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Pranešimas spaudai
ALT PASITARIMAI IR ŽYGIAI 

VVASHINGTONE

stačius nekelti atlyginimo, o 
darbininkai negali nusileisti, 
nes šiandieninis pragyveni
mas juos prie to verčia. Dar
bininkams visuomet reikėjo ir 
dabar reikia vesti sunkią ir 
ilgą kovą už geresnį kasdieni
nį pragyvenimą.

Ženevos Konferenci
joj Nieko Nenutarta

Iš ALT pusės daly-
- L. Šimutis, prez.,

Pranešimas ir Paskutinis Pakvietimas 
į SLA 4-tos Apskrities Išvažiavimą

SUSIVIENIJIMAS - ARČIAUSIAS 
KELIAS 1 PLATESNĮ VIENINGUMU

Šio mčn. 4-8 dienomis Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas lankėsi VVashingtone, norėdamas: 1) .pa
sitarti su Lietuvos laisvinimo veiksniais; 2) panaujinti kon
taktus su Lietuvos draugais JAV kongrese ir išdėstyti valsty
bės departamentui ALTo nusistatymą šių dienų opiaisiais 
tarptautinės padėties klausimais, ypač kiek jie liečia Lietuvos 
likimą.

Buvo pakviesti į pasitarimą ir jame dalyvavo Vyr. Liet. 
Išlaisvinimo Komitetas (dr. A. Trimakas — pirm, ir H. Blazas 

•— sekr.), Liet. Laisvės Komitetas (V. Sidzikaukas — pirm.) 
ir, be jų, dar kai kurie vietiniai veikėjai, 
vavo visi 4 Vykdomojo Komiteto nariai
E. Bartkus, viceprez., dr. P. Grigaitis, sekr., M. Vaidyla, iždin. 
ir Informacijos Centro direktorė M. Kižytė.

Trijuose bendruose posėdžiuose buvo pirmiausia išsamiai 
išdiskutuota susidariusioji po užs. reik, ministerių konferen
cijos Ženevoje tarptautinė padėtis. Po to sekė pasitarimuose 
dalyvaujančių politinių vaiksmų pranešimai. Kiekvienas jų 
buvo visapusiškai išdiskutuotas.

Išklausius ir apsvarsčius pranešimus, buvo paliesti dar du 
klausimai: veiksnių darbo koordinavimas ir vadinamojo kul
tūrinio bendradarbiavimo su Sovietų Sąjunga bei okupuotąją 
IJetuva. Trečiojoje sesijoje į posėdį atsilankė taip pat sku
biai sugrįžęs iš Chicagos iškilmių Lietuvos pasiuntinys Juozas 
Rajeckas.

Pasitarimai praėjo labai geroj nuotaikoj ir jų dalyviai iš
reiškė pageidavimą, kad tokie susirinkimai įvyktų galimai daž
niau, nes tik laisvai apsikeičiant mintimis ir kiekvieno veiks
nio įgytais patyrimais galima suderinti (jų visų darbą, siekiant 
bendro tikslo — Lietuvos išlaisvinimo.

Liepos 6, 7 ir 8 dienomis 
ALT Vykd. Komitetas ir In
formacijos Centro direktorė 
aplankė kai kuriuos kongreso 
narius, apsvarstė paruoštą 
raštą valstybės departamen
tui ir buvo priimti Europos 
Reikalų viršininko pareigas 
einančio Foy Kohler, kurį ly
dėjo Pabaltijo valstybių skyr. 
viršininkas R. Johnson. Val
stybės departamento pareigū
nai su pilnu pritarimu išklau
sė Alto pateiktas jų dėmesiui 
mintis ir savo atsakyme aiš
kiai, nedviprasmiškai pareiš
kė, jog valstybės sekretorius 
C. A. Herter niekad neužmir
šo Lietuvos reikalo derybose 
su kitų valstybių užsienių rei
kalų ministeriais Ženevoje ir 
yra nusistatęs nedaryti Lie
tuvos pavergėjams jokių nuo
laidų, kurios galėtų pažeisti

pareiš- 
konferencijoje, 
nori susitari- 
abejoja ar jie 
tokias nuolai- 
daro vakarai.

Lietuvos teises.
Dar prieš išvykstant į Wa- 

shingtoną ALT Vykdomasis 
Komitetas parėmė šen. P. H. 
Douglaso sumanytą rezoliuci
ją, kad JAV prezidentas 
skelbtų kasmet po liepos 4-os 
Pavergtųjų Tautų Savaitę.

Tą rezoliuciją senatas priėmė 
liepos 6 dieną ir tą pačią die
ną ji buvo įteikta Atstovų 
Rūmuose. Vykdomasis Komi
tetas prižadėjo duoti visokią 
paramą 
galimai 
Atstovų 
domasis
teleframas visiems Atst. Rū
mų Teisinio Komiteto na
riams, ragindamas tą rezoliu
ciją rekomenduoti Atstovų 
Rūmams priimti (ji buvo pri
imta liepos

Liepos 7 
pareigūnai
me Lietuvos pasiuntinybėje 
drauge su buriu žymių vietos 
lietuvių veikėjų ir atsakingų 
valstybės departamento at
stovų.

tam, kad rezoliucija 
greičiau praeitų ir 

Rūmuose. ALT Vyk- 
Komitetas pasiuntė

9 d.)

d. vakarą ALT 
dalyvavo priėmi-

Šis ALT Vykdomojo Komi
teto apsilankymas Washirt£- 
tone buvo vienas sėkmingiau
sių ir reikšmingiausių ALT 
istorijoje.

ALT Vykdomasis 
Komitetas. 

1959 m. liepos 9 d.

Plieno Pramonės Darbininkai, Negavę Algų 
Pakėlimo, Išėjo Streikan

Plieno darbininkų unijos 
atstovo ir plieno pramonės 
atstovo pasitarimai dėl nau
jos sutarties prasidėjo prieš 
du mėnesius ir buvo manyta 
prieiti prie susitarimo ir pa
sirašyti naują sutartį, tačiau 
per tuos du mėnesius nepri
ėjus prie susitarimo, darbi
ninkai buvo priversti išeiti į 
streiką. Plieno dar b i n i n k ų 
unija reikalavo pakelti atly- 
ginimą darbininkams 15%, 
bet plieno pramonė atsisakė 
unijos reikalavimą patenkin
ti. Prezidentas Eisenhovveris, 
norėdamas išvengti streiko, 
kreipėsi į unijos ir plieno pra
monės atstovus prašydamas 
susitarti ir vengti streiko, bet 
tas nieko nepagalbėjo, nes 
plieno pramonė atmetė unijos 
reikalavimą ir atsisakė toliau 
vesti derybas ir bandyti susi
tarti. Apskaičiuojama, kad į- 
vairiuose miestuose plieno 
pramonėj dirba virš 500,000

darbininkų, kurių vieni, ra
šant šiuos žodžius, jau strei
kuoja, o kiti išeis į streiką 
vėliau.

Pripažįstama, kad streikas 
yra blogas dalykas, ypač dar
bininkams, kurie streiko me
tu negauna atlyginimo, o pra
gyvenimas prie šių dienų į- 
vairių reikmenų brangumo, 
ypač turintiems šeimas, nėra 
lengvas. Kompanijai streikas 
nėra toks baisus, nes jai 
streiko metu nereikia darbi
ninkams atlyginimo už darbą 
mokėti, tie pinigai lieka kom
panijos ižde, už tad kompani
ja' ir laikosi tokio griežto nu
sistatymo nekelt darbininkam 
atlyginimo už jų sunkų ir pa
vojingą darbą plieno įmonė
se.

Pranašaujama, 'kad šis plie
no pramonės darbininkų 
streikas gali ilgai tęstis, nes 
plieno pramonė griežtai nusi-

Užsienio reikalų ministerių 
konferencijoj, atnaujintoj lie
pos 13 dieną, praeitą savaitę 
nepadaryta jokio nutarimo, 
visa savaitė praėjo tik pasi
kalbėjimams. Sakoma, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių sekretorius Herteris turi 
pilną įgaliojimą tartis su so
vietais dėl sukvietimo viršū
nių konferencijos. Pagal pre
zidento Eisenhowerio 
kimą spaudos 
sovietai tikrai 
mo, tačiau jis 
sutiks daryti 
das, kokias
Prezidentas dar priminė, kad 
sekretorius Herteris gali da
ryti nuolaidų, bet ne tokių, 
kurios silpnintų vakarus, jų 
teisės turi būti pripažintos 
ir gerai suprastos. Be vakarų 
teisių pripažinimo, pareiškė 
prezidentas spaudos konfo- 
rencijoj, nebus galima šaukti 
viršūnių konferencijos.

Sovietų Sąjungos ministe
ris G r o m y k o šiuose posė
džiuose kalba švelnesniu to
nu, negu kalbėdavo pirmes- 
niuose posėdžiuose, jis net 
pasakė, kad bus galima priei
ti prie kompromisinio spren
dimo Berlyno krizės reikale. 
Sekretorius Herteris nuo sa
vęs pridėjo, kad sovietams 
reikia sutikti su dabar esama 
Berlyno padėtim ir ją garan
tuoti, tai prezidentas Eisen- 
howeris sutiktų dalyvauti vir
šūnių konferencijoje, o joj 
butų galima apkalbėti ir iš
spręsti Berlyno padėtį ir ap
tarti taikos klausimas.

Chruščevas Lankėsi
Lenkijoj ir Kalbėjosi 

su Gomulka

Sovietų Sąjungos diktato
rius Nikita Chruščevas pas
kutiniu laiku važinėja po į- 
vairius 'kraštus, sako kalbas 
ir jieko draugų. Praeitą sa
vaitę jis lankėsi Lenkijoje ir 
pasakė kelias kalbas. Kalbė
damas Selezijos mieste ang
liakasių suvažiavime, Chruš
čevas pasigyrė, kad Sovietų 
Sąjunga nepradės karo prieš 
jokią valstybę, taipgi jis pa
reiškė, kad ir kitos kapitalis
tinės valstybės nepradės karo, 
nes jos pasidarė protingesnės 
ir gerai žino, kad karo nelai
mėtų. Chruščevas net pacita
vo iš evengelijos tą vietą, kur 
rašoma, 'kad Kristus išvarė 
iš maldyklos pinigų kcitelio- 
tojus. Jis kalbėjo drąsiai, už
miršdamas tai, kad Stalinas 
su Hitleriu susitaręs Lenkiją 
pasidalino, ir tą Stalino gro- 
bonišką elgesį Chruščevas pa
vadino išmintingu. .

Chrušvečas priminė ir bu
vusio Nevv Yorko valstijos 
gubernatoriaus Harriman lan
kymąsi Maskvoje, ir kad buk 
jis pareiškęs užuojautą dėl jo 
pralaimėjimo rinkimuose, bet 
tuo pat ( kartu pridėjo, kad 
tarp Harrimano ir Rackfelle- 
rio skirtumo nėra, abu mili
jonieriai.

Pirmesnėj kalboj Chrušče
vas pasigyrė, kad jis nenori 
įžeisti religinių jausmų, bet

Per TĖVYNĘ vis pranešama, kad Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 4-tos apskrities tradicinė gegužine 
įvyks šių metų rugpiučio 2 dieną, _Belleview Grove Par
ke, 36 Lakewood Road, Waterbury, Conn. Prie to dar 
noriu pranešti, kad rengėjai darbuojasi visu smarku
mu, kad gegužinė butų gerai surengta. Tame darbe dir
ba 4-tos apskrities valdyba, pradedant nuo 4-tos apskri
ties pirmininko A. Kasperavičiaus, .sutartinai su 11 
kuopos išrinkta komisija. Taipgi pranešama iš kuopų, 
kad organizuojama specialiai autobusai atvežimui daug 
svečių, kaip tai iš Alison i jos, Hartfordo, New Britain 
ir iš kitur, tik .nieko negirdėti iš Maneli ėster ir Stani- 
ford. Nepamirškite pasidarbuoti, kad ir Jūsų kuopos 
butų reprezentuojamos šioj musų metinėj šventėj.

Malonu pranešti, kad apsiėmė TĖVYNĖS redak
torius M. L. VAŠI L ir kiti žymus svečiai pasakyti ati
tinkamas kalbas gegužinėj.

Susivienijimas vaidino ir vaidina svarbų vaidmenį 
lietuvių judėjime, o apskritys savo veikla daug gero 
padaro remdamos visus gerus darbus. Čia paminėsiu 

paskutiniu laiku viena faktą. Po antorojo pasaulinio 
karo, kada musų broliai lietuviai, gelbėdami savo gy
vybes, atsidūrė Vokietijoj kempėse, jų didžiausias bu
vo noras atvykti į šią laisvės šalį, tai jei .ne Susivieniji
mo pasidarbavimas, gal daugelis jų nebūtų pasiekę šį 
kraštą. Todėl kiekvieno lietuvio būtina pareiga remti 
sios organizacijos veiklą, dalyvauti apskrities geguži
nėje, maloniai laiką praleisti ir pasidaryti naujų pa
žinčių.

Šiaip gegužinėje bus visko kas svečiams ir vieš- 
Taigi rugpiučio 2 dieną lai visi ke- 

į 4-tos apskrities išvyką-gegužinę. 
p a s i m a ty n i o gi • g n ž i n ė, j t *.
J. MARČlUlAOmS,

SLA 4-tos apskrities koresp.
pranešimą pasitaikė rašyti atostogaujant

v •

nioins reikalinga.
Ji ai ir visus veda

Iki malonaus

PASTABA:—Šį
SLA vasarnamį Atlantic City, tai ta proga noriu pridėti, kad 
radom daug ką SLA vasarnamį pagerinta dėl vasarotojų pa
togumo. O. Vinikienė nesiskupi vasarotojams duoti gerų pa
tarimų. Liepos 7 dieną čia atvyko sekretorius dr. M. J. Vini
kas, tai su juo maloniai pasikalbėta.

Atrodo, kad čia atvykę lietuviai yra patenkinti. Mat yra 
proga susitikti lietuvius iš tolimesnių vietų, pasikeisti minti
mis. Kurie nenori maudytis jurose, tai tiems yra daug kitų 
dalykų pamatyti. Tuo laiku ten buvo taip vadinama Shriders 
konvencija, kurių su šeimomis buvo suvažiavę apie 50,000. 
Jie kožną dieną parodavo ant Boardwalk, jų benai grojo viso
kias
patys linksmai nusiteikę ir kitus mėgino pralinksminti. Tai čia 
nuobodžiauti nėra kada. J. M.

arabų, skočų ir kitokias melodijas, lošė klaunų roles,

nori pasakyti, kad kunigai ža
da žmonėms dangaus kara
lystę po mirčiai, o komunistai 
nori žmonėms padaryti lai
mingą gyvenimą ant žemės. 
J klausimą ar žmonės paten
kinti dabartiniu komunistiniu 
“rojum”, negavo atsakymo.

Taipgi Chruščevas ir Len
kijos komunistų vadas Wla- 
dyslaw Gomulka apie dvi va
landas kalbėjosi asmeniškai. 
Kokiais reikalais jiedu kalbė
josi, nepranešama, tik sako
ma, kad Chruščevas aplankė 
pietinę Lenkijos dalį, kur yra 
mašinų industrijos centras, 
taipgi jis dalyvavo oficialia
me komunistų susir i n k i m e 
Varšuvoje.

Patirtis Pabaltijo Kraštuo
se Sukelia Antibolševiki- 

nes Nuotaikas

“DER MONAT” žurnale 
tilpo ilgesnis strapsnis apie 
nuotaikas Sovietų Sąjungoje 
ir apie kai kurias opozicines 
sroves. Iškeliamas t. k. fak
tas, kad musų kariai ir kili, 
pabuvoję kurį laiką Pabaltijo 
kraštuose, ir šiaip Vakaruose, 
pradeda įsitikinti valdiškos ir 
partietiškos sovietų propa
gandos melagingumu ir ima 
geriau suprasti bei vertinti 
vakarietišką gyvenimo stilių. 
Vis labiau augo ir auga abe-

A

jonės, ar sovietinis kelias į 
gerbūvį yra pats tikrasis. 
Planų daug, o padėties page
rėjimas visai menkas. Sovie
tų Sąjungos opozic i n i u o s e 
sluoksniuose išryškėjusios t. 
k. dvi srovės: nebolševistinė, 
kuri, nepatenkinta senąją va
dovų karta, siekia sovietinę 
sistemą reformuoti ir — libe
ralinė srovė, kuri siekia sovie
tinio režimo galo. Karui kilus, 
pirmoji srovė, galimas daly
kas, vis dėlto gintų Sovietų 
Sąjungą (arba bent Sovietų 
Rusiją), gi antroji srovė ka
ro atveju darytų visa, kad 
sovietinis režimas karą pra
laimėtų. E.

Žinios iš Okupuotos
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Vinys iš Odesos, radiato

riai iš Minsko, o vinių ir ra
diatorių fabrikai čia pat Lie
tuvoje, pastebėjo Lkp suva
žiavime Kauno HES statybos 
viršininkas 
menės 
minąs 
mentą, 
trinės
mas iš Rusijos.

----- o-----
B r a n g us auksas, doleris. 

Atvykusių iš Lietuvos pasa-

Luchnevas. Ak- 
cemento fabrikas ga- 
aukštos markės ce- 
tačiau cementas elek- 

statybai esąs atveža-

Su musų tautos atgimimu pradėta daugiau kalbėti 
apie vienybės reikalingumą lietuvių tarpe. Juk tada 
kova už tautos teises ir savos spaudos atgavimų reika
lavo didelių pastangų, kurias galėjo duoti musų tautos 
glaudesnis vieningumas. Todėl jau pirmieji tautos ža
dintojai kėlė vienybės reikalą, o dr. Vincas Kudirka, 
lyg norėdamas įdiegti visom kartom, kokia mintimi tu
rėsime vadovautis tautiniuose darbuose, net į tautos 
himną įpynė žodžius — Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi.

Šiais laikais, kada Lietuva yra okupuota ir turi pa* 
kelti nuožmių priespaudą, lietuvių didesnės vienybės 
reikalas vėl tapo svarbiu ir opiu klausiniu. Šis klausi
mas ypač turi rūpėti mums, kurie gyvename laisvame 
pasaulyje ir kur turime pilną laisvę vesti kovą Lie
tuvos Nepriklausomybei atstatyti, 'račiau laisvės kova 
reikalauja .nemažų pastangų ir todėl visai suprantama, 
kad didesnėm .jėgom sutelkti vis dažniau girdėti garses
ni balsai siekti musų visos išeivijos glaudesnio tarpu
savio bendradarbiavimo ir vieningumo.
SLA nuo pat įsisteigimo dienos skleidžia 
ir palaiko lietuviu vienybės mintį

Ne musų uždavinys gvildenti plačiau, kokios kliu- 
tvs neleidžia pasiekti platesne vienybę musu visuome- 
■nes tarpe, bet mes negalime nepriminti, kad Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje daugiau kaip 70 metų rūpes
tingai ugdo vienybės idėją. — Neesinu aklas patriotas, 
bet be vienybės kito kelio nematau — taip kalbėjo Pi
jus Paseckas Susivienijimo steigiamajam susirinkime • 
1886 metais. Tais pačiais laikais ir aušrininkas dr. Jo
nas Šliupas savo leidžiamam laikraštyje “Lietuviškas 
Balsas" ne kartą kėlė ir skatino lietuvius j vienybę. Vi
si to meto veikėjai žavėjosi vienybės mintimi ir tos min
ties įtakoje musų1 broliškosios organizacijos steigėjai 
savo kurinį pavadino SUSIVIENIJIMU, atseit, buvo 
parinktas žodis, kurio turiny telpa vienybės mintis.

Jau pirmoje SLA konstitucijoje glūdėjo lietuvių 
vienybės pradai. Dar ryškiau toji mintis buvo pabrėž
ta vėlesnėse SLA konstitucijose, o dabar vaikiančioji 
konstitucija musų organizacijoj tikslus aptaria šiaip: 
Vienyti į brolišką sąjungą visus gero elgesio lietuvius, 
neatsižvelgiant į jų lytį, tikybą ar politines pažiūras.

Tokiais dėsniais paremtas Susivienijimas plačiai at
vėrė savo duris visiems lietuviams, nes minėtas konsti
tucijos straipsnis pašalina tai, kas galėjo būti klintimi 
musų vieningumui. Todėl Susivienijime gali rasti ben
dra kalba i vairiu pažiūrų lietuviai. Broliškumo dva- 
šia, kuri yra palaikoma narių tarpe, prisideda prie tar
pusavio geresnių santykių, kas, be abejo, veda ir į glau
desne vie.nvbę,

I Susivieni įima .susitelkė tūkstančiai lietuvių ne vien 
dėl geros apdraudos. Daugelis į jį atėjo patriotiniais 
sumetimais, kad prisidėjus ir palaikius lietuviškuosius 
darbus, kuriuos SLA atlieka jau daugelį metų* Tuo 
budu Susivienijimas yra pasiekęs tam tikrą musų vi
suomenės vien įvbę.

Susivienijimo pasiekti gražus vaisiai ne tik turi 
Imti išlaikyti, bet dar padidinti. Tuo bus užtikrinta 
patriotiniai darbai ir organizacijos ateitis. Sutelkę į 
Susivienijimą daugiau lietuvių, per jį galėsime* siekti 
dar didesnio musų visuomenės vieningumo. Todėl, jieš- 
kant keliu ir budu i platesne lietuvių vienvbę, reikia at- 
kreipti didesnį dėmesį j Susivienijimų, kuris yra tos 
minties puoselėtojas ir ugdytojas.'

i

kainos labai 
laikų 10 

monetą mokama virš 
Už ameriko-

kojimu, aukso 
aukštos. Už caro 
rublių 
1,000 rublių.
nišką dolerį Lietuvoje dabar 
mokama (žinoma neoficialai) 
55-65 rublius. Dolerių žmonės 
kartais gauna laiškuose iš sa
viškių.

----- o------
Radijo imtuvų skaičius Lie

tuvoje per metus priaugęs 
20,000, pranešė ryšių minis
teris iper Vilniaus radiją. Esą 
įrengta 15,000 radijo taškų. 
Sugretinus tą skaičių su nau
jųjų imtuvų skaičiumi, mato
si, kad tik apie 5,000 imtuvų 
prisidėjo privatiniuose butuo
se.

Radviliškio miesto gyvento
jai be pirties. Pirtis jau tre
čias mėnuo remontuojama, o 
gyventojams esą patariama 
vykti į Šiaulių pirtį, rašbma 
“Tiesos” 282 numeryje.

----- o------
Surašys visus Vilniaus na

mus.
nio inventarizavimo biuras 
paskelbė, kad 1959 metais į- 
vyks visų Vilniaus mu~to ra
jonų namų inventarizacija.

----- o-----
30,000 naujų sodų supla

nuota užveisti Lietuvoje per 
sekančius septynis metus, 
skelbiama naujausiam (2-me) 
žurnalo “Socialistini žemės 
ūkis” numeryje.

— Tarpmiestinis techni- 
inventarizavimo
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PASIŽVALGIUS

atidarys Amerikos pa- 
Jis nuskrido į Maskvą 
American World Air- 
Boeing 707 sprausminiu

lėktuvu

giriasi

komunistinė Kinija 
daugiau 2,200 lėktuvų 
bazėse Formozos apy- 
Sakoma, kad komu- 

Kinija taipgi turinti
pusketvirto tūkstančio

Viceprezidentui neleis 
naudotis savo lėktuvu

Kai šis Tėvynės nr. pasieks 
skaitytojus, musų krašto vi
ceprezidentas Richard Nixon 
jau bus Maskvoje ir liepos 25 
dieną 
rodą. 
Pan 
ways
lėktuvu ir manė juo skraidyti 
Sovietų Sąjungoje ir aplanky
ti kai kuriuos tenaitinius mie
stus. Dabar iš VVashingtono 
pranešama, kad sovietų pa
reigūnai neleis vicepreziden
tui Ni.xonui naudotis savo 
komerciniu lėktuvu, jis turės 
naudotis sovietiniais lėktu
vais. Taipgi tos pačios žinios 
teikia, kad Sovietų Sąjunga 
nele'džia Amerikos viceprezi
dentui grįžti namo per Sibirą 
ir Aliaską.

Dėl kokios priežasties So
vietų Sąjunga neleidžia Nixo- 
nui iš Maskvos grįžti Ameri
kon per Sibirą, valstybės de
partamentas nepraneša, taip
gi nieko nesakoma dėl nelei
dimo skraidyti savo 
jam esant Maskvoje.

Kinijos komunistai
dideliu lėktuvų skaičium

Raudonosios Kinijos komu
nistai, kaip ir Sovietų Sąjun- 
kos, dažnai giriasi pasauliui, 
kad jie nori palaikyti taiką 
pasaulyje ir nesiruošia karui. 
Tačiau iš Formozos praneša
ma, jog 
turinti 
keliose 
linkėse. 
nistinė 
apie
visokios rūšies lėktuvų. Tas 
komunistinės Kinijos lėktuvų 
skaičius iškilo viešumon po 
to, kai tautinė Kinija numušė 
penkis (komunistų lėktuvus.

Jeigu komunistai nuolat gi
riasi, jog jie nesiruošia karui 

‘ ir nori palaikyti taiką pasau
lyje, tai kokiems galams 
jiems reikalingas tokis dide
lis skaičius lėktuvų? Iš to aiš
ku, kad jie vienaip kąiba, o 
kitaip daro.

Amerika pasitrauks iš 
prancūzų bazių

Kadangi Prancūzijos prezi
dentas Charles de Gaulle ne
nori laikyti Jungtinių .Ameri
kos Valstybių atominių gink
lų savo žemėje, tai JAV, kaip 
pranešama iš Paryžiaus, ne- 
užilgio pradės iškeldinti iš 
prancūzų bazių apie du šimtu 
karinių lėktuvų. Teigiama, 
kad buk tie amerikiečių lėk- j 
tuvai bus iškeldinti į Vakarų 
Vokietijos ir Didžiosios Bri
tanijos bazes. Taipgi prezi
dentas de Gaulle nesutinka į- 
sileisti į savo kraštą Ameri
kos atominių ginklų. Pagal | 
Amerikos įstatymus, 
nius ginklus 
amerikiečiai

atomi- I
turi kontroliuoti I 

pareigūnai, o de į

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPV VEIKLA

Cleveland, Ohio Chicago, Illinois

ŠIA 14 KUOPOS PIKNI- 
KAS-SUEIGA NEĮVYKS

Jonas ir Petronėlė Rankaičiai
Paminėjo 59 Metų Vedybinio 

Gyvenimo Sukaktį
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 14 kuopa buvo numa
čiusi vasaros sueigą-pikniką 
surengti liepos mėnesio 26 
dieną, sekmadienį, EI e n o s 
Sclineider gražioje sodyboje, 
North Olmsted, bet susida
rius tam tikroms nepatogioms 
aplinkybėms, piknikas atšau
kiamas, tai yra liepos 26 die
ną pikniko-sueigos nebus.

RENGIMO KOMISIJA.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopa Ruošia
Metini Pikniką

ne-
na-

metinius pikni- 
metu, o žiemos 

tuojau po švenčių, su- 
tradicinius pasilinks- 

vakarus su progra-

Reikia pasigėrėti, kad* 
muistanti SLA 75 kuopos 
riai jau per keletą desėtkų 
metų ruošia 
,kus vasaros 
sezone, 
ruošia 
minimo 
mu.

Šių metų rugpiučio 16 die
ną ruošiamas piknikas visiem 
žinomoje vietoje, Arrovo Se
co Parke N. Avė 60 ir Figue- 
roa Street (prie Pasadena 
Freeway).

Skaniai pagaminti pietus 
bus pateikti 1-mą valandą po 
pietų. Ta’pgi bus šilti ir šalti 
gėrimai, bei 
mai.

Maloniai 
Kalifornijos 
tradiciniame
ti koskaitlingiausiai.

SLA 75 Kuopos Valdyba.

kiti paįvairini-

kviečiame visus 
lietuvius šiame 

piknike daiyvau-

Buvo Sėkmingas Piknikas
Lietuvių Tautinės Sąjungos 

skyrius šių metų liepos 12 
dieną Arrovo Seco Parke su
ruoštame piknike dalyvavo 
apie 300 publikos, ir visi link
sminosi gražiqje nuotaikoje. 
Šio gražaus parengimo visas 
pelnas skiriamas Lietuvių 
Tautos Namo fondui, Los 
Angeles mieste. O. R.

Akron, Ohio

SLA 198 Kuopos Veikla

šių metų liepos mėnesio 12 
dieną įvyko SLA 198 kuopos 
susirinkimas. Jis buvo pradė
tas susikaupimu pagerbiant 
mirusį kuopos narį Antaną 
Mockevičių.

Toliau buvo pasidžiaugta, 
jog kuopos rengtas išvažiavi
mas į Stanley Lucas sodybą 
pavyko labai gerai. Diena pa
sitaikė saulėta, tai susirinko 
nemažai svečių iš Akrono ir 
keletas matėsi iš kaimyninio 
Clevelando. Visi svečiai ture-• 
jo gerą nuotaiką, kurią palai
kė šeimininkės pavaišindamos 
skaniais valgiais ir gaiviu gė
rimu. Be geros nuotaikos 
kuopai liko keletas dolerių 
pelno.

Akrone atgaivintas Balfo 
34 skyrius. Į naują valdybą 
įeina net trys SLA 198 kuo- 
pos nariai: J. Vaičaitis — 
pirmininkas, C. Gaškienė — 
vicepirmininkė, Pr. Joga — 
sekretorius. Be šių dar valdy
boje yra kuopos daktaras dr. 
A. Baltrukėnas
ir Ig. Janavičius — 
kas.

Valdyba savo 
posėdyje numatė 
pravesti rūbų ir 
liavą.

vicepirm. 
iždinin-

paskutiniam 
šį rudenį 

pinigų rink- 
Koresp.

........ . z...... ......
Gaulle tik tuomet sutiktų pa
laikyti Amerikos bazes Pran
cūzijoj, jei jam butų leista jų 
naudojimą kontroliuoti.

Waterbury, Conn.

East Allegheny Avenue.
Gust. Palaitis,

SLA 135 kuopos sekr.

ris turėtų įvykti šių metų 
rugpiučio mėn. 2 dieną, Lie
tuvių Muzikalėje Svetainėje, 
2715

Liepos 24, 1959

Sveikatos skyrius

«

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS0

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

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, III.
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Jonas ir Petronėlė Rankaičiai

ilgamečiai 
Petronėlė 
21 dieną 
vedybinio

ir du sūnūs Joną ir Al- 
ir turi penkis anukus. 
linkiu ponams Rankai- 
daug laimės ir sveika-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 139 kuopos 
nariai Jonas ir 
Rankaičiai, birželio 
paminėjo 50 metų
gyvenimo sukaktį. Anksti ry
te jie lankėsi bažnyčioje ir 
išklausė pamaldų, o vėliau jų 
garbei buvo surengti pietus, 
kuriuose dalyvavo jų šeimos 
nariai ir artimi draugai.

Rankaičiai gyvena 9750 
Normai Avenue, Chicago, II- 
linois per 38 metus. Jie gra
žiai išauklėjo vieną dukterį 
Annie 
fredą,

Aš 
čiams
tos ateityje, taipgi linkiu su
laukti deimantinio jubiliejaus, 
kuris bus už 25 metų.

Labai mažai yra tokių žmo
nių, kurie sulaukia 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ties, tačiau ponai Rankaičiai 
yra vieni iš ne daugelio, kurie 
tos reikšmingos sukakties su
laukė ir paminėjo auksinį ju
biliejų. Susivienijime jie pri
klauso virš 40 metų ir dar 
gerai jaučiasi, pilni energijos, 
seka savo organizacijos rei
kalus ir įdomaujasi lietuviš
kais reikalais.

Geriausios sveikatos ir ilgo 
amžiaus ponai Rankaičiai!

Draugas.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kuopos Pirmi
ninkas Apsivedė

Su-
na-

mu-
Vin-

Turiu garbės pranešti 
sivienijimo 135 kuopos 
riams ir visuomenei, kad 
sų kuopos pirmininkas,
cas Botyrius, šių metų liepos 
mėnesio 11 dieną apsivedė su 
panele Alb. Kuršaite iš 
Bridgeport, Conn. Kadangi 
panelė Kuršaitė yra to miesto 
gyventoja, tai ir vestuvės į- 
vyko tenai. Šlubas buvo 1 va
landą po pietų, po to jauna
vedžiai, svečiai ir visi vestu
vių dalyviai važiavome į vie
ną resitauraną, kur įvyko iš- 

| kilmingi pietus. Čia jaunave
džiai susilaukė daug dovanų 
iš giminių ir pažįstamų.

Vyriausiu pabroliu 
Robertas Feiferis iš 
Yorko. 
ninkus 
pianu, 
maršui, 
kviesti 
nuotakos 
Straschert. Čia 
gerai parengtus 
skaniais valgiais ir 
Taip ibebaliavojant, 
toji valanda, kada 
džiai atsisveikino ir 
medaus mėnesiui, 
numatytas praleisti 
City, SLA vasarnamy.

Mes, SLA 135 kuopos valdy
ba ir nariai sveikiname musų 
gerb. pirmininką Vincą Bo- 
tyrių ir jo žmonelę vestuvių 
proga ir linkime jiems lai
mingo ir ilgo gyvenimo. Tiki
mės, kad tuoj pasimatysim 
musų kuopos susirinkime, ku

buvo 
NewFeiferis

Jis linksmino vestuv- 
gražiai skambindamas 
Pasibaigus vestuvių 

jaunavedžiai ir visi 
svečiai vykome pas 

seserį Augeniją 
vėl radome 

stalus su 
gėrimais, 
atėjo ir 
jaunave- 
išvažiavo 

kuris yra 
Atlantic

ŠIA 11 Kuopos Veikla

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtoji apskritis, su 
pagalba 11 kuopos rengia ge- 
gužinę-pikniką šių metų rug
piučio mėn. 2 dieną, Bellevievv 
Grove Parke, 36 Lakewood 
Road, Waterbury, Conn.

Prašomi visi SLA 11 kuo
pos nariai, taipgi ketvirto
sios apskrities ribose gyve
nanti ir iš apylinkių kolonijų 
Susivienijimo nariai ir geros 
valios lietuviai ir lietuvaitės 
atsilankyti į šią gegužinę-pi'k- 
niką ir jaukioje nuotaikoje 
laiką praleisti. Iš praeities ži
noma, kad Waterbury visuo
met piknikai būna gražiai su
rengti ir dalyviai išvažiuoja 
patenkinti, taip bus ir šiame 
piknike.

Teko sužinoti, kad iš apy
linkės miestų atvažiuos net 
keturi autobusai pripildyti tų 
kolonijų lietuviais, 
anksto galima 
piknikas bus 
viais.

Šeimininkės,
sutiko gegužinėje padirbėti, 
iš anksto prie pikniko ruošia
si darymos planus, kad butų 
pagaminta skanių užkandžių 
ir atsilankiusiai publikai ne
reikėtų badauti, taipgi bus 
užtektinai įvairaus gėrimo 
troškuliui numalšinti.

Geras orkestras gros viso
kius šokius, tai jauni ir sene
snio amžiaus galės smagiai 
pasišokti erdvioj salėj. Va
žiuoti reikia North Maine iki 
Belleview Grove parko.

Susivienijimo 11 kuopos 
valdyba nuoširdžiai kviečia 
vietinius ir apylinkėse gyve
nančius lietuvius ir lietuvai
tes dalyvauti šiame piknike, 
susitikti savo senus draugus, 
pasidaryti naujų pažinčių ir 
linksmai laiką praleisti. Bus 
ir kalbų programa dalyvių 
patenkinimui.

Iki pasimatymo piknike 
rugpiučio 2 dieną.

Albinas Kušlis.

todėl iš 
sakyti, kad šis 

gausus daly

kurios mielai

So. Milwaukee, Wis

Iš SLA 133 Kuopos Pusme
tinio Susirinkimo

Šių metų liepos mėnesio 12 
dieną, 2-rą valandą po pietų 
pp. O. Kaufmanų namuose į- 
vyko SLA 133 kuopos pusme
tinis susirinkimas. Apsvars
čius kuopos reikalus, prieita 
prie SLA 10 apskrities meti
nio suvažiavimo, kuris įvyks 
spalio mėn. 18 dieną po glo
ba SLA 133 kuopos.

Aptarus apskrities reika
lus, nutarta SLA 10 apskri
ties suvažiavimo metu pami
nėti SLA 133 kuopos, So. Mil- 
waukee, Wis., 40 metų gyva
vimo sukaktį-jubilieijų. SLA 
133 kuopa suorganizuota bir
želio mėnesį 1919 metais.

J. Mitka.

St. David, Illinois

MIRft JOE MITCHELI.
SLA 108 Kuopos

_________

Narys

Šių metų birželio 
dieną savo namuose 
Mitchell, sulaukęs 67 metus 
amžiaus, ilgametis Susivieni
jimo Lietuvių Amerikos 108 
kuopos, gyvuojančios Canton, 
Illinois narys, kurioj velionis 
priklausė per devyniolika me
tų.

Jis gimė Aleve, Vilniaus 
gubernijoj, Lietuvoje. Į Jung
tines Amerikos Valstybes at

mėn. 28 
mirė Joe

v •

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

KtZALLS' MOKYKLINIO AMŽIAUS

3. Psichologinės ir emocines vaiko 
problemos.

Vaiko gyvenimo laikotarpis tarp 6 
metų ir 12 yra pereinamas nuo jauno 
vaiko į jaunuolio amžių; bet tas vien tik 
ramaus mokslo ir malonaus sugyveni
mo, žaidimo su draugais amžius, jis at
neša vaikui daug naujų pergyvenimų ir 
neretai sunkių problemų.

Aplinkos ir vadovybės pakeitimas 
nėra jam lengvas pergyvenimas. Retas 
vaikas jaučiasi gerai mokykloje nuo pir
mos dienos; dauguma sunkiai pergyve
na atskyriam nuo namu, nuo tėvu glo- 
bos, jaučiasi vieniši, tiesiog serga namų 
pasiilgimu. Kiti vėl yra susirūpinę 
nauja globė.ja-inokyto.ja, kai]) ji vado
vaus jam, koks bus sugyvenimas su ja. 
Atsitinka, kad vaiko elgimasis pasikei
čia iškarto mokykloje, regis ir jo būdami 
pasikeitęs; iš pavyzdingo, gero vaiko .jis 
pasidaro .nepaklusnus, užsispyręs, ne
mandagus. Taip jį veikia emociniai ap
linkos skirtumai, ypač jeigu vaikas bu
vo perdaug tėvų suvaržytas, tai pasijau
tęs pasiliuosavęs nuo pančių, jisai susi
jaudina, atsiranda 
mėgina neklausyti 
si laikyti tvarkos, 
priežastis gali būti

v •

te ist i 
laika t- 
laikav

noras būti laisvu, 
mokytojos ir nepri- 
Kita tokio elgesio 
nuo perdidelio išsi- 

lepinimo namie, kur tėvai jam pataika
vo, pildė visas jo užgaidas.

Bendrai vaikai prisitaiko prie nau
jų aplinkybių ne tuoj aus, o pamažu; tik 
susipažinęs su' mokiniais, jis pasirenka 
sau draugus. Augščiausis laipsnis jo 
sugyvenimo su mokykla ir jos didžiausis 
pamėgimas pasireiškia dažniausiai tik 
ketvirtais mokslo metais 4 skyriuje; jis 
jaučiasi surištas su ja emociniai ir 
laimingas.

Kuo daugiau jis pamyli mokykla ir 
draugus, tuo daugiau, jis atsitolina nuo 
tėvų ir namų, nori būti visai nepriklau

somu nuo jų. Čia neretai įvyksta nau-

yrav

tus Įvykius ir vaizdus, .jis nori .juos ge
rai ištirti, pažinti. Todėl tėvai turėtų 
duoti .jam paaiškinimus ir atsakymus; 
.jeigu .jis to negauna, jo vystymasis yra 
sutrukdytas ir veržlumas mažėja. Šitam 
amžiuje jis vis daugiau domisi ir seksu
aliniais klausiniais ir klausinėja tėvus, 
norėdamas gauti realius ir aiškius atsa
kymus.

(Bus daugiau)

vyko visai jaunu būdamas. 
Kiek apsipažinęs su čionaiti- 
niu gyvenimu, ilgai nelaukęs 
apsivedė su lietuvaite Marijo
na Gregorevičiute, ir išgyve
no St. David, Illinois apie 
penkiasdešimt metų.

Velionis buvo labai darbš
tus žmogus, linksmo budo, 
dirbo grosernėje, kalbėjo ke
turiomis kalbomis, buvo ge
ras biznierius.

Dideliame nubudime paliko 
dvi dukteris ir vieną sūnų. 
Lai jam bunie lengva ilsėtis 
laisvoje ir šaltoje Dėdės Ša
mo žemėje, o nuliudime liku
siems dukrelėms ir sunui reiš
kiu gilią žuojautą.

SLA 108 Kuopos Koresp.

Boston, Mass

Dainininkė Polyna Stoška 
Bosto Universitete

buvusi Męropoli- 
solistė, paskirta 
pareigoms muzi- 
Bostono Universi-

Lietuvaitė dainininkė Poily- 
na Stoška, 
tan Operos 
profesorės 
kos skyriui
tete. Apie jos paskyrimą pra
nešė universiteto prezidentas 
Harold C. Case. Tas atsako- 
mingas pareigas ji pradės ei
ti nuo rugsėjo mėnesio pir
mos dienos.

Polyna Stoška yra worces- 
terietė, muziką studijavo Bo
stone, New Yorke ir Europo
je. Po to ji debutavo su Vo-

vaidino
kartus

Bosto-

65,-
pro-

Eu-

kietijos Opera Berlyne, vė
liau su New Yorko miesto 
Operos Kompanija, o po to 
Mepropolitan Operoj 
ir* dainavo aštuonis 
pirmam sezone.

Ji turėjo koncertus
ne, Minneapoly, Čincinnati ir 
Toronte, Kanadoje. Antrojo 
pasaulinio karo metu Polyna 
Stoška išskraidė daugiau 
000 mylių ir išpildė ŪSO 
gramas.

Ji nuolatos važinėjo po
ropą, Kanadą ir po šį kraštą 
su koncertais ir festivaliais, 
devynis kartus pasirodė tele- 
levizijoje ir radio programo
se.

Pirm jos paskyrimo profe
sore Bostone Universitete, ji 
profesioriavo Indiana Univer
sitete.

Linkėti Polynai Stoškai ge
riausios sėkmės atsakonungo- 
se profesorės pareigose.

I
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Atliek amus pinigus nuo 

kasdieninio pragyvenimo ge
riausia į vestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus.

I ■> ,

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje ketvirtosios apskrities 
metinė tradicinė gegužinė į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 2 
dieną, Belleview Grove Parke, 
36 Lake Wood Road, Water- • 
būry, 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.

—o—
Los Angeles Calif. — Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
75 kuopos rengiamas metinis 
piknikas įvyks šių metų rug
piučio mėn. 16 dieną, Arrovo 
Seco Parke N. Avė 60 ir Fi- 
gueroa Street (prie Pasadena 
Freeway). Bus skaniai paga
minti pietus 1-mą valandą po 
pietų. Bus įvairių gėrimų ir 
kitokių paįvairinimų. Rengė
jai kviečia vietinius ir apylin
kėse gyvenančius lietuviu at
silankyti į pikniką.

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. 
Patenkinkite rengėjų prašy
mą ir rugpiučio 23 dieną vy
kite j Rocky Glen parką.
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Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
I

leisti istorijas Ameri-

Didmiestyje Chicagoje į- 
steigta Amerikos Lietuvių Is
torijos Draugija. Jos suma
nytojas, steigėjas ir dabarti
nis pirmininkas yra plačiai ži
nomas audit. J. P. Varkala. 
Svarbiausias draugijos tiks
las
kos lietuvių tarpe pasižymė
jusių asmenų. Draugija jau 
turi savo ižde arti pusantro 
tūkstančio dolerių ir nemaža 
narių. Taipgi ji jau turi vie
na mecenatą, kuris skiria sti
pendiją tokiam jaunuoliui, 
kuris universitete parašys di
sertaciją apie vykimą lietuvių 
į Ameriką dėl gavimo P. H. 
D. laipsnio.

Dėl disertacijos parašymo 
ir stipendijos skirimo, J. P. 
Varkala pasikeitė laiškais su 
prof. Alfred Senn. P-no Var- 
kalos laiškas prof. Senn 
turinio:

šio

Prof. Alfred Senn 
207 Cynwyd Road 
Bala Cynwyd,

Didžiai Gerb.

Pennsyvania

Profesoriau:
atida perskai- 
“Drauge” ge-

čia pridedu įstatus 
Lietuvių Istorijos 
ir iškarpą mano 
reikale šios drau-

stipendiją tokiam lietu- 
studentui universitete, 
dėl gavimo Ph. D. laip- 
paruoštų disertaciją ir

Su didelia 
čiau straipsnį 
gūžės 8 d., 1958 metų, kuria
me aprašoma puota balandžio 
26 d., Philadelphia, Pennsyl- 
vania, kur atžymėta Tamstos 
20-ties metų sukakties veik
los Pennsylvanijos Universi
tete.

Drauge 
Amerikos 
Draugijos 
straipsnio
gijos, kuris tilpo Naujienose 
ir Drauge...

3-čią dieną spalio mėn. bu-. 
vo posėdis esančių narių A- 
merikos Lietuvių Istorijos 
Draugijos. Šitam susirinkime 
buvo pranešta, kad vienas iš 
jos narių ant tiek duosnus 
tikslui šios draugijos, kad su
teikė 
viui 
kuris 
snio
surinktų žinių kada lietuviai 
pradėjo imigruoti į Ameriką 
ir apie Jų darbą ir veiklą.

Kada aš buvau pradinėj 
mokykloj Garliavoj (netoli 
nuo Kauno), tai kaimynai at
nešdavo man skaityti laiškus 
iš Piįtston, Scranton miestų. 
Pennsylvanijos valstijos. Spė
jama, kad daugiausia lietuvių 
važiavo į anglių kasyklas, to
dėl Jūsų Pennsylvanijos val
stijoje reikia jieškoti pirmų 
lietuvių ateivių.

Su šiuo tikslu aš ir krei- 
piuosiu pas Tamstą, Didžiai 
Gerbiamas Profesoriau, gal 
Jus žinote lietuvį studentą 
Jūsų universitete kuris pasi
imtų ant savęs tokią diserta
ciją dėl Ph. D. laipsnio para
šyti ir sunaudoti skiriamą sti
pendiją.

Jus gerbiantis
J. P. Varkala.

------o------
Profesorio Alfred Senn 

sakymas J. P. Varkalai.

Brangus Tamsta:

Atsakydamas į Tamstos 
ką, turiu pasakyti, kad 
stybesnį laišką gavau.

Pats būdamas labai užim
tas ir be to kitos specialybės, 
aš laišką ir draugijos įstatus

------ —--------------------X

at-

lais 
ank-

dukrelės, 
darbo su

maniau, 
Tamstai pats 
kad neturėjo 

mėnesį susi- 
Be to, turėjo 

savo didele

perdaviau savo sunui, kuris 
yra istorikas. Jis pernai dėstė 
istoriją Hunter College, New 
York City, bet dabar yra is
torijos instruktorius Rutgers 
Universitete, Newark, N. J.

Jis man pasakojo, kad turi 
ir vieną lietuvį studentą, ku
rį norėjo suįdominti Tamstos 
siūlomąja tema. Aš 
kad jis gal ir 
rašys. Matyt, 
laiko. Rugsėjo 
laukė 
daug
knyga apie Lietuvos įkūrimą. 
Ta knyga dabar leidžiama 
Columbia University Press’o 
ir turi titulą “The Emergenge 
of Modern Lithuania”. Aš ir 
rankraštį ir pirmąją spaudos 
korektūrą perskaičiau ir tu
riu pasakyti, kad man labai 
patinka. Jis labai gražiai na
grinėja lietuvių tautiškumo 
idėjos pradžią ir taip pat pir
muosius Lietuvos valstybės 
žygius. Tam darbui jis pasi
naudojo visokiais archyvais, 
ypač Saulio Archyvu musų 
universitete, bet taip pat ar
chyvais Vašingtone, Kalifor
nijoj (Hoover Ubrary), Var
šuvoje ir kitur, taip pat Švei
carijoj. Jis turėjo asmeninius 
pasikalbėjimus su visokiais 
lietuviais veikėjais iš anų lai
kų, pav. Mykolas Biržiška, 
Kairys-Kaminskas ir tt. Kny
ga išeis iš spaudos gegužės 
mėnesį. Man rodos, kad Jūsų 
organizacija ir Tėvynės My
lėtojų Draugija turėtų tuo 
leidiniu susidomėti.

Aš jam vėl priminsiu Tam
stos laišką. Tačiau turiu per
spėti, kad nevisada lengva 
tuajauš surasti pageidaujamą 
kandidatą šiokiam ar kito
kiam uždaviniui atlikti. Rei
kia laukti, kol atsiras tinka
mas asmuo. Bet nėra abejo
nės, kad mano sūnūs suras 
žmogų. Sunaus adresas yra: 

Dr. Alfred Erich Senn 
Department of History 
Rutgers University 
Newark, New Jersey 

Apie savo darbuotę dar 
pridsėsiu, kad 1957 m. Vokie
tijoj išėjo iš spaudos mano 
knyga Handbuch Der Litau- 
ischen Sprache. Band II: 
Lesebuch Und Glossar. Lei
dėjas: Carl Winter, Heidel- 
berg. Tai yra antrasis tomas 
didesnio veikalo, kuris bus 
pagrindinis lietuvių kalbos ir 
literatūros vadovas. Pirmasis 
tomas tik vėliau 
Išleistas antrasis 
chrestomatija su 
vok iškai-anglišku
Tekstai visi lietuviški. Pasis- 
kinimai, tai yra, mokslinis 
komentaras, yra vokiškai. 
Tačiau žodynėlis knygos gale, 
kur kietkvienas tekstuose var
tojamas žodis yra įtrauktas, 
yra su vokiškais ir angliškais 
vertimais. Vadinasi, ir Ame
rikos lietuvių vaikai gali sėk
mingai naudotis. Ar negalėtų 
Tėvynės Mylėtojų Draugija 
savo nariams pasiūlyti pirk
ti? Gaila butų, jeigu lietuviai 
nesinaudotų. Knyga susilaukė 
tik prielankių recenzijų, net 
už geležinės uždangos, nors 
pačioj Lietuvoj kol kas dar 
nutyli. Vienas Čekoslovakijos 
recenzantas buvo tiik tuo ne
patenkintas, kad nėra tekstų

pasirodys, 
tomas yra 
lietuviškai- 
žodynėiiu.

parašytų dabartinių Lietuvos 
komunistų, vadinasi, kad nė
ra komunistinių tekstų. Kur 
čia visiems įtiksi ? Knygos 
kaina, rodos, apie 7 doleriai. 
Bet jeigu Tėvynės Mylėtojų 
Draugija nupirktų keletą tu
zinų iškarto, esu tikras, kad 
gautų didelę nuolaidą.

■Laikas nuo laiko SANDA
ROJ randu žinių apie Tamstą 
ir visada su dideliu susidomė
jimu skaitau. Sveikinu su ne
nuilstančiu energinkumu. Aš 
pats tokios energijos jau ne
beturiu. Dabar jaučiuosi kiek 
pavargęs. Per . paskutinius 
metus organizacijos nusiuntė 
mane atstovu į tarptautinį 
kongresą. Vasario mėnesį vėl 
nuvyksiu į Europą. Skaitysiu 
paskaitas kai kuriose valsty
bėse. Bet balandžio mėnesį 
busiu vėl atgal.

Šių metų gale, t. y. gruo
džio pabaigoje, tarp Kalėdų

ir Naujųjų Metų, busiu Chi
cagoje, kur įvyks metinis kal
bų mokytojų suvažiavimas. 
Pats būdamas Amerikos Vo
kiečių Kalbos Mokytojų Są
jungos pirmininku turėsiu bū
tinai dalyvauti. Tačiau tikiu, 
kad atsiras laisvas laikas ir 
seniems paž į s t a m i e m s ir 
draugams aplankyti.

Musų vaikai jau visi vedę 
ir išsiskirstę. Viena duktė net 
gyvena Kalifornijoj, kur turi 
vyrą ir septynius vaikus. Ki
ta duktė, taip pat ištekėjusi; 
kol kas dar gyvena čia neto
li. Tačiau gali būti, kad per
sikels į Floridą. Sūnūs, jau
niausias iš visų, taip pat jau 
baigęs mokslus ir savistovus, 
gyvena su 
kad mudu 
vėl vieni.

Tamstai 
siunčiame 
kėjimus.

šeima. Taip 
su žmona

išeina, 
dabar

šeimaiir Tamstos 
širdingiausius lin-

Alfred Senn.

Nauji Polinkiai Valstybiniuose įstatymuose 
Uždarbio Minimumo Atžvilgiu

1937 metais konstituciniais 
pagrindais tvirtai nustačius 
uždarbio minimumo valstybi
nius įstatymus ir 1938 me
tais priėmus Federalinį Tei- 
s i n g a i Apmokamo Darbo 
Standarto Aktą, uždarbio mi
nimumo legislacija pasidarė 
priimta svarbia dalimi musų 
pagrindinėje socialinėje legis- 
laturaje. Nuo to laiko uždar
bio minimumo pritaikymo 
tikslu buvo išleisti nauji įsta
tymai ir padaryta daugelis 
pakeitimų ir pagerinimų eg
zistuojančiuose įstatymuose.

Valstybinė uždarbio mini
mumo svarba gludi tame fak
te, kad šie įstatymai sudarė 
pagrindą uždarbiams vietinė
se įstaigose, kuriose Federa
linis Teisingai Apmokamo 
Darbo Standarto Aktas ne
buvo pritaikomas. 31-je val
stijoje, Kolumbijos Distrikte, 
Havajuose ir Portorike dabar 
yra uždarbio minimumo įsta
tymai. Amerikoje pirmą to
kį įstatymą praveda 1912 m. 
Massachusetts valstija.

Valstijos, kurios 
uždarbio minimumo 
pirmą kartą priėmė 
mont, pravedusi šį
1957 m., IdaBo, Naujoji Mek
sika ir Wyoming, kuri įsta
tymą pravedė 1955 m. Į ki
tus seniai padarytus pakeiti
mus įėjo normų pakėlimas 
24-se t jurisdikcijose, kurios 
anksčiau pravedė uždarbio 
minimumo įstatymus.

Po to, yra siekiama prave
sti minimumo normas pačiuo
se valstijų įstatymuose. Val
stybinių normų pravedimas 
įstatymuose per valstybės le- 
gislaciją tuc tuojaus įgalina 
uždarbio minimumo apsaugo
jimą. Alaskos įstatymai nu
statė $1.25 atlyginimo už vie
ną darbo valandą, kas yra 25 
centais daugiau, negu federa
linis minimumas, ir yra aukš
čiausias iš visų valstijų. Con- 
necticut, Massachusetts, Ne- 
vada, Rhode Island, ir Hava
jų salų įstatymai nustatė 
vieno dolerio atlyginimo mi
nimumą už darbo valandą. 
Darbo valandas atlygi n i m o 
normos kitose valstijose yra 
žemesnės ir nevienodas įvai- s 
riose valstijose.

buvo 
kad 
val- 

indi- 
Šios

neseniai 
įstatymą 
yra Ver- 
įstatymą

I

Statutinės normos tačiau 
yra nekeičiamos, nes jas sun
ku pritaikyti pagal ekonomi
nių sąlygų pasikeitimus. To
dėl kai kuriose vietose 
padarytos galimybės, 
valstijų algų nustatymo 
dyba nustatytų normas 
vidualioms industrijoms,
algų valdybos gali įsakyti pa
kelti atlyginimus tose indus
trijose, kur atlyginimai yra 
per žemi. Aukščiausia uždar
bio minimumo norma, nusta
tyta algų valdybų, yra $1.25 
darbininkams grožio salio- 
nuose Conneoticut valstijoje.

Dar vienas paskutiniu me
tu naujas išsivystymas yra 
vis didėjantis nusistatymas 
mokėti už viršvalandžius, ati
dirbtus virš savaitinio skai
čiaus. Alaskoje ir Havajuose 
mokėjimas už tokius viršva
landžius yra įstatymo įsaky
tas. .

I*

Panašus viršvalandžių ap
mokėjimo nustatymas yra 
pravestas ir kai kuriose vais
tuose pagal algų valdybų pot
varkius, kurie ypač pritaikyti 
kai kurioms industrijoms. 
Pagrindinis uždarbio minimu
mas yra dabar nustatytas už 
40-ties valandų savaitę, arba
—. ------------

8-nias darbo dienos valandas, 
pagal algų potvarkius Kali
fornijoje, Colorado, Kolumbi
jos Distrikte, New Jersey, 
New Yorke, Oregone ir Penn
sylvanijoje.

Palinkimas į uždarbio mini
mumo nustatymą pasireiškė 
dar tame, kad pagal įstaty
mus ne tik vyrai, bet moterys 
ir jaunamečiai turi būti į- 
skaityti. Ši akcija pirmiausia 
buvo pradėta 1939 m. Con- 
necticut valstijoje. Ugi šian
dien vyrai ir moterys yra ap
saugoti uždarbio minimumo 
įstatymais. Įstatymai iš pra
džios buvo nustatyti tikslu 
apsaugoti moteris ir jaunuo
lius, ir valstijas ir toliau krei
pė didelį dėmesį į industrijas 
ir prekybos įmones, kuriose 
daug moterų dirba.

Pagal Federalinį Teisinku- 
mo Darbo Standarto Aktą 
darbininkas, dirbąs privačio
se industrijose, kurios turi 
tarpvalstybinį biznį, yra ga
rantuotas, kad jo uždarbio 
minimumas bus vienas dole
ris už darbo valandą 40-ties 
darbo valandų savaitei. Už 
viršvalandžius darbin i n k a s 
turi būti atlygintas pusantro 
karto daugiau, t. y. $1.50 į 
valandą. Pagal įstatymą taip 
pat yra reikalaujama 16 me
tų amžiaus minimumo.

Kadangi uždarbio minimu
mas vieno dolerio sumoje už 
vieną darbo valandą Ameri
kos industrijoje ligi šiol pa
gal buvusias algas yra dides
nis, į uždarbio valandos įsta
tymus yra žiūrima, kaip į ap
saugą blogiau apmokamų ne
organizuotų darbininkų.

American CounciJ.

ko tu iš manęs
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Detroit, Michigan

Važiavo Grybauti, Bet
Sugrįžo be Grybų

Vienas tautietis rudens me
tu sumanė važiuoti grybauti. 
Vieną šaštadienio rytą ank
sti užsikėlęs apsirengė, paval
gė pusryčius, pasiėmę į kiše
nę buteluką, įsidėjo į automo
bilių bušelius ir išvažiavo į 
mišką grybauti. Nuvažiavęs 
palei mišką pasistatė automo
bilių, pasiėmė bušelį ir eina 
į mišką grybų rinkti. Jis eina 
į vieną vietą, eina į kitą ir
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Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu mosy firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC.
135 WEST llth STREET 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. GRamercy 6-7430

332 Flllmoro Avenue
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhavvk 2874

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymu. Kiek 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. ir' adresatų 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 patamaivmus.

39 Raymond Plaza W. 
NEVV ARK, N. J.
Tel. MArket 2-2877

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

Atdara kasdien nuo 9-6 
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grybų neranda, bet dar vis 
eina tolyn į mišką jieškoda- 
mas grybų, tačiau jų nesima
to. Taip esant, pamąstė vie
nas sau, kad grybų nėra, tai 
iš žemės jų neišlupsi, reikia 
eiti prie automobiliaus ir va
žiuoti namo.

Beeidamas prie namų, pa
klydo ir niekaip iš miško ne
gali išeiti, pavargo ir atsisė
do po medžiu, išsitraukė iš ki
šenės buteluką, išgėrė vieną 
burną, išgėrė antrą ir pats 
sau tarė:

— Kad nors liucipierius 
mane išvestų iš to miško.' 
Pakėlęs akis aukštyn pamatė, 
kad tik ką suminėtas liuci
pierius prieš jį stovi. Jis pa
klausė jo
nori? Liucipierius atsakė, kad 
aš iš tavęs nieko nenoriu, nes 
tu jau priklausai man ar pra
garui. Jis sako einam, aš tau 
parodysiu tavo naują gyveni
mą. Paėję kiek pamatė didelį 
būrį liucipierių ir daug kati
lų, po kuriais ugnis kūrenas.

Žmogus klausia dėl kokios 
priežasties tie žmonės suva
ryti į tuos katilus? Liucipie
rius atsakė, kad tai mirusių 
žmonių sielos. Paėję toliau 
pamatė daug tuščių katilų. 
Žmogus žiuri ir mąsto į kurią 
pusę jam reikia eiti. Paėjęs 
kiek toliau pamatė daug žmo
nių su smala užli pytomis 
burnomis. Jis klausia dėl ko
kios priežasties tos burnos 
užlipytos Liucipierius paaiš
kino, kad tai nepageidaujami 
žmonės, tai mes turime būti 
atsargus su jais, nes jie gy
vi būdami nori visą pasaulį 
užkariauti, 
čiaupti.

Žmogus 
matė, kad 
čiu pušies
ar jis tikrai buvo pas liucipie
rių ir dabar nežino į kuriį 
pusę jam reikia eiti. KeŲs 
žingsnius paėjęs pamatė savo 
stovintį automobilių. Įsėdęs į 
automobilių ir pradėjęs va
žiuoti vienas sau mąsto ar jis 
tikrai buvo pas liucipierių.

Jam parvažiavus į namus 
žmona klausia ar parvežei 
grybų ? Grybų neparvežiau, 
bet buvau nuėjęs pas liucipie
rių ir pradėjo viską pasako
ti ką ten matė ir ką kalbėjo. 
Žmona netiki jo pasakoji-

I

mams ir ragina eit valgyt, 
vietoj niekus pasakojus. Sa
kau, dušiale, kaip mane gyvą 
matai, aš buvau pas liucipie- 
rių. Ji dar daugiau supyko 
ir sako eik gulti, vietoj nie
kus pasakojus. Bet jeigu ne
nori tikėti mano teisingam 
pasakojimui, tai su boba Juk 
nesimuši — pamąsčiau s am 
vienas. Aš rasiu žmonių, ku
rie mano pasakojimams pati
kės.

Aš nueinu į karčiamą, ten 
randu daug draugų, visiems 
nuperku gerti ir pradedu pa
sakoti, kad aš buvau pas liu- 
cipierių, bet tie mano draugai 
ne tik kad netiki, bet dar 
kvaliu išvadina. Vienas mano 
geras draugas, didelis šešių 
pėdų vyras sako, kad jis 
plurpia niekus. Aš jam pasa
kiau, kad tu gali netikėti ma
no teisingiems pasakojimams, 
bet aš rasiu žmonių, kurie 
patikės.

Pamąsčiau sau, nueisiu pas 
kunigą, kuris tikrai patikės. 
Nuėjus pas kunigą jis man
dagiai mane sutiko ir papra
šė sėsti. Atsisėdau ir pradė
jau pasakoti viską galas nuo 
galo, kad aš buvau pas liuci- 
pierių ir maniau kad jis tik
rai patikės, bet kur tau. Ku
nigas ramiai 
pasakojimus, 
keli, tu pas 
vai, tai tik 
mąsčiau sau,
teisybei netiki.

Einu namo nosį nuleidęs. 
Pareinu ir sutinku savo šešių 
metų vaiką, ir tas kukulis ne
tiki. Na, tai daryk ką neda
ręs, teisybei niekas nenori ti
kėti. K. Nausėdas.

išklausęs mano 
pareiškė — vai- 
liucipierių nebu- 
sapnas. Na, pa- 
ir kunigas mano

mums burnas už-

pa- 
pa-

pravėręs akis 
jis sėdi po tuo 
medžiu ir mąsto,

Nėra kur dėti bekonų? Vil
niaus “Tiesa” 281 nr. pranešė 
apie tokį atsitikimą: Arioga
los gyvulių supirkimo ir pa
ruošimo punkte tarnautojai 
atvežusiems bekonus 
nėją: “Šiandien jūsų 
pirkti negalime. Nėra 
ti”. Po keleto dienų 
vėl gaunamas tas pats atsa
kymas. Laikraštyje rašoma: 
“O laikas bėga, bekoninės 
kiaulės perauga į lašinines, jų 
kaina krinta. Žibulių invalidų 
namuose nupenėta kelios to
nos gražiausio bekono, bet 
niękaip negalima priprašyti, 
kad nupirktų”...

v •

atsaki- 
bekonų 
kur dė- 
atvežus

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 apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (išmokama per 20 metų) — 
duoklių mnėesiul $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 taikos 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

X SLA V A JA U S

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.04 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

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

IR PIGIOS—GERESNIŲ 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: Utjauanian Alliance of America, 307 West 30th 
Street, New York 1, N. Y.

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

KUPONAS —

, zona —, valstija —

-r —-------- — — _ — — — — — — —f

, zona valstija —
---------------------------------------------------------------------------------------

, zona —, valstija —
*

Adresas

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

Vardas ir Pavarde Amžius
d)

(2)

(3)

Rekomenduoja: 
Vardas ir pavardė

------------------------------;

t

■»

m., num. ir gatvė
miestas —-----

m., num. ir gatvė
miestas -----------

m., num. ir gatvė
miestas-----------

, nu m. ir gatvė______________________
miestas____________________ , zona___ , valstija

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA, 807 WEST 80th STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Liepos 24, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
Paraginimas Visoms SLA Kuopoms, 
Kuopų Valdyboms ir SLA Veikėjams

Abieji Kongreso rūmai priėmė šen. Paid H. Douglas pa
siūlytą rezoliuciją ir JAV prezidentas Eisenhovveris paskelbė, 
kad nuo liepos 19 dienos prasideda PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITE.

Abiejų Kongreso rūmų priimta rezoliucija ir prezidento 
Eisenhowerio paskelbta “Pavergtųjų Tautų Savaitė” yra labai 
reikšmingas dalykas visoms pavergtoms tautoms jų kovoje už 
laisvę.

Todėl prašau visas SLA kuopas, kiek yra įmanoma, sku
bos keliu sušaukti kuopų susirinkimus ir paaiškinti juose apie 
Pavergtųjų Tautų Savaitės reikšmę ir priimti padėkos rezoliu
cijas. Tas padėkos rezoliucijas telegramomis bei laiškais pra
šau pasiųsti JAV prezidentui Eisenhovveriui, Valstybės sekre
toriui Chlristian A. Herter ir šen. Paul H. Douglas už rezoliu
cijos įnešimą. Kartu prašau nepamiršti pareikšti protestą 
prieš Sovietų Rusijos musų tautos pavergimą ir paprašyti lais
vės gražinimo Lietuvai.

Jeigu kuopos nebesuspėtų sušaukti kuopų susirinkimų, 
tada prašau kuopų valdybas ir pavienius SLA veikėjus atlikti 
tai kuopų ar savo vardu.

Juo daugiau pasiųsime padėkos rezoliucijų ir juo stipriau 
paprašysime grąžinimo laisvės pavergtoms tautoms, tuo dau
giau pasitarnausime musų senajai tėvynei Lietuvai.

Tikėdamas visų SLA narių giliu patriotizmu, manau, kad 
šį paraginimą visos SLA kuopos ar kuopų valdybos bei pavie
niai veikėjai atliks su džiaugsmu busimos Nepriklausomos De
mokratinės Lietuvos naudai.

Su tikra pagarba
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.

New York, New York

Sveikina iš Paryžiaus

Susivienijimo 242 kuopos 
ilgametis finansų sekretorius, 
Feliksas Morkus, drauge su 
žmona Amilija, atostogauja 
Europoje. Jie aplankė Vokie
tiją, Angli , Italija, Irlandi- 
ją ir Prancūziją, iš 
siuntė 
riui ir 
lui.

svei 
visam

inimus
kur pri- 
redakto- 
persona-

A. Varnas Išvyko į JPortoriką
Arkt. Antanas Vhmas lie

pos 19 dieną išvy į Porto- 
riką dviems savaitėms atos- 

 

to. Jis nori susipųfiinti su te- 
aitiniu gyvenimu ir aplanky- 

Portoęiko apylinkėse
esamas

tų gerai surengtas ir atvykę 
svečiai ir viešnios butų pa
tenkinti. Bus gražių vertingų 
dovanų laimėjimui ir kitų į- 
vairenybių.

Rengėjai kviečia visus vie
tinius ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti piknike, sutikti sa
vo senus draugus ir pasida
ryti naujų pažinčių, nes į L. 
D. D. 21 kuopos piknikus vi
suomet suvažiuoja daug pub- 
bikos ir jaukioj nuotaikoj 
tarp savęs besikalbėdami ir 
vaišindamiesi laiką praleidžia.

Lai šį sekmadienį, liepos 26 
dieną visi keliai ir visus ve
da į Romuvos parką.

Aš Busiu.

South Boston, Mass.

Brooklyn, N. Y.

Radio Piknikas Rugpiu- 
čiu Mėn. 2 Dieną

Lietuvių Siuvėjų Pikni
kas šį Šeštadienį

Lietuvių siuvėjų 54-to sky
riaus rengiamas metinis pik- 
nikas-gegužinė įvyks šį šešta
dienį, liepos 25 dieną, Jamai
ca National Home parke, 108- 
11 Sutphin Blvd., Jamaica, N. 
Y. Prasidės 2 valandą po pie
tų ir tęsis iki vėlyvam vaka
rui. Bus geras orkestras šo
kiams, tai mylintieji šokti ga
lės gerai pasimankštyti tyra
me ore.

Rengėjai kviečia visus lie
tuvius siuvėjus ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti piknike ir, kaip vi
suomet siuvėjų piknikuose 
būna, geroje nuotaikoje pra
leisti šeštadienio popietį. Ne
užmirškite, kad lietuvių siu
vėjų piknikai būna tik vieną 
kartą metuose, tai juose pri
valo kiekvienas siuvėjas da
lyvauti, sutikti savo draugus 
siuvėjus, su jais pasikalbėti 
apie siuvėjų darbus ir kitais 
reikalais.

Lai šį šeštadienį visi keliai 
ir visus veda į lietuvių siuvė
jų pikniką, Jamaica Home 
parką. Iki pasimatymo su vi
sais piknike. Siuvėjas.

South Boston, Mass (

LDD Rengia Pikniką

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 21 kuopos rengiamas 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 
liepos 26 dieną, Romuvos par
ke, Brocktone. Rengėjai ryž
tingai dirba, kad piknikas bu-

Seniausia lietuvių radio pro
grama Naujoj Anglijoj, ren
gia savo 25 metų sidabrinių 
sukaktuvių pikniką šių metų 
rugpiučio 2 dieną gražiam, 
lietuviškam, romantiškam, 
naujai remontuotam Romu
vos Parke, Claremont Ave
nue, Brockton-Montello,

Bus, kaip kas metai, įdomi 
ir įvairi programa, kurioj da
lyvaus : populiari lietuvių 
Tautinių šokių Grupe, vad. 
Onai Ivaškienei; brolis ir se
sutė Vitaly ir Liudmila Bes- 
krowny, šoks vokišką ir ita- 
lijonišką šokį; nuostabus ir 
juokingas Magikas Gordini 
suįdomins atsilankiusius; rin
kimas “Miss Silver Anniver- 
sary Lithuanian of N. E.”; 
vaikam bus mylimas juokda
rys “Ręsto the Clown su sa
vo manikena Henry Gabby”. 
Vaikučiai taipgi turės progą 
arkliukais jodinėti (pony 
ridės”). Šmito orkestras gros 
nuo 6 iki 10 valandai vakaro, 
prie kurios orkestros bus 
“Mamės ir Papės” polkos ir 
Jaunimo Polkos kontentai, 
taipgi valco ir tango kontes- 
tai su dovanomis, kurias do
vanoja p. Emilija Rupliutė- 
McCormack (žmonelė Att’y 
Gen. Edward J. McCormack).

Turėsime svečių. Gražuolės 
rinkėjais-judges šiemet apsi
ėmė būti: p. Emilija Mc-Cor- 
mack (Rupkutė), p. Kathryn 
Namaksienė, gerai žinoma 
veikėja, Sergeant Kazimieras 
Valion iš Worcesterio narys 
Mass. Statė Police, Edward 
J. Vaškas, reporteris ir žur
nalistas iš Wbrceaterio laik
raščio “Telegram ir Gazette”, 
ir Milan Stettin, Bostono ra

jono Waldorf restoranų pri
žiūrėtojas.

Šen. John E. Powers, de
mokratų kandidatas į Bosto
no miesto majorus, kuris do
vanoja šių metų gražuolei 
puikią taurę, irgi žada asme
niškai dalyvauti piknike. So. 
Bostono žinomi bi z n i e r i a i 
Kay’s Fashion Shop, Davis 
Millinery Shop, Sullivan’s 
Shoe Store, ir Saphir’s Dep’t. 
Store dovanoja šių metų gra
žuolei eilę gražių vasariškų 
rūbų.

Sekančios laimėjimo dova
nos laukia atsilankiusius: 1— 
$100 pinigais; 2—vienos sa
vaitės atostogos dviem žmo
nėm Bilue Water Mano vasar
vietėj Lake George, N. Y.; 
3—kelionė dviem laivu į Pro- 
vincetown, Cape God, Wilson 
linija; 4—Permanent Wave
nuo Casper’s Grožio Saliono; 
5—'Kelionė dviem laivu į Nan- 
tasket, Wilson linija; 6—50 
gal. gazolino nuo Emerson 
Auto Sales, iš So. Bostono.

Įžangos dovanos bus: 1— 
Kelionė dviem laivu į Pro- 
vincetown, Cape Cod, Wilson 
linija; 2—25 gal. gazolino 
nuo Bay View Motor Service 
iš So. Bostono; 3—Pora vy
riškų Over Globė batų; 4— 
Kelionė dviem laivu į Nantas- 
ket, Wilson linija; 5—1 gal.

I Busy Bee medaus; 6—p-nios 
Prišmantienės iš Čikagos do
vanotas audinys; 7—ir E.ug. 
Manomaičio medžio drožinys.

Autobusai organizuojami iš 
Norvvoodo, Lynn, Cambridge 
ir So. Bostono. Iš Norwood 
autobusas eis nuo kampo Wa- 
shington ir St. George Avė 
1-mą valandą po pietų, 
pintieji 
nuokit 
7-6465. 
sas eis 
tų nuo 
Camden

| Mike Kalis, LY 5-2677; iš 
! Cambridge autobusus tvar

kys Aleksandras Dubauskas, 
EL 4-1658. Autobusas išeis 
nuo Liet. Pil. Klubo, 823 
Main Street 12:30 valandą po 
pietų, o iš So. Bostono auto
busas išeis nuo Liet. Piliečių 
Klubo, 368 West Broadway, 
kampas E Street, So. Bosto
ne, Imą valaną po pietų.

Įžanga į šį linksmą pikni
ką tiktai 75c., vaikams 50c. 
(mažiau 10 metų nemoka
mai). Kviečiam visus su šei
mynoms dalyvauti ir susitikti 
su savo giminėms, seniai ma
tytais draugais, merginas ir 
vaikinus, linksmam lietuvių 
radio sidarbrinių sukaktuvių 
piknike, rugpiučio 2-rą dieną, 
Romuvos Parke, Brockton- 
Montello.

Steponas ir 
Valentina Minkai.

P. S. — Prie progos prime- 
nam, kad seniausias radio 
programas Naujoj Anglijoj, 
galima girdėti iš stoties W. 
L. Y. N., 1360 bangas, sek
madieniais nuo 2:30 iki 3:00 
valandai 
klausyti 
žiuojant 
mie.

Inž. Antanas Rudis atnešė 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vas ir jas padovanojo paro
dos komitetui, kad jos butų 
išstatytos parodoje, o vėliau 
perkeltos į Lietuvos Atstovy
bę Washingtone. Atstovas J. 
Rajeckas, priimdamas vėlia
vas, nuoširdžiai padėkojo už 
brangias dovanas ir pažadėjo, 
kad Lietuvos vėliava, laisvę 
atgavus, bus nugabenta į Lie
tuvos sostinę Vilnių.

Dalyvis.

lietuves Generalinio Konsulo 
New Turke paieškomi asmenys:

Lazdauskaitč Saliomčja, Juozo 
duktė, gim. Kalnėnų km., Jurbar
ko vals.

Linkevičius Leonas, Antano sū
nūs, gim. Panevėžy.

Mažeikis Ąntanas, iš Pagraman-

čio parap., Tauragės apskr.
Mikliuševičienč-Dirmantaitė An

tanina, ir brolis Dirmantas Stasys, 
Pranciškaus vaikai.

Morkūnas Jonas, Jono sūnūs, ir 
jo sūnūs Viktoras.

Pajaujis Jonas, Petras, Vincas ir 
Ona.

Paškauskas Antanas.
Pikunas Bolesius, Karolio sūnūs, 

gyvenęs Parčėnų km., Miroslavo 
vals., Alytaus apskr., vėliau gyve- 
nzs Italijoje.

Rimas Vladas, ir Rimaitė-Dicki- 
nienė Emilija, gyvenz Baltimore.

Šarakauskas (Cha rako ws k i) 
Frank, gyvenzs Čikagoje.

Selvies Antanas, arba jo vaikai, 
gyvenę Čikagoje.

Seniūnas Antanas, Jonas ir Juo
zas, Kazio sūnus, iš Kuro km., Ša
kių apskr.

šiurila Jonas ir Juozas, iš Krakių 
km., Mažeikių apskr.

Sribike Jonas ir Povilas, Modes
to sūnus, kilę iš Ilgalaukių km., 
Vabalninko vals.

Strazdauskaitė Brone, iš Mažei
kių.

No- 
registruotis, telefo- 

Stanley Kalis, NO 
Iš W. Lynn autobu- 
1-mą valandą po pie- 
Liet. PU. Klubo, 25 

Street, jį tvarkys 
Kalis,

po pietų. Prašome 
šias programas va- 
automobiliu, ar na-

Chicago, Illinois

Pagerbtas Lietuvos At
stovas Rajeckas

Lietuvos atstovui Juozui 
Rajeckui iš Washingtono at
vykus į Chicagą atidaryti lie
tuvių pavilijoną tarptautinėje 
parodoje, ta proga Souith 
Shore Country Kluibe jo pa
gerbimui surengtas pobūvis. 
Dalyvavo nemažas būrys sve
čių. Programai vadovavo dr. 
Jerome. Trumpas kalbas pa
sakė Adolfas Baliunas ir kon
sulas Daužvardis. Ilgiau kal
bėjo vakaro gerbės svečias J. 
Rajeckas, kuris lietuvių pavi- 
lijono- atidaryta sujungė su 
Amerikos 'laisvės švente ir 

vergijos panaikinimu.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpą
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 18 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
1SA1BELE YiURKUS-WA(LAITIS, 44 kp., Miami, Fla., 

gimus rugsėjo 7, 1892 m., Panevėžyje, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė spalio 5, 1941 m., mirė birželio 
18, 1958 m. Velionės dukterims, Helen N. Krusza 
ir Frances Dale, pomirtinės išmokėta_________  $500.00

ANTANAS SENKUS, 103 kp., Johnston City, III., gimęs 
balandžio 15, 1881 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
rugpiučio 5, 1923 m., mirė birželio 5, 1959 m. Velio
nio žmonai, Onai Senkus, pomirtinės išmokėta — $216.00 

JOSIEPH MITCHELL, 108 kp., Canton, Iii., gimęs gruo
džio 10,1891 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 7, 1940 m., mirė birželio 28, 1959 m. Velio
nio vaikams: Olgai Lakovich, Jennie McDonald ir 
Edward Mitchell, pomirtinės išmokėta ---------  $500.00

ONA DAUGELIENE, 115 kp., Wiilkes Barre, Pa., gimus 
liepos 3, 1899 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė sau
sio 6, 1918 m.,; pridėtiną apdraudą paėmė kovo 4, 
1945 m., mirė liepos 2, 1959 m. Velionės vyrui, Da
nieliui Daugėlai, pomirtinės išmokėta----------- $1,000.00
ir dukteriai, Marion Daugėlas pomirtinės išmokė
ta _______ ___________ ,_________________  $Į,000.00

LUOIJA KRUSNAUSKIENB, 203 kp., Pittston, Pa., gi
mus gruodžio 13, 1884 m., Trakinės kaime, Mari
jampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė va
sario 4, 1923 m., mirė birželio 24, 1959 m. Velionio 
dukteriai, Onai Galinskienei, pomirtinės išmokėta $600.00

Viso _________ _____________ ______
Nuo pradžios šių metų bendrai viso __

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. TUMAVIČIUSį 43 kp., So. Boston, Mass. Sirgo 2 sav.
J. RUSILAS, 44 kp., Miami, Fla. Sirgo 12 s. ----------------
J. JANUŠAITISį 51 kp., Bridgeport, Conn. Sirgo 3 s. ir 1 d. ___
V. BALTRUKAITIENfi, 57 kp., Worcester, Mass, Sirgo 12 s. ___
P. MAJAUSKAS, 105 kp., Dayton, Ohio. Sirgo 12 s.........................
E. MARTUS, 110 kp., Plains, Pa. Sirgo 12 s._____ ____ ______ _
S. MAININIS, 131 kp., Norwood, Mass. Sirgo 9 s. ir 3 d. ____
K. MANKIENfi, 134, kp., Chicago, III. Sirgo 4 s. ir 6 d. ________
(X PIKELIENČ, 142 kp., Nevv iHavcn, Conn. Sirgo 6 s. ir 1 d. _
M. SIMONAITIS^ 106 kp.,, Chicago, III. Sirgo 7 s. ir 5 d.________
F. MASJLIONISi, 328 kp., Jamaica Plain, Mass. Sirgo 6 s.......... .
J. GARIONIS, 354 kp., Aikron, Ohio, Sirgo 2 s. _-------- ------- ----------

$3,816.00
$79,126.59

$15.00
54.00

9.50
54.00
45.00
54.00
74.25
48.35
63.00

148.78
144.00

12.00

Viso ............................................ ... ..........
Nuo pradžios žiu metų bendrai viso

. $721.88
$14,114.45

Atėjo Pats Geriausias Laikas 
Pasinaudoti SLA Poilsio Namais 

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

City visiems suteiks daugybę pramogų, įvairių pasi
linksminimų, progų pasivažinėti juroje laivais, žvejoti, 
sportuoti, lankyti teatrus, o svaigiausia 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., Atlantic City, N. J. Tel. 5-9370

arlMi

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

I*

Tamošaitis Antanas, Antano sū
nūs, iš Birbilų km., Veliuonos vals., 
Kauno apskr.
Venckaitis Jonas ir Kazimieras, 
Jurgio ir Marijos sūnus.

Vileikis Jonas, Petro sūnūs, gi
męs 1922 m.

Andrijauskas Juozas ir Pranas, 
Prano sūnus, kilz nuo Gargždų.

Ašmantaitė-Albrektienė Joliojona 
(buvusi Radvilienė), Vincento duk
tė, ir jos pirmo vyro Antano Rad
vilos vaikai Adolfas, Stanislovas ir 
Pranciška.

Ažubalys Stasys, žmona Elzė, 
duktė Vanda, ir motina Emilija, 
gyvenę Mielaišių kaime, Papilio 
vals., Biržų apskr.

Baranauskas Jonas ir Juozas, ir 
jų sesuo Urbelienė Barbora, Sta
nislovo vaikai.

Bartininkas Aloyzas, kilęs iš Ma
rijampolės.

Burba Kazys, buvo išvežtas j 
Vokietiją.

Butkus Jonas, turi brolį Stasį.
Endrulat Evaldas, gimęs 1901 

metais Jurbarke.
Garbonkus Vacys, Jono s., gim. 

1913 m. Šiauliuose.
Grigalius Juozas, Igno sūnūs, iš 

Jaupėnų kaimo, ’fcietavo vals., Tel
šių apskr.

Jankauskas Vladas, Povilo sū
nūs, gimęs 1924 m. Šiauliuose.

Januškevičienė Berta, gyveno 
Hartford, Conn.

Kairys Povilas.

ROCKFORD, ILL.

Antosė, vyras 
Stasys.

Vinco ir
1 14 m.

Vinco su-

Kinka Antanas, gyvenęs Anso- 
nia, Conn.

Kleizaitė-Frajers
Juozas, sūnus Juozas ir

Klimavičius Bronius, 
Gendrutos sūnūs, gimęs

Krantauskas Vincas,
nūs, iš Liepalotų kaimo, Gražiškių 
par., Vilkaviškio apskr, žmona 
Ona, kil. iš Naumiesčio.

Žadlauskas Karolis.
Ileškomleji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tei. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė.

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virsima 7-4499

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 Blaisdell Street

PETKUS
TĖVAS m SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

[M

Z

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 LIETUVi” tur4 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dolH visose Amerikos©— 
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 SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠRJO NAUJA KNYGA j

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHEUSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

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

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Ilžsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiaine. Kaina tik 75 centą L

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS” !
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

*<•4

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 įdomiausias 
kinias ii'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. Chicagoje — 
$18.00 metanas, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739. South Halated Street, Chicago 8, Illinois

NAUJIENOS
f

NAUJIENOS
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