona Bronė 
Galinienė, senukas virš 80 
metų tėvas Vokietijoje, brolis 
Viktoras Amerikoje, sesuo 
Marijona Anglijoje ir dvi se
serys Lietuvoje.

Velionis Jurgis Galiirs pri
klausė SLA 236 kuopai To
ronte. Buvo susipratęs ir pa
vyzdingas narys, kupinas 
naujų sumanymų bei užsimo
jimų ateičiai. SLA vardu at- 
fisveikinimo žodį, kapinėse, 
tarė centro atstovas brolis S. 
Jokūbaitis. Nuoširdi užuojau
ta visos SLA 236 kuopos 
rių velionio žmonai.

Tebūnie jam lengva ši, 
ir svetima, bet svetinga 
rados žemė. S.

Cleveland, Ohio

na-

kad 
Ka-
J.

SI a A 14 Kuopos Piknikas Bus 
Liepos 26 Dieną

SLA 14 kuopos vasaros iš- 
kila-'piknikas įvyks liepos mė
nesio 26 dieną, sekmadienį, 
Hellen Scheider-Baltruk o n y- 
tės gražioje sodyboje, 4242 
Clague Road, North Olmsted, 
Ohio. Pobūvio vieta pasiekia
ma važiuojant automobiliu 
arba autobusu iš Clevelando 
Lorain Road iki Clague Road 
ir sukti dešinėn pusėn. Cla
gue Road randasi tuojau už 
235-th Street. Clague Road 
lengvai pasiekiamas važiuo
jant Lake Road (įvažiavimas 
į Clague Road ties 13 auto
buso sustojimo vietos, pažy
mėtos ant 
arba 20-tuoju 
važiuoti 
važiuoti 
pasukti į kairę pusę. Važiuo
jantieji
Clague Road suka dešinėn,., ir 
važiuoja iki pikniko vietos, 
kuri bus atžymėta užrašu ar
ba tautinių spalvų vėliavėle.

Visi SLA 14 kuopos ir kitų 
kuopų, esančių Clevelande, 
nariai bei jųjų šeimos, malo
niai kviečiamos šiame pikni
ke dalyvauti ir jaukiame bro
liškame bendravime praleisti 
keletą valandų atvirame ore. 
Pobūvyje bus skanus užkan
džiai ir gardus gėrimai. Visi 
SLA 14 kuopos nariai tą die
ną skirkime savo piknikui! 
Pradžia 12 valandą, pabaiga 
saulei leidžiantis. Iki pasima
tymo musų piknike!

Pikniko Komisija.

v »

elektros stulpo), 
keliu. Norint 

tuo keliu, reikia per- 
Rocky River tiltą ir

iš Loraino pasiekę• v

South Boston, Mass.

“Vanagas” iš Anglijos

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 308 kuopa turėjo ma
lonią ir darbščią savo tarpe 
narę Birutę Volmerytę, bet 
iš Anglijos atskrido “Vana
gas” ir nunešė. Bet nieko ne
galima padaryti. Birutė gudri 
buvo ir iš kuopos nepasitrau
kė, ji ir savo busimąjį į kuo
pą įrašė. Mes linkime musų 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopos nariams Biru
tei ir Kaziui Bačanauskui, ku
rie liepos 11 dieną šv. Petro 
bažnyčioje sumainė žiedus, 
laimingo vedybinio gyvenimo. 
Lai jų gyvenime žydi laimė 
draugiškas sugyvenimas.

A. A.

Chicago, Iliinois

SLA 322 Kuopos Veikla

ir

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 322-ji kuopa turėjo sa
vo narių susirinkimą šių me
tų birželio mėn. 28 dieną dr. 
St. Biežio rezidencijoj, Chica
go j. Susirinkime dalyvavo 
gausus būrys kuopos narių. 
Svarstyta dienotvarkė ir ei
namieji reikalai. Čia buvo iš
kelta ir .painformuota apie 
lietuvių krepšininkų kelionę į 
Pietų Ameriką. Visi susirin-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES”

Sveikatos skyrius
j Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
fi katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
fi SVYCIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
| D., ir VINCO TERCIJOMO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

VAIKAS MOKYKLINIO AMŽIAUS
Nuo 6 metu amžiaus išsivysto kak- 

tos kaulų sinusai; šitam amžiuje neretai 
būna jų uždegimai su galvos .skausmais 
ir temperatūra, 
s i (‘k i a

Limfiniai audiniai pa
didinusio išsivvstvmo, gaunasi 

dideli adenoidai ir tansilai. Jų padidė
jimas yra fiziologinis reiškinys ir 
kalauja pašalinimo; vėlesniam 
amžiuje jie savaime mažėja,

nerei- 
vaiko 

be jokio 
gydymo. Jeigu adenoidai ir tansilai yra 
dažnai infekuoti (angina), tai infekcija 
gali pereiti į vidurinę ausį ir iššaukti 
ten chroninį uždegimą; tokie tansilai tu
rėtų būti pašalinti. Mokykliniam am
žiuje išsivysto trumpas regėjimas, su
rištas su akiu obuolių augimu. Daugiau 
negu 20% vaikų turi regėjimo truku
mus. Todėl klausa ir regėjimas turi bū
ti tikrinami bent viena kartą į metus.

Kūdikiai ir maži vaikai mėgsta 
daug judėti; judėjimas yra jiems rei
kalingas, kaip svarbi vystymosi priemo
nė. Tą pat reikia pasakyti ir apie di
desnius vaikus; ilgas sėdėjimas mokyk
lose yra jiems labai sunkus ir nepagei
daujamas. Jeigu pertraukos tarp pamo
ku butu dažnesnės, tuomet vaiko atidų- 
mas ir noras mokytis padidėtų ir jo fi
zinis vvstvmasis gerėtu. Fizinis lavini- 
mas yra šitam amžiuje labai svarbus. 
Vaikąs rodo didelį norą sportuoti, todėl 
įvedimas gimnastikos ir sporto į pamo
kų planą butų sveikintinas.

T še i d a n įa s in oky klon 
skuba, kad nepavėluotų, 
ramiai ir pakankamai; 
dažnai apetito stoka, kas 
pobūdžio. Mokykloje irgi 
valgyti, kad ir norėtųsi, i 
mokomis, o didelės pertri 
r i pažaisti su draugais 
yra nepakankamas maitinimasis, arba 
vienpusiškas angį i a vanden i a i s, sa 1 d a i - 
niais, šokoladu, pyragaičiais. Todėl tė
vai ir mokyklos admisnistracija turėtų 
kreipti tinkamą, dėmesį į vaiko maitini-

rvto vaikas 
nepavalgo 
skundžiasi 

■a .nervinio

mą. Rekomenduotina butui teikti šiltą 
maistą mokykloje, pertraukos metu, o 
jeigu tas butų sunku organizuoti — tai 
vaikai privalėtų eiti namo pavalgyti.

amžiuje vaikas žymiai 
nėra fiziologi- 

privalo būti

v •Jeigu šitam 
liesėjo, svoris krenta, tai 
nis reiškinys; jo sveikata 
patikrinta.

2. Koks yra didžiausis pavojus mo
kyklos vaiko sveikatai ?

Apkrečiama liga jis 
dėka skiepijimo 
yra jau 
Susirgęs apkrečiama liga, jis ser. 
sunkiai 
ligšiol 
jis turi dar didesnę progą apsi krėsti ja, 
daugiau susidurdamas su pasauliu, su 
svetimais. Bet šitam amžiuje tuberku
liozė nėra jam tiek pavojinga, kiek jau
nesniam amžiuje ir dėka didesnio atspa
rumo, išgyja lengviau.

Bet mokykliniam amžiuje gana daž
na ir pavojinga liga yra umus reumatas, 
kuris neretai smarkiai sužaloja jo svei
katą, palietęs širdį. Reumetas ateina 
dažniausiai nepastebėtas; vaikas nesis
kundžia skausmais, kurie būna neper
sti prus, kad sutrukdytų judesius, žaidi
mus; lengvai pereina iš vieno į kitus są
narius.
tuomet 
dažniau

serga rečiau, 
kūdikystėje, arba jis 

persirgęs jaunesniam amžiuje, 
•ga irgi 

ir su komplikacijomis. Jeigu 
vaikas neapsikrėtė tuberkulioze,

Kuomet širdis lieka paliesta, 
vaikas jaučia nuovargį, mėgsta 
pasilsėti, net atsigulti. Tėvai, 

pastebėję, kad jų vaikas, buvęs visuomet 
gyvas ir judrus, pasikeitė, turi rimtai 
susirūpinti ir kreiptis pas gydytoją. Re
čiau atsitinka kita rimta reumato kom
plikacija — tai yra Šv. Vito šokis, ku
rios bėgis ilgas ir pririša ilgam lovoje, 
išsivysto širdies liga. Reumatinis šir
dies susirgimas yra visuomet rimtas, nes 
raumetas turi palinkimą kartotis ir pa
blogina širdies stovį. Nuo 6 iki 15 metų 
širdies ligos žymiai didina vaikų mirtin
gumą. Nelaimingi atsitikimai yra di
džiausia mirtingumo priežastis mokyk
liniam amžiuje (35% pagal 1945 metų 
stat. J. A. V.); iš jų daugiausiai įvyksta 
nuo automobilių nelaimių ir paskendi
mo.

(Bus daugiau)

kimo dalyviai džiaugėsi ir 
nuoširdžiai pritarė lietuvių 
sportininkų žygiui. Jie vyksta 
į Pietų Ameriką kaip geros 
valios Lietuvos ambasadoriai. 
Sale savo tiesioginio sporti
ninkų uždavinio, jie savo ke
lionėje po Pietų Ameriką at
stovaus lietuvių tautą, jos 
kultūrą, informuos pasaulį 
apie Lietuvos respublikos už
grobimą ir lietuvių tautos pa
vergimą 1940 metais, apie 
lietuvių tautos vargus ir kan
čias; susitiks su ten gyvenan
čiais lietuviais, žadins ir kels 
tautinį susipratimą, ugdys ir 
stiprins pasiryžimą kovoti už 
Lietuvos išlaisvinimą. Lietu
viai krepšininkai atstovauda
mi lietuvių tautą populiarins 
Lietuvos vardą, didins Lietu
vos draugų skaičių svetimų
jų tarpe ir tuo konkrečiai pri
sidės prie Lietuvos vadavimo. 
Todėl musų visų pareiga mo
raliniai ir materialiniai rem
ti lietuvių krepšininkų kelionę 
į Pietų Ameriką.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
lietuvių krepšininkų kelionei 
dar trūksta apie $2,000. Tuo 
reikalu jie kreipėsi į Ameri
kos Lietuvių Tarybą prašy
dami paramos jų kelionei fi
nansuoti. Bet ALT nesuspė
jus tą reikalą aptarti, kuopos 
susirinkimas vienbalsiai nuta
rė paskirt $50.00 iš kuklaus 
SLA 322 kuopos iždo ir be

to, susirinkimo dalyvių tarpe 
parinkti aukų lietuvių krep
šininkų kelionei į Pietų Ame
riką finansuoti. Čia paauko
jo: Dr. St. Biežis 100 dolerių, 
Rutkus 10 dolerių, J. Daupa- 
ras 5 dol., Ant. Kalvaitis 5 
dol., Juozas Kalvaitis $2.50, 
S. Velbasis 2 dol., Br. Diki- 
nienė $1.50 ir H. Player, Lič- 
kus, Biežienė ir Jurkštienė po 
vieną dolerį. Viso surinkta 
aukų 130 dolerių.

Susirinkimas įgaliojo Simą 
Rutkų perduoti Valdui Adam- 
kavičiui kuopos paskirtus ir 
susirinkime
180

ir pagalbėjo bendroje visuo
meninėje veikloje ugdyti taip 
reikalingą mums tautinę vie
nybę.

Tad mes galime didžiuotis 
dirbdami Susivienijimui išau
gusiam ir išbujojusiam Lais
vės Statulos paunksmėje.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

surinktus viso
dolerių.

SLA 322 kuopos
Sekretorius.

Laisvės Statulos 
Paunksmėje 

(Atkelta iš 1 pusi.) 
musų žmonės sustiprino savo 
į'amerikoniškumą” arba ki
taip sakant persiėmė laisvės 
ir demokratijos idėjas bei 
tradicijas. Juk pačiame Susi
vienijimo pagrinde taip pat 
yra laisvės, demokratijos, 
svetimos nuomonės gerbimo, 
atskirų pažiūrų bei įsitikini
mų derinimo principai. Susi
vienijimas sujungdamas visus 
patriotus lietuvius, kuriems 
rupi bendras lietuviškas dar
bas, tuo pačiu padėjo stip
rinti lietuviškąjį solidarumą

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 kuopų na
rius ir visus geros valios lie
tuvius ir lietuvaites dalyvau
ti gegužinėje, linksmai laiką 
praleisti, sutikti savo senus 
draugus ir pasidaryti naujų 
pažinčių.

—O—

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parke. Apskrities parei- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ros valios lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti gegužinėje ir 
tyrame ore, su draugais, jau
kioj nuotaikoj laiką praleisti. 
Patenkinkite1 rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite į Rocky Glen parką.

ESHgĮggg
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Bus Didelė ir Graži Susivienijimo 
Ketvirtos Apskrities Gegužinė

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtoji apskritis, 
gyvuojanti Connecticut val
stijoj, suorganizuota prieš 40 
metų ir per tuos ilgus metus 
atlikus daug gerų darbų, 
kiekvienais metais suruošia 
gražias ir dideles gegužines 
patogiam vasaros laike, kada 
gamta pasipuošus žaliais rū
bais, gėlės žydi įvairiomis 
spalvomis ir kiekvieną vilio
ja į laukus pakvėpuoti tyru 
oru. Jos gegužinės visuomet 
būna gausios dalyviais, pra
leidžia linksmai laiką ir pa
tenkinti grįžta į namus.

Gal būt ketvirtosios apskri
ties gegužinės-išvykos gau
siai lankomos dėl to, kad ji 
savo tarpe turi įžymių ir il
gamečių veikėjų, kurie nuo
širdžiai dirbo ir dabar dirba 
apskričiai ir visai organizaci
jai. Pirmesniais metais ap
skričiai pasišventusiai dirbo 
net tokie žmonės, kurie pir
momis organizacijos dienomis 
kovojo už jos principus ir lai
svę, niekeno nevaržomą žmo
nių gyvenimą ir mąstymą. 
Tais pirmesniais Susivieniji
mo ugdytojais buvo Jonas 
Tareila, buvęs prezidentas, 
Jonas Žemantauskas, buvęs 
centrinis sekretorius, Povilai- 
ka — visi trys waterburiečiai, 
pirmieji Susivienijimo ugdy- 
tojai-veteranai ir visa eilė ki
tų, kurių aš dėl nežinojimo 
negaliu paminėti. Paskutiniai 
du Povilaika ir Žemantauskas 
jau ilsisi šaltuose kapuose, o 
gerb. Jonas Tareila, gyvena 
Waterbury. Iš visų čia sumi
nėtų broliui Tareilai daugiau
sia teko nukentėti, tačiau jis 
būdamas energingas, pergy
veno visus sunkumus ir šian
dien, sulaukęs virš 80 metų 
amžiaus, gali pasidžiaugti sa
vo darbo vaisiais.

Vėlesniu laiku į Susibieniji- 
mo ketvirtosios apskrities 
veiklą įsijungė kiek jaunesnės 
kartos žmonės: Tarnas Matas 
iš Waterburio, Vitkauskas iš 
New Britain, Birieta iš Man- 
chester, Orantas iš Waterbu- 
rio, Marčiulionis, Radzevičius, 
Bujanauskas iš Ansonia, o 
paskiausiu laiku Kasperavi
čius, prieš dešimtį metų atvy
kęs iš anos pusės Atlanto 
vandenyno, kuris šiuo laiku 
eina apskrities pirmininko pa
reigas. Visi čia suminėti as
mens yra nuoširdus Susivie
nijimo ir ketvirtosios apskri
ties veikėjai, kurie kiekvie
nais metais ryžtingai dirba ir 
daug laiko pašvenčia iki su
ruošia vasarines gegužines-iš- 
vykas.

Čia suminėti žymieji veikė
jai ir šiais metais ryžtingai 
dirba ruošdami gegužinę, ku
ri įvyks rugpiučio mėnesio 2 
dieną, Belleview Grove Par
ke, 36 Lakevvood Road, Wa- 
terbury, Conn. Prasidės 12 
valandą dieną ir tęsis iki va
karui. Gerai žinant gegužinės 
ruošėjų pasirįžimą apsiimtą 
darbą atlikti gerai, iš anksto 
galima sakyti, kad gegužinė 
bus gerai suruošta ir atvyku
sieji bus patenkinti. Man iš 
gegužinės ruošėjų teko suži
noti, jog gegužinėje visko ir 
visiems bus užtektinai — už
kandžių ir visokių gėrimų, 
kokių tik kas norės. Galiu 
dar pridėti, kad prie stos ge
gužinės suruošimo rimtai 
ruošiasi ir Waterbury gyvuo
janti Susivienijimo 11 kuopa, 
ji turi išrinkusi specialę ko
misiją iš veiklių kuopos na
rių, kaip pirmininkas Tarnas 
Matas, iždininkas Albinas 
Kušlis, Jokūbas Trečiokas ir 
kt.

Gerai žinant 11 kuopos ir 
apskrities žmones, kurie ruo
šia gegužinę, ketvirtosios ap
skrities ribose gyvuojančioms 
ir prie apskrities priklausan
čioms kuopoms nieko kito ne
lieka, kaip tik imtis darbo ir 
ruoštis vykti į gegužinę. Ku

riose kolonijose aplinkybės 
leidžia, organizuokite dides
nius burius narių ir geros va
lios lietuvių vykti į gegužinę, 
nusamdykite autobusius ir 
visi drauge važiuokite, o jei 
n e į m a n omą autobusus nu
samdyti, tai savais automobi
liais ar kitomis susisiekimo 
priemonėmis važiuokite į Bel- 
leview parką rugpiučio 2 die
ną.

Daugelis manęs klausia, 
kas bus toje ketvirtosios ap
skrities gegužinėje?

— Atsakymas trumpas — 
visko ko tik kas panorės. Ge
ras orkestras gros visokius 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius, tai kiekvienas — jau
nas ir senas, mylintis šokti, 
galės gerai tyrame ore pasi- 
mankštyti.

O kaip su gegužinėje reika
lingais užkandžiais ir gėri
mais?

— Bus ir tų, nes ruošėjai, 
kaip prityrę tame darbe 
žmonės, gerai žino, jog vasa
ros šiltame ore be gėrimų ir 
užkandžių negalima apsieiti.

Nors iki gegužinei yra likę 
apie 3 savaitės, bet visai nepa
jusime kaip ji ateis, tad nie
ko nelaukdami dabar pradė
kime prie jos ruoštis, o atė
jus rugpiučio 2 dienai, visi ir 
visos vykime į Belleview par
ką, Susivienijimo ketvirtosios 
apskrities tradicinę metinę 
gekužinę. Sakoma, kad 12 va
landą visi darbininkai bus sa
vo vietose ir pasiruošę vi
siems patarnauti.

Rengėjų Draugas.

Šviesiai Atminčiai 
dėdės

Juozo Ambraziejaus

Gimtoj žemėj atsigulęs 
Laimingas tas, katram žadėta, 
Kuri i amžinus namus 
Su žvakėm, giesmėm palydėta, 
Bet, jei lietuvi dengia 
Svetima žemelė — 
Vai, kaip skauda sielą!... 
Gelia širdį, gelia...

—Q—
Paskutiniu laiku mirtis re

tina musų eiles ir, vis daž
niau ir dažniau, kas nors iš 
senos išeivijos atsiskiria su 
šiuo pasauliu.

Štai vėl stovim prie šviežio 
dėdės Juozo kapo, kuris bu
vo dėdė visų be išimties Ame
rikos lietuvių. Kuomet žmo
gus nustoja tėvų, jam lieka 
artimiausias asmuo — dėdė, 
kuris neša našlaičiui paguodą 
ir rūpestį. Tokiu buvo lietu
viams ir dėdė Juozas, kuo
met kas atsidūrė Amerikoj, 
nustojęs motinos-tėvynės. Ne 
be reikalo jam taip stipriai 
prigijo vardas “DSDfi”! Už
teko pasakyt “dėdė Juozas”, 
kaip jau visi žinojo, kad tai 
yra Juozas Ambraziejus iš 
Brooklyno.

Mirė “dėdė” ir negreit lie
tuviai tokio susilauks!... Kas 
tik turėjo progos susidurt su 
tuo, minkštos širdies, žmogu
mi, visi apgailestauja jo mir
tį, nes jo gerumas, meilė ir 
pasišventimas savo tautai — 
neturėjo ribų.

Juozas Ambraziejus gimė 
prieš arti 83 metus Lietuvoj, 
Mariampolės apskrity, Pana
šu pio vienkiemy, pasiturinčių 
bajorų šeimoj. Tėvai jį leido 
į mokslą ir jisai lankė Ma
riampolės gimnaziją. Dar mo
kiniu būdamas, pr o t i n g a s 
jaunuolis suprato ir pamatė 
vargą ir priespaudą savo tau
tos, ir įsijungė į revoliucinį 
judėjimą. Apie tai sužinojo 
rusų valdžia ir mėgino jį su
gaut, bet jiems tas nepasi
sekdavo. Kartą jie sumanė 
būtinai jį suimti ir apsupo 
vienkiemį. Negalėdamas nie
kur išbėgt, dėdė Juozas įkri
to į balą, kuri buvo čia pat, 
už namų (Panasupy žemos 
vietos), ir išsilaikė ten tris 
dienas, kol rusai, nieko nera-

/

Akademikai Skautai Stovyklavo

maud y m o s i,

Aukštų topolių šešėlyje ir 
dviejų ežerų pakrantėje Hud- 
son, Ohio, birželio 26—liepos 
5 d. įsikūrė devintoji Akade
minio Skautų Sąjūdžio vasa
ros stovykla. Pagal vietovaiz
dį stovykla visai tinkamai bu
vo pavadinta Ežerėnų vardu.

Šalia pagrindinių vasaros 
linksmybių
laužų, šokių ir dainų — Eže
rynuose buvo apšnekėta ir vi
sa eilė ASS organizacinių rei
kalų bei išklausyta keletą pa
šnekesių. Tomas Remeikis sa
vo pastabiu žvilgsniu tiksliai 
kritikavo bei interp r e t a v o 
musų dabartinę vyresniąją 
kartą. Rimvydas Šilbajoris, 
kuris dėsto rusų kalbą ir li
teratūrą Oberlirt kolegijoje, 
įdomiai apžvelgė musų jau
niausią literatų kartą, jų lite
ratūrinį pajėgumą bei origa- 
nalūmą. R. Šilbajoris yra A. 
S. S. paskelbto literatūrinio 
konkurso jury komisijos pir
mininkas. Ši komisija yra ga
vusi apie 20-ties autorių ku
rinius. Visi autoriai yra jau
nesni kaip 30 metų. Taigi, ga
lima tvirtinti, kad šio kon
kurso rezultatai atskleis mu
sų jaunosios kartos tremtyje 
idėjinį veidą bei kūrybinį pa
jėgumą. Konkurso rezultatai 
bus neužilgo paskelbti.

Iš organizacinių reikalų be
ne svarbiausias ibuvo ASS fi
listerių sąjungos statuto pro
jekto patiekimas ibei diskuta
vimas. Projektą paruošė T. 
Remeikis, dr. M. Budrienė, A. 
Mickevičius, L. Masakliunas, 
A. Stepaitis ir E. Korzonas. 
Bene daugiausia diskusijų iš
šaukė klausimas apie filiste
rių s-gos pažiūrą įvairiais po
litiniais reikalais. Kadangi 
ASS filisterių skaičius spar
čiai auga, yra svarbu turėti 
šios s-gos nusistatymą musų 
poltinių veiksnių bei Lietuvos 
laisvinimo atžvilgiu. Pasisa
kyta už visapusišką rėmimą 
Lietuvių Skautų S-gos bei da
lyvavimą S-gos narių kultū
riniame ir visuomeniniame 
darbe.

ASS programos komisija, 
kurią sudaro Toronto akade
mikai R. Kulienė (pirm.), S. 
Skirgailaitė, A.
Šernas ir B. Vaškelis, 
sekančių metų ASS 
metmenis. Visų temų 
jaunatvišku žvilgsniu 
višką gyvenimą,
siūlo siekti tauraus ir gilaus 
lietuviškumo per objektybiai 
peržvelgtą ir įvertintą gyve
nimo tikrovę. Lietuviškoji vi
suomenė stovi prieš gyvybinį 
klausimą: pasirinkti stagnuo- 
jančią lietuvybę arba susigy
venti su bręstančio jaunimo 
lietuviškų vertybių interpre
tacija. Pagrindinės ASS stu
dijų šakos bus literatūra, me
nas, spauda, politika ir visuo
meninis gyvenimas.

Charakteringas Ežerėnų 
bruožas buvo lietuviškų dai
nų gausumas. Vakarais prie 
laužo ir kiekvieno laisvalaikio 
proga sklido lietuviška daina 
per miško klonius ir kalne
lius. Savo laisvalaikį stovyk
lautojai sunaudodavo vėsiame 
ežero vandeny ar sporto tikš- 
tėje.

Ežerėnai buvo gausiausia 
iki šiol buvusi ASS stovykla 
— 133 stovyklautojai — Chi
cago 77, Clevelandas 31, New 
Yorkas 10, Detroitas 8, To

Banelis, V. 
patiekė 
veiklos 
motto: 

į lietu-
Komisija

dę, pasišalino. Dėdė Juozas li
ko vos gyvas, sunkiai susirgo 
ir nuo to jam pritraukė vie
ną koją ir jisai liko invalidu 
visam gyvenimui. Maža to, 
turėjo kuoskubiausiai išbėgti 
į Ameriką.

Lai tavo vardas šviečia ne
gęstančia šviesa, kuris taip 
daug davei šilimos Lietuvos 
išeiviams!

Lai Dėdės Šamo žemė bus 
lengva ir motiniškai priglaus 
musų mylimą dėdę Juoką...

Sofija Ambrazevičienė.

M. 
D. 
R. 
A. 
D.

ronto 4, Bostono 3. Be to, 
savaitgalį stovykloje svečia
vosi Liet. Stud. S-gos Centro 
valdyba ir keli ateitininkų ir 
Santaros atstovai. Čia įvyko 
ir pirmasis naujos Liet. Stud. 
S-gos CV posėdis, kurio me
tu pirmininku buvo išrinktas 
Rimas Vėžys.

Stovyklos metu Akade- 
mikių Skaučių Dr-vės į tikrą
sias nares ibuvo pakeltos 
Trimakaitė, R. Lizdenytė, 
Radytė, B. Strikaitytė, 
Rakutytė, V. Pabarčiutė, 
Pauliutė, L. Žebrauskaitė,
Germanaitė, L. Babarskaitė, 
Ž. Bernotaitė, G. Nariunaitė, 
G. Maciulevičiūtė, G. Natke- 
vičiutė, A. Gelažiutė ir L. Ja- 
saitė. Korp! Vytis Senjoro 
pasižadėjimą davė K. Truš- 
kunas, N. Stasiškis, B. Mor
kūnas, A. Rimas, H. Juknai- 
tis ir M. Leknickas. Baigę 
studijas ir padavę prašymus 
į ASS filisterius buvo pakelti 
D. Liubinskienė, M. Dabri- 
kaitė, D. Koklytė, M. Leknic- 
kaitė, G. Musteikytė, R. Ku
lienė, V. Kamantas, G. Peni- 
kas, A. Banelis, V. Memėnas, 
R. Kašuba, R. Minkunas, A. 
Mickevičius, D. Tijūnėlis, A. 
Dvarionas ir J. Lhibinskas. 
Skautininkės įžodį davė G. 
Musteikytė ir D. Bulgaraus- 
kaitė.

Stovyklos vadovybę suda
rė: viršininkas R. Kezys, ad
jutantas R. Minkunas, ko
mendantai M. Dabrikaitė ir 
R, Tallat-^Kelpša, daktaras 
dr. M. Vaitėnas, sanitarė M. 
Leknickaitė, registracija R. 
Stravinskaitė, šemininkės A. 
Gelažytė ir E. Simaniukštie- 
nė, ūkio reikalai — A. šen- 
bergas.

Stovyklą organizavo ASS 
Clevelando skyrius, pirminin
kaujant V. Kamantui. Prie į- 
vairių organizavimo darbų 
aktyviai prisidėjo B. ir A. 
Juodikiai, Renė ir Remigijus 
Vizgirdai, Z. Zableckis, 
Mėlinauskas, D. Kižys, 
Muliolis, M. žyžniauskaitė, 
V a i v a d a i tė, S. Matas, 
Sniečkutė, G. Mariunaitė,
Maciulevičiūtė, A. Giedraitis, 
A. Gelažytė, A. Liutkutė, A. 
Liutkus, J. Laikunaitė, J.

Šenbergas, G. Natkevičiutė, 
V. Geležius.

Stovyklą sveikino visa eilė 
organizacijų bei pavienių as
menų su linkėjimais Akade
minei Skautijai išlaikyti ir 
kurti lietuviškas vertybes ir 
jas perteikti ateina n č i o m s 
kartoms.

ASŠ CV pirm. E. Vilkas 
stovyklos laikraštėlyje trum
pai išdėstė priežastis, kodėl 
akademikai skautai turi pa
grindo džiaugtis savo veikla 
ir viltingai žvelgti į ateitį: 
“Šiemet gal daugiau negu bet 
kada turime pagrindo di
džiuotis musų A k a d e mi n e 
Skautija, jos darbais ir atsie- 
kimais, Musų sesės ir broliai 
yra pavyzdingi studentai, ap
dovanojami pasižymėjimais ir 
diplomais. Jie renkami atsto
vauti lietuvius studentus ir 
vadovauti Liet. Stud. S-gai. 
kiti pasižymi savo veikla lie
tuviškame (kultūriniame gyve
nime. Tvirtai tikime, kad mu
sų Akademinė Skautija ir to
liau gyvuos, žydės ir augs 
skaičiumi ir dvasia”, ši paki- 
Ii akademinė nuotaika jautėsi 
per Visą Ežerėnų stovyklą.

J. M.

niaus rinktinių novelių rinki
nys.

Flor. Korsakaitė vaidino 
Hollyvvoode, Three Arts Stu- 
dio, pastatytame dramos vei
kale “Aš esu kamera”, vaiz
duojančiame įvykius Berlyne 
prieš Hitleriui paimant val
džią. Suvaidino f raulein 
Schneider, vieną iŠ svarbiau
sių rolių.

Birželio skaudžiųjų įvykių 
sukaktis Los Angeles mieste 
jungtinio pabaltiečių komite-

to šiemet taip pat paminėta 
gražiai. Iš eilės minėjimus 
šiemet pravedė latviai, iš ku
rių ypač aktyviai reiškėsi 
Ezers.

Už bolševikų persekiojimus 
pabaltiečių tautas šiemet at
laikė pamaldas 171 protes
tantų bažnyčia Kalifornijoje. 
Pačiame Los Angeles mieste 
automobiliai demonstravo 3 
valandas su plakatais. Pro
grama praėjo sklandžiai. Iš 
lietuvių meninėj programoj 
dalyvavo B. Budriuno vado
vaujamas vyrų oktetas “Dai
na” ir solistė L. Zaikis.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS

Los Angeles Calif.

Musų miesto Įvairenybes

gegužės 10 dieną Los 
mieste su pasiseki-

A. 
A.
V.
R.
G.

S. m.
Angeles 
mu pastatytas G. Veličkos 
“Žydintis pavasario vėjas”, 
2 veiksmų lyrinis vaizdas. 
Muzikinę dalį tvarkė komp. 
B. Budriunas, režisavo G. 
Velička, pastatyme dalyvavo 
šv. Kazimiero parapijos cho
ras, Los 
Dramos 
“Daina”, 
gausiai.

Angeles 
Sambūris

Žmonių

Lietuvių 
ir oktetas 

atsilankė

ŠeiniausPaskutinis Igno 
veikalas “Vyskupas ir vel
nias”, kurį leidžia LD leidyk
la, jau spausdinamas. Velio
nis, dar įgyvas būdamas, be 
galo džiaugėsi šios knygos iš
leidimu. Žmona rašo suradu
si dalį jo paties taisytų ko
rektūrų. Surastos dar 5 no
velės, kurias velionis būtinai 
norėjo įdėti į šį rinkinį. Tai 
bus lyg testamentinis Šei-

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei Londone malonu pranešti, 
kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti 
Lietuvių Prekybos Bendrovei 75,000 jardų EKSPORTINES RŪŠIES 
VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, 
toms medžiagoms ėsame parinkę specialų raštų—dvigubus ypač švelnius 
ruoželius. Taip pat ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklius: 
Melsvų, tamsiai rudų ir tamsiai pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi įrašą "Made in England.”

Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir 
daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrove nusprendė siūlyti jas 
visiems lietuviams standartiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis 
kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiški 
"Specialų standartini siuntini,” kurj sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 
Prekybos Bendrovė nusprendė skirti tam reikalui 23,000 jardų medžiagos, 
iš kurios bus galima sudaryti 1,000 "Specialių standartinių siuntinių.” 
Toki siuntini sudarys 23 jardai NAUJU EKSPORTINES RŪŠIES VIL
NONIU MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

«

$79.00
įskaitant i tą sumą visus mokesčius. Užsakytojas gali pasirinkti tokias 
spalvas, kokios jam patinka.

Mūsiški "Specialų standartinį siuntinį gali užsisakyti kiekvienas, vis 
tiek, ar jis yra musų klijentas, ar kitos firmos.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie 
tuojau negali užsisakyti, gavz bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius 
laukti paties užsakymo. <

Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZ
DŽIAIS BUS PASIRINKUS

Mes busime dėkingi, jei
JŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžių, 
musų klijentai.

Mums taip pat malonu
tdmu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir ko
jomis minamąsias “Singer” siuvamąsias mašinas, kurių muitas yra Čia 
apmokamas.

Mums vis dar butų pageidaujami atstovai J. A. V. ir Kanadoje. 
Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY

UŽSAKYTOJAS.

nuolatiniai musų klijentai, prašydami NAU- 
iaiškuose pažymės, kad jie yra nuolatiniai

painformuoti visus siuvamųjų mažinu siun-

1A, HUNT STREET, LONDON, W. 11, GREAT BRITAIN
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Atsiųskite čia pridėtą KUPONĄ rekomenduodami Susivienijimui naujus narius

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1.000.00 
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metu apdrauda—duoklių mSreseiul $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

—SLA VAJAUS KUPONAS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po |1.M 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalę arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

Apdrauskite Susivienijime savo vaikus ir kitus šeimos narius 
Vaikų apdraudų skyrių duoklės dar mažesnės

IR PIGOS—GERESNIŲ NĖRA
didesnė Jūsų piniginė dovana. Juo daugiau naujų nanų 
prikalbinsite, tuo daugiau Jums bus naudos.

GaVę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Oehtro 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 Alliance of America, 307 West 30th 
Street, Nėw York 1, N. Y.

' Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:
“ * ( . V .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------fr

, zona —, valstija —

---------- —
, zona , valstija .

valstija__, zona

Adresas

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

Varčias Ir Pavardė Amžius
m., num. ir gatvė
miestas-----------

m.Jnum. ir gatvė
miestas <«».»*-----

(D

(2)

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

J.

»

»

» m., num.

naltstu

ir gatvė

f

4 ir gatvė ..........................................................

miestas . .......................................... , zona valstija

UTHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. t.
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I Liepos 17, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York Brooklyn, N. Y.

Dr. M. J. Viniko Gimtadienis 
Gražiai Paminėtas

Susivienijimo centro tar
nautojai, sužinoję apie Susi
vienijimo sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko gimtadienį, tos su
kakties proga, norėdami jį pa
gerbti, liepos 7 dieną suruošė 
kuklų pobūvį centrinėse pa
talpose, kuriame dalyvavo vi
si tarnautojai ir tos dienos 
jubilijatas dr. M. J. Vinikas. 
Beguršniojant šaltą alutį ir 
tarp savęs besikalbant, buvo 
trumpa programėlė kalbų, 
kurias pasakė kai kurie tar
nautojai vyrai ir moterys. Vi
si kalbėjusieji sveikino dr. M. 
J. Viniką gimtadienio proga, 
linkėjo jam sveikatos, primi
nė jo atliktuosius darbus Su
sivienijimui, lietuviams ir Lie
tuvai, taipgi palinkėjo ilgo 
amžiaus ir dar daug metų 
dirbti savo mylimai broliškai 
organizacijai ir savo tautos 
žmonėms.

Pobūviui einant prie pabai
gos, jubilijatui dr. 
padaryta staigmena 
skaitytas laiškas, gautas iš 
Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos Pirmijos, kuriame pra
nešė, kad Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos Pirmija 
apdovanojo dr. Viniką skautų 
ordinu už nuopelnus, kuris 
prie pirmos progos bus jam 
įteiktas. Tai 
staigmena pačiam 
ir visiems pobūvio

Pabaigoje tarė 
jubilijatas dr. M. J. Vinikas. 
Jis pareiškė pasitenkinimą 
suruoštu jam kukliu pobūviu 
gimtadienio proga, nes tokie 
pobūviai jam geriausia patin
ka. Pagal jo pareiškimą, dide
li pobūviai, kurie dažnai ruo
šiami vardadienių ir gimta
dienių minėjimams, jam ne
patinka. Dar kartą tarnauto
jai, palinkėlę jubilijatui dr. 
M. J. Vinikui sveikatos, ilgo 
amžiaus ir sėkmės visuose 
darbuose, baigė kuklų pobūvį.

Dariaus-Girėno Skridimo 26 
Metų Sukakties Minėjime 

Bus Programa

Minėjimas, kaip jau 
nėję buvo pranešta, 
liepos mėn. 18 dieną prie Da
riui ir Girėnui pastatyto pa
minklo 5 valandą po pietų. 
Programa susidės iš kalbų ir 
dainų. Kalbas pasakys: Jonas 
Valaitis, visuomenininkai ir * 
draugijų atstovai, taipgi kal
bės Paminklo Komiteto na
riai — adv. S. Bredes, Jr., P. 
J. Montvila, B. Spudienė ir 
Jonas Šaltis, komiteto pirmi
ninkas.

Meninę programos dalį at
liks solistė Lionė Juodytė- 
Methew.

Lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti ir paminėti didvy
rių lakūnų sukaktį .

Tėvy- 
įvyks

trui grojant, ir, kaip visuo
met lietuvių kriaučių piknike 
— linksma nuotaika.

Iki malonaus pasimatymo 
musų tradiciniame metiniame 
kriaučių piknike liepos 25-tą 
dieną.

praleisti.
Oro pranešėjai teigia, kad 

oras bus gražus ir patogus 
liuoslaikį leisti po žaliuojan
čiais medžiais.

Iki pasimatymo piknike lie- 
19 dieną.

Posto Narys.

*1 t
buvau JVest Indies, 

bet ji mane surado per tris minutes”

pos

Akron, Ohio

dieną mano prietelė 
man telefonuoti. Nor- 
tas nesudarytų jokios

Kviečia Rengėjai. Senesniųjų Lietuvių Eilės 
R E T E J A

Vinikui
— per-

• v

buvo netikėta 
jubilijatui 

dalyviams, 

žodį pats

Lankėsi dr. Ale® Žotovas
Ketvirtadienį, liepos 9 die

ną redakcijoje lankėsi dr. 
Alex Žotovas, tą dieną drau
ge su žmona Aldona ir jauna 
dukrele atskridęs iš Argenti
nos, kur išgyveno 12 metų. 
Jis papasakojo apie žmonių 
gyvenimą Argentinoje ir lie
tuvių tenaitinę veiklą. Pragy
venimo produktai Argentino
je pigus, ypač mėsa ir daržo
vės kiekvienam darbo 
lengvai prieinamos.

Patogumo atžvilgiu 
tina yra atsilikus nuo
kos, ten nėra vėsinančio oro 
valgyklose ir kitose įstaigo, 
kaip Amerikoje, vien tik vė
sintuvais (fenais) 
naudojasi šiltam

Tos pat dienos 
išvyko į Cleveland, Ohio, kur 
turi pažįstamų ir mano ten 
pastoviai įsikurti.

žmogui

Argen- 
Ameri-

žmonės 
orui esant, 
popietį jis

Sveikinimai iš Chicagos
Newarkiečiai inž. Vladas ir 

Izabelė Diliai, nuvykę į did- 
miestą Chicagą dalyvauti Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
posėdžiuose, prisiuntė nuošir
džius linkčĮjimus Tėvynės per- 
sinalui. Tuo pat kartu jie ap
lankys tarptautinę parodą, 
kuri prasidėjo liepos 3 dieną.

A. L. Reikow Lankėsi 
SLA Įstaigoje

Trečiadienį, liepos 8 dieną 
Susivienijimo centre ir redak
cijoje lankėsi A. L. Reikow iš 
Philadelphi|jos. Jis buvo nu
vykęs į Bostoną aplankyti ten 
gyvenančius savo senus drau
gus, grįždamas sustojo New 
...av susivieniji-

Lietuvių Siuvėjų Metinis 
Piknikas-Gegužinė

Lietuvių Siuvėjų 54-to sky
riaus metinis piknikas įvyks 
š. m. liepos mėn. 25-tą dieną, 
Jamaica National Home pik
nikų parke, 108-11 Sutphin 
Blvd., Jamaica, N. Y. Pradžia 
2-rą valandą 
ar giedroje.

Dalyviams 
tingos durų
traukimas įvyks 7-tą valandą 
vakare. Nuo 5-tos valandos 
šokiai, lietuviškam 
grojant. Įžanga —
Pikniko pelnas skiriamas sky
riaus labdaringiems r e i k a- 
lams.

Gražus 
ta šokti, 
“Linksmų

po pietų, lyjant

skiriamos ver- 
dovanos, kurių

orkestrui 
tik 90c.

parkas, puiki vie- 
tikrai lietuviškam
Kriaučių” orkes-

Pranešimas Siuvėjams
Lietuvių Siuvėjų Unijos 

54-to skyriaus — Amalgama- 
ted Clothing W o r k e r s of 
America Local 54, AFL-CIO 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 1959 metais lie
pos 22 dieną, 5:30 valandą 
vakare, Unijos patalpose, 11 
Arion Place, Brooklyn, N. Y.

Nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

Kipras Sakalauskas, 
Skyriaus sekretorius.

Senesės kartos lie tuviai 
skubiai nyksta nuo šio apva
laus žemės rytulio. Mes jau 
netekome 10 gerų lietuvių, 
kurių tik vienas buvo sulau
kęs 82 metus amžiaus, o jau
niausias Jurgis Brazas buvo 
tik 65 metų. Yra skaudu, ka
da žmogus pačiam viduramžy 
ir galėtų lengvai gyventi gau
damas pensiją, jam reikia 
skirtis su šiuo pasauliu, palik
ti gimines, draugus ir pažįs
tamus.

“Vieną 
norėjo 
maliai 
problemos, nes abi gyvename
tame pačiame mieste. Bet 
tuo metu aš, kaip tik, atosto
gavau Jamaicąje, Britų West 
Jndies. Mano draugė tegalė
jo pasakyti Buffalo miesto 
Centralinei tik mano pavardę 
ir pašto adresą, kur atosto
gavau, ir per tris minutes ją 
su manim sujungė ir mudvi 
pasikalbėjome.”

Šiandien telefonas yra svar
bus musų kasdieniniame gy
venime ir jį tikrai įvertiname 
tik išimtinais atsitikimais. 
Bet turėdami minty telefono 
naudingumą musų kasdieni
niame gyvenime, vertinsime

South Boston, Mass.

Dariaus Postas Rengia 
Metinį Pikniką

Stepono Dariaus Posto ren
giamas metinis piknikas į- 
vyks šį sekmadienį, liepos 19 
dieną Romuvos Parke, Brock- 
tone. Piknike bus paminėta 
Dariaus ir Girėno Atlanto 
perskridimo ir žuvimo 26 me
tų sukaktis. Taipgi bus įvai
rių vaikams ir suaugusiems 
žaislų, veiks turiningas bufe
tas su užkandžiais ir lengvais 
gėrimais. Prie įžangos bilie
tų bus duodamos dovanos.

Rengėjai kviečia visus pos
to narius ir visus geros va
lios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti šiame piknike ir, 
drauge su savo senais drau
gais ir posto nariais jaukioje 
nuotaikoje tyrame ore laiką

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijuuo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 11, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
ONA ČERNIAUSKIENĖ, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 

gimusi gegužės 2, 1890 m., Seresžiuose, Lietu
voje. Prie SLA prisirašė sausio 18, 1951 m. Mirė 
birželio 17, 1959 m. Velionės dukteriai, Elenai 
Labunaitis, pomirtinės išmokėta--------------------

TEOFILE RAUDONIENE, 77 kp., Rockford, III., gi
musi lapkričio 14, 1885 m., Daugų miestelyje, 
Alytaus apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašo 
rugsėjo 2, 1923 m. Mirė gegužės 23, 1959 m. 
Velionės sunui, John Raudoniui, pomirtinės iš
mokėta ___________________ ________________

ALPHONSA ELSIE GARŠVA, 208 kp., Chicago, III., 
gimusi kovo 14, 1898 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė kovo 9, 1953 m. Mirė birželio 5, 1959 
m. Velionės dukteriai, Lillian Toman, pomir
tinės išmokėta _____________________________

JURGIS GALINIS, 236 kp., Toronto, Canada, gimęs 
vasario 11, 1912 m., Kybartuose, Lietuvoje. Prie 
SlLA prisirašė gruodžio 1, 1958 m. Mirė birželio 
23, 1959 m. Velionio žmonai, Bronei Galinis, po
mirtinės išmokėta __________________________

JONAS KSANAVIČIUS, 332 kp., Richmond Hill, N. 
Y., gimęs spalių 15, 1894 m., Bagdoniškių kaime, 
Pašiaušiu valsč., Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 12, 1934 m. Mirė birže
lio 30, 1959 m. Velionio sunui, Jonui Ksanavi- 
čiui, pomirtinės išmokėta____________________

$500.00

300.00

250.00

500.00

600.00
.IdB .

i Viso...................  —...................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____________

Išmokėtos ligoje pašalpos
A. PAUTIENE, 1 kp., Edvvardsville, Pa., sirgo 12 savaičių
S. RAMANAUSKIENE, 11 kp., Waterbury, Conn., sirgo 11 sav. 3 d.— 
I. SIMEUONIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 10 savaičių___________
V. BALUTIS, 14 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 5 sav. 1 d._________ ______
E. DEVOKAITLENE, 34 kp., Nevv Britain, Conn., sirgo 12 savaičių__
V. VAGNERLENffi, 51 kp., Bridgeport, Conn., sirgo 5 savaites_______
A. AMBERT, 63 kp., Chicago, III., sirgo 12 savaičių_________________
K. BALČIŪNAS, 63 kp., Chicago, III., sirgo 2 sav. 3 d._______________
V. URBONAS, 92 kp, Courtney, Pa, sirgo 6 sav. 4 d._______________
M. ZAGARAUSKAS, 115 kp, Wilket>Barre, Pa, sirgo 8 savaites ....
M. SKJRKIENfi, 126 kp, New York, N. Y, sirgo 9 sav. 2 d._____

VEJRSIACKAS, 198 kp, Akron, Ohio, sirgo 12 savaičių--------------
TUTLIĄ 299 kp, Rumford, Mee, sirgo 5 savaites --------------------

_$2,150.00
$75,310.59

J.

S.

$54.00
35.25
31.50
33.50
54.00
45.00
54.25
30.00
43.75
84.00
55.26
54.00
45.00

Viso_ _____ —._ _____ .____-
Nuo pradžios žiu metų bendrai įviso

_____$619.51
__ $13,392.57

M.

MISS E. JEAN CASVVELL
North Tonauanda, Neu York

jį kaip vieną pigiausių pato
gumų. Jo kaina pakilo daug 
mažiau negu kiti pirkiniai.

NEW YORK TELEPHONE 
COMPANY

Jurgis Brazas 39 metus 
dirbo sunkų darbą, dėjo dole
rį prie dolerio, buvo dviejų 
namų savininkas, važinėjo 
gražiu automobiliu ir galėjo 
gyventi, bet nelaboji mirtis 
kitaip patvarkė. Man yra la
bai nesmagu, kuomet žmogus 
sulaukęs senesnio amžiaus ir 
nori lengviau gyventi, turi 
apleisti šį margą vargų ir 
rūpesčių pasaulį.

Jurgi, ilsėkis ramiai Dėdės 
Šamo laisvoje žemėje.

J. V. Ramoška.

Kiekvienam svarbu geras tklefono patarnavimas... šiandien ir ryt

Naudingiausia Garsintis 
Tėvynėje Tel. STagg 2-5043

FUNERAL HOME Z
AL. BALTRUNAS-BALTON 

Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS

2,000 žąsų numato laikyti 
šiais metais Alytaus ra j. Rau
donikio kolchozas. Praeitais 
metais realizuota 700 žąsų ir 
gauta už jas 40,000 rublių. 
Sekančiais keliais metais žą
sų skaičius palaipsniui busiąs 
didinamas iki 10,000.

(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokomai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VIrginia 7-4499

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ
METINIS PIKNIKAS

Šeštadienį, Liepos (July) 25, 1959 
JAMAICA NATIONAL HOME PIKNIKŲ PARKE 

108-11 Sutpliin Blvd., Jamaica, N. Y.
Pradžia 2 vai. po pietų—lyjant ar giedroje

★

Šokiai — Žaidimai 
Vertingų įžangos Dovanų Traukimas 
Turtingas {vairiais Gėrimais Baras 

Groja Jurgio Kazakevičiaus 
“Linksmų Kriaučių” Orkestras

Įžanga 99c
★

Rengėjai: LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 54-tas SKYRIUS
A. C. W. A.—AFL-CIO

Kviečia visus dalyvauti
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ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 BlaisdeU Street

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—-SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2345-6

1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur* daug rimtų bendradar

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

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

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George SU Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

I
i 
į

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais

Atiantic City, New Jersey
SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atiantic 

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:
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:

SLA
128 S. Maine Avė., Atlantio City, N. J. Tel. 5-9370 

arba

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529

o

IŠĖJO NAUJA KP/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

I
 Parašyta S. MIGHELtSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:

Apie kelione 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; Yellowstone 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; KaiR gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; Žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusioms knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai.
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
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 {domiausias 
tintas Lt lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei polemikos” 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — >11.00 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metama, $7.00 — pusei metų, Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
17391 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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