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Jungtinių Amerikos Valstybių Kongre
so Jungtinė Rezoliucija Dėl Pavergtų 

Valstybių Savaitės Įvedimo
Liepos 17 JAV senatas ir atstovi; rūmai vienbalsiai priėmė 

šiokią rezoliuciją:
— TURĖDAMI prieš akis,
KAD JAV didingumas labiausiai eina iš to, kad demokra

tinis kelias jas įgalina pasiekti savo žmonių darnios valstybi
nės vienybės, nepaisant jų didžiai skirtingų rasinių, religinių 
ir etninių pradmenų;

•KAD šis skirtingų elementų darnus apsijungimas musų 
laisvoje bendruomenėje išugdė JV žmonėse nuoširdų suprati- r
mą visų tautų siekimų ir jiems simpatiją, įsąmonino JV žmo
nėse viso pasaulio tautų bei valstybių natūralią tarpusavinę 
priklausomybę;

KAD komunistinio imperializmo pavergimas žymios pa
saulio gyventojų dalies paverčia patyčiomis valstybių taikaus 
sambūvio idėją ir pažeidžia JAV susipratimo su kitomis tauto
mis natūralius ryšius;

KAD nuo 1918 Rusijos komunistų imperialistinė ir agre
syvi politika sukurė milžinišką imperiją, gresiančią JAV ir vi
sų laisvųjų pasaulio tautų saugumui;

KAD komunistinės Rusijos 
imperialistinė politika tiesio
gine ar netiesiogine agresija 
pavergė Lenkijos, Vengrijos, 
LIETUVOS, Ukrainos, Čeko
slovakijos, Latvijos, Estijos, 
Gudijos, Rumunijos, R. Vo
kietijos, Bulgarijos, Kinijos 
žemyno, 'Armėnijos, Azerbeid- 
žano, Gruzijos, Š. Korėjos, 
Albanijos, Idel-Uralo, Tibeto, 
Kazachijos, Turkestano, Š. 
Vietnamo ir kt. valstybinę 
nepriklausomybę;

KAD šios komunistinėje 
imperijoje skahdinamos val
stybės iš JAV, kurios yra 
žmogiškosios 'laisvės citadelė, 
laukia vadovybės savo išlais
vinimui ir nepriklausomybei 
pasiekti ir savo krikščionių, 
žydų, mahometonų, budistų 
ar kitokios religijos laisvei, 
taip pat kitoms asmens lais
vėms atstatyti;

KAD šių užgrobtųjų val
stybių, jų tautų troškimas 
laisvės ir nepriklausomybės 
yra gyvybinės reikšmės JAV 
valstybiniam saugumui, ir tu
ri būti tvirtai palaikomas gy
vas;

KAD šių pavergtųjų val

JAV Prezidentas Skelbia Pavergtų Savaitę

JAV prezidentas Dwight D. 
Eisenhovveris liepos 17 iškil
mingai paskelbė šiekį atsišau
kimą:

— DĖL TO
KAD sovietinio komunizmo 

imperialistinė ir agresinė po
litika yra pavergusi daugelį 
valstybių pasaulyje;

KAD sovietų viešpatauja
mų valstybių tautos yra at
imtos savo valstybinę nepri
klausomybę ir savo žmonių 
laisvę;

KAD Jungtinių Valstybių 
piliečiai kilmės ir principų 
ryšiais yra surišti su visų 
kontinentų laisvę ir teisingu
mą mylinčiais žmonėmis,

KAD todėl yra verta ir tei
singa manifestuoti pavergtų
jų valstybių tautoms Jungti
nių Valstybių vyriausybės ir 
tautos paramą pavergtųjų lai
svės ir nepriklausomybės tei
singiems siekimams; ir

KAD kongresas 1959 liepos 
17 jungtine rezoliucija įga
lioja ir prašo JAV preziden
tą išleisti atsišaukimą, 1959 
liepos trečiąją savaitę ski
riama Pavergtųjų Valstybių 
Savaite, ir panašius atsišau
kimus išleidžiant kasmet, kol 
visos pavergtosios valstybės 
pasaulyje bus pasiekusios lai
svę ir nepriklausomybę,

AS, Dwight D. Eisenhowe- 
ris, Jungtinių Amerikos Val

stybių didžiosios daugumos 
žmonių laisvės ir nepriklau
somybės troškimas sudaro di
delį baubą karo atvejui ir tuo 
budu didelę viltį teisingai ir 
patvariai taktikai;

KAD todėl dera mums tin
kamomis oficialiomis priemo
nėmis šioms tautoms aiškiai 
manifestuoti tą istorinį fak
tą, kad JAV tauta yra dali
ninkė jų siekimų atstatyti sa
vo laisvę ir nepriklausomy
bę,—

VISA tai turėdami prieš 
akis, JAV senatas ir atstovų 
rūmai, susirinkę į kongresą, 
nutarė:

ĮGALIOTI ir prašyti Pre
zidentą, kad išleistų atsišau
kimą, skiriantį 1959 liepos 
trečią savaitę Pavergtųjų 
Valstybių Savaite ir kviečian
tį JV žmones šią savaitę at
žymėti deramomis apeigomis 
bei veikla;

ĮGALIOTI ir prašyti Prezi
dentą, kad panašų atsišauki
mą išleistų kasmet, kol visos 
pavergtosios valstybės pasau
lyje bus pasiekusios laisvę ir 
nepriklausomybę.

stybių Prezidentas, 1959 m. 
liepos 19 prasidedančiąją sa
vaitę Skiriu Pavergtųjų Val
stybių Savaite.

AŠ KVIEČIU Jungtinių A- 
merikos Valstybių žmones 
šią savaitę atžymėti deramo
mis apeigomis bei veikla ir 
prašau studijuoti sovietų vie- 
'špatauąamų valstybių negan
dą bei iš naujo pasiryžti pa
vergtųjų tautų teisingų sieki
mų paramai.

TAM paliudyti aš savaran
kiškai pasirašau ir pavedu 
pridėti Jungtinių Amerikos 
Valstybių antspaudą.

Padaryta Wash i n g t o n e, 
1959 metų Viešpaties ir 184 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nepriklausomybės • metais, 
(pasirašė) D. D. Eisenhower 
liepos 17-ąją dieną.

(pasirašė)
D. D. Eisenhoweris.

Labai įvairus kolchozininkų 
uždarbiai. Vienur jiems mo
kama už darbadienį po porą 
rublių ir porą kg grudų, ki
tur piniginis atlyginimas sie
kia 12 rublių, nors darbai vi
sur maždaug vienodi.

------o------
Rusnės mokyklai šiemet su

ėjo 37,metai. — Tai viena 
seniausių mokyklų visoje Lie
tuvoje.

PEV Seimas Atžymėjo Pavergtųjų 
Valstybių Savaitę

Liepos 20 d. 10 vai. prie 
Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimo patalpų priešais 
Jungtinių Tautų rumus New 
Yorke susirinko PEV Seimo 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių sambūrio ir 
Pavergtųjų Valstybių Bičiulių 
Amerikiečių draugijos atsto
vai, JAV senatorius J. K. Ja- 
vits, New Yorko gubernato
riaus atstovas W. Rand, Jr., 
New Yorko burmistro atsto
vas J. O’Brien, New Yorko 
kardinolo Spelmano atstovas 
magr. V. R. Raith ir nemažas 
būrys kitų svečių. Grojant 
PEV Seimo narių-valstybių 
himnus, jų vėliavos pakilo iki 
pusės stiebų. Po to nuo PEV 
Seimo patalpų frontinės sie
nos buvo nuimta uždanga ir 
toje sienoje pasirodė didžiu
lis plakatas. Jo viršuje žo
džiai : CAPTIVE NATIONS 
WEEK, July 19-26, 1959. že
miau — Europos žemėlapis, 
kuriame pavaizduoti sovietų 
agresijos tarptautiniai nusi
kaltimai ir grėsmė laisvie
siems Vakarams. Apačioje į- 
rašas: EUROPE CANNOT 
LIVE HALE FREE AND 
HALF SLAVE (Europa ne
gali gyventi pusiau laisva, 
pusiau vergijoje).

PEV Seimo pirmininkas S. 
Korbonski pasveikino apeigų 
dalyvius ir padėkojo JAV 
Prezidentui ir kongresui už 
jų pastarąjį įnašą sovietų pa
vergtųjų valstybių reikalu. 
Pavergtųjų Valstybių Savai
tės paskelbimas, pasakė Kor
bonski, yra vėl vienas apčiuo
piamas įrodymas, kad JAV 
nesanaudiškai stengiasi siekti 
pasaulio taikos.

Senatorius Javits savo žo
dyje, be kita ko, pažymėjo, 
kad tol, kol pusė Europos 
kontinento yra Maskvos pa
jungta, taikos Europoje ne
bus. Ir nors Vakarų valsty
bių politikos tiksluose nesą 
numatyta esamą Rytų Euro
poje padėtį keisti jėga, bet 
Vakarai turį remti visomis 
taikiomis priemonėmis apsis
prendimo teisės praktišką tai
kymą Rytų Europos tau
toms. Šiokios Vakarų pastan
gos esąs aiškiausias rodiklis 
jų pasisekimo kovoje dėl lai
svės. Paverktųjų valstybių iš
silaisvinimui didžiausia atra
ma esąs NATO. Prisiminęs 
dabartinius Ženevos pasitari
mus, senatorius Javits pabrė
žė, kad sutikimas su Rusijos 
viešpatavimu Centro ir Rytų 
Europoje sudarytų didžiausią 
grėsmę laisvajai Europai. Že
nevoje šioks pavojus dažnai 
pakimbąs viršum derybininkų 
stalo, nes rusai nuolat viso
kiais budąis ir visokiomis 
priemonėmis spaudžią JAV, 
Britaniją, Prancūziją, V. Vo
kietiją, kad atsisakytų savo 
užimtos pozicijos gyvybinių 
elementų.

Po senatoriaus J. K. Javits 
žodžio buvo paskaityti New 
Yorko gubernatoriaus N. A. 
Rockefellerio ir New Yorko 
burmistro R. F. Wagnerio 
sveikinimai. Po jų tarė žodį 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių sambūrio 
pirmininkas magr. J. Balku- 
nas, o Pavergtųjų Valstybių 
Bičiulių Amerikiečių draugi
jos pirm. Christopher Emmet 
paskelbė manifestą, Paverg
tųjų Valstybių Savaitės pro
ga išleistą Pavergtųjų Vals
tybių Bičiulių Amerikiečių, 
Centro ir Rytų Europos Kil-

[ mės Amerikiečių ir PEV Sei
mo.

Manifestas sveikina Pa
vergtųjų Valstybių Sakaitės 
paskelbimą kaip iš t o r i n ė s 
reikšmės žingsnį ir dėkoja J. 
A. V. Prezidentui ir JAV 
Kongresui už šio žingsnio ini
ciatyvą. Apgailestau damas 
Vakarų neryžtumą pavergtų
jų valstybių klausimą nuolat 
kelti tarptautinėse diskusijo
se ir perveikų sutikimą su 
Kremliaus arogantišku atsi- 
sakymu pavergtųjų bylą 
svarstyti, manifestas daro to
kius konkrečius siūlymas:

(1) kad 1958. 1. 13 prezi
dento Eisenhowerio laiške 
Sov. Sąjungos min. pirminin
kui Bulganinui pareikštas nu
sistatymas butų priimtas pa
grindu Vakarų planui europi
nėms problemoms spręsti, į- 
imint į tą planą laisvus rinki
mus pavergtosiose valstybėse, 
Vokietijos apjungimą, nusi
ginklavimo ir nepuolimo su
tartis ;

(2) kad toks planas Vaka
rų diplomatiniams ateities žy
giams taptų kartine atrama 
ir kad Vakarai jų laikytųsi 
visuose diplomatiniuose pasi
tarimuose su sovietais;

(3) kad pavergtųjų valsty
bių klausimas butų keliamas 
kiekvienoje Jungtinių Tautų 
pilnaties sesijoje. ,

Liepos 19, sekmadienį, šv. 
Patricko Katedroje, gausiai 
dalyvaujant pav. valstybių 
atstovams, kardinolas Spell- 
manas celebravo iškilmingas 
mišias Pavergtųjų Valstybių 
Savaitės proga ir vysk. Grif- 
fith pasakė pritaikytą pa
mokslą. Atitinkamos pamal
dos yra įvykusios ir visų ti
kybų maldos namuose po vi
są Ameriką.

Labai jautrų sveikinimą 
Pavergtųjų Valstybių Savai
tės paskelbimo proga PEV 
Seimui atsiuntė JAV Senato
rius K. B. Keating, vienas uo
liausių šios savaitės idėjos rė
mėjų. Savo laiške PEV Sei
mui senatorius Keating, be 
kito ko, rašo:

— Musų, kurie turime lai
mę gyventi laisvame pasau
lyje, yra šventa pareiga ati
duoti specialią duoklę tiems 
didiems patriotams, kurie te
betęsia pasipriešinimą komu
nistams anapus geležinės už
dangos. Jų pasišventimas lai
svei ir nepriklausomybei nuo
lat ir nuolat turi būt prime
namas laisvajam pasauliui, 
kuris, savo ruošžtu, turi juos 
užtikrinti, kad jie nėra pa
miršti. Žmogus yra gimęs bū
ti laisvas ir vaikščioti stačio
mis veidu į laisvės saulę. Kol 
narsiosios tautos ir drąsiosios 
valstybės tebėra ,po komunis
tinės tironijos batu, tol joks 
tikras laisvės ir demokratijos 
šauklys negalės nurimti. Kor.

Konferencija Mac- 
kinac Saloje

Moralinio Apsiginklavimo Vy
riausios Strategijos Konferen
cija ir Pavergtųjų Tautų Sa

vaite Mackinae Saloje

Š. m. liepos 17-19 dienomis 
įvyko Mackinae saloje, Mich., 
Moralinio Apsiginklavimo Vy
riausios Strategijos Konfe
rencija. Pavergtąsias Euro
pos Tautas joje atstovavo 
dr. A. Trimakas, R. Bossy ir
T. Mihselescu. Konferencijoje 

dalyvavo 1100 atstovų iš 41 
krašto. Jų tarpe Irano ir Pa
kistano ambasadoriai ir eilė 
kitų diplomatų iš Washingto- 
no.

Konferencija svarstė ko
munistų destruktyvinę veiklą 
JAV ir kituose kraštuose, 
ypatingai Azijoje ir Afrikoje, 
o taip pat priemones komu
nizmo kenksminkai ekspansi
jai užkirsti kelią.

Konferencijos vadovybei ir 
dr. Frank Buchman, kuris 
yra Moralinio Apsiginklavi
mo judėjimo steigėjas, prita
riant ir remiant, ta proga 
buvo suorganizuotas Paverg
tųjų Tautų Savaitės minėji
mas. Minėjimo ceremonijose 
dalyvavo per 1000 konferen
cijos dalyvių ir didžiulis cho
ras, kuris sugiedojo per iškil
mingą Pavergtųjų Europos 
Tautų vėliavų pakėlimą ati
tinkamas giesmes. Minėjime 
pasakė kalbas dr. A. Trima
kas, Bossy ir kiti. Minėjimas 
buvo fotografuojamas, trans
liuojamas ir filmuojamas te
levizijos ir spaudos r e i k a- 
lams.

JAV Vice Prezidentas 
Išskrido į Maskvą

Prieš Išskridimą Kalbėjosi 
su Prezidentu Eisenhovveriu

JAV vice prezidentas Ric- 
hard Nixon drauge su žmo
na ir grupe palydovų liepos 
menesio 23 dieną išskrido į 
Maskvą, kur liepos 25 dieną 
atidarė Jungtinių Amerikos 
Valstybių parodą. Prieš iš
skridimą jis Baltuose Rūmuo
se kalbėjosi su prez i d e n t u 
Eisenhoweriu ir, kaip prane
šama, gavo visas instrukci
jas, kurios jam bus reikalin
gos pasikalbėjime su Sovietų 
Sąjungos ministeriu pirminin
ku Nikita Chruščevu.

Jam su žmona atvykus į 
aerodromą, apie 12 mylių nuo 
Baltimorės, |jo laukė keli tūk
stančiai žmonių, jų tarpe bu
vo ir Sovietų Sąjungos atsto
vas Washingtone Mikhail A. 
Menshikov, kuriam Nixonas 
prižadėjo perduoti jo linkėji
mus Chruščevui.

Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas C. Douglas Dillon 
ir pašto generalinis sekreto
rius Arthur E. Summerfield 
irgi buvo nuvykę į aerodro
mą palinkėti vice prezidentui 
laimingos kelionės. Nixonas 
pareiškė, jog jis mano, kad 
jo pasikalbėjimas su Chrušče
vu gali sušvelninti šaltąjį ka
rą.

Europos Patariamoji Tary
ba už Ryty Europos Tautų 

Apsisprendimo Teisę
Europos Patariamoji Tary

ba Strasburge praeitų metų 
pabaigoj svarstė padėtį kraš
tuose už geležinės uždangos 
ir vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje reikalaujama lai
svo apsisprendimo teisė Rytų 
Europos kraštams.

Taja rezoliucija buvo pa
kartoti ir sustiprinti ankstes
ni Euroipos Patariamosios Ta- 
rybo pasisakymai už Pabalti
jo ir kitų Rytų Europos tau
tų laisvę ir apsisprendimą. 
Džiugu pažymėti, kad rezoliu
cija buvo priimta vienbalsiai 
(Europos Patariamąją Tary
bą sudaro 15-kos Europos 
valstybių parlamentų delega
tai).

Europos Pat. Taryba pasi
sakė taip pat dar kartą už 
abiejų Vokietijos dalių apjun-

NUOŠIRDI SKAUTU PADĖKA

SLA organizacijos vadovybė, dideliu rupestingu- 
seka įvairių lietuvių organizacijų veiklų. Organlza-mu i

cijas, kurios atlieka tautinio masto darbus, nepamiršta 
paremti finansiniai.

Tokių paramų SLA kasmet išdalink po keletą tūk
stančių dolerių. Bet deja, organizacijos ar pavieniai as
menys, gavę SLA paramų, greit pamiršta. Pačiai or
ganizacijai didžiuotis, kad davė tiek ir tiek paramos, 
yra nepatogu.

SLA organizacijos vadovybei jokia padėka nėra 
reikalinga, nes ji žino kokius labdaringus ir tautinius 
darbus atliko. Bet yra labai svarbu žinoti visiems na
riams, ypač musų visuomenei, kad galėtų susidaryti tik
rų nuomonę apie šios broliškos organizacijos naudingu
mų.

Lietuvos Skautų Brolija šį karta padarė išimtį. 
Gavę paramų tuojau atsiuntė nuoširdų padėkos laiškų, 
kurį paduodame ištisai visų narių žiniai:

1959 m. liepos 17 d.
Dr. M. J. Vinikui, 
SLA Sekretoriui, 
307 W. 30 Street, 
New York 1, N. Y.
Didžiai Gerbiamas Daktare:

Lietuvos Skautų Brolijos Džiamborės vardu, nuo
širdžiai dėkoju SLA ir Tamstai už suteikimą stambios 
paramos (100.00 dol,), kas dar kartų patvirtina, jog S. 
L. A. ir jos pareigūnai gyvai sielojasi Lietuvos vardo 
propagavimui laisvojo pasaulio visuomenes ir jos jau
nimo tarpe. Žodžiu, lietuviai skautai savos padėkos 
nevisai gali išreikšti — .norime tikėti, kad musų darbai 
liks pilnesniu užmokesčiu Tamstoms.

Turiu garbės pranešti, kad su šia diena, 
skautai 4 asmenyse atstovauja musų tautų 
pasaulinėje Jamboreje, Filipinuose, 
pakilo 
kalbės, 
borės.

Š.

lietuviai 
Dešimtoje 

Ten, pirma kartų 
lietuviška trispalvė. Pirmų karti; Azijoje ji
Apie laimėjimus Tamstoms pranešime po jam-

•

m. rugpiučio 30—rugsėjo 7 dienomis Manomet, 
Mass. (prie Ply.tnoufh) įvyks Atlanto Rajono skautų-
čių stovyklos į kurias susiburs lietuviškas jaunimas iš 
Bostono, Brocktono, Worcesterio, Hartfordo, Watei‘- 
būrio, New Yorko, Elizabet-ho ir kitų vietovių. Lau
kiame gražaus būrio skautiško jaunimo. Labai džiaug- 
tnmėsi, jeigu Tamsta, prezidentas P. Dargi-s, o taipgi 
kiti Pildomosios Tarybos nariai ir SLA pareigūnai ga
lėtų mus ten aplankyti. Tas duos progos pažinti skau
tiška jaunimą stovykloje, besiruošiant būti susipratu-C fJ t G V U 7 I

siais lietuvių tautos .nariais bei lojaliais Amerikos gy
ventojais. Prašyčiau jeigu Jums sąlygos leidžia, atsi
lankyti rugsėjo 5 ar 6 dienomis, kai vyks įvairios iškil
mės. Jeigu tai butų Jums įmanoma — detales aptartu
me vėliau. 'Tikrai, prezidento P. Dargiu ir Jūsų atsi
lankymas butų didelė garbė musų jaunimui.

Dar kartą dėkojame SLA Pildoma,jai Tarybai bei 
Tamstai už neatsisakynią paremti bendrųjų reikalų. 
Prašau perduoti LSB ir mano sveikinimus SLA prezi
dentui P. Dargini. /

Su gilia skautiška pagarba Tamstai,
(pas.) ABU. BANEVIČIUS, 

LSB Užsienio Skyriaus Vedėjas.

girną. Tačiau dėl plačiai svar
stytos bendrosios politinės re
zoliucijos (nusiginklavimo ir 
kitais klausimais) nesusitar
ta. Toks nevieningumas suda
rė ne labai gerą įspūdį, sako 
komentatoriai.' E.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)

Griciaus “Kalakutai” rodo
mi jau kinuose. Viename Vil
niaus teatre įvyko naujo lie
tuviško ikimo filmo “Kalaku
tai” premjera. Kimo komedi
ja pastatyta pagal Aug. Gri
ciaus scenerijų. Filmas vaiz
duojąs “buržuazinio gyveni
mo metus”. Režiseriai: Mika
lauskas ir Bernotas. Esą bai
giami statyti dar du nauji 
meniniai filmai: “Adomas no
ri įbuti žmogumi” ir “Sveikas 

gyvenimas”. Ateityje numa
toma kiekvienais metais pa
gaminti po 5 lietuviškus me
ninius filmus. T. k. busiąs fil
muojamas Simonaitytės ro
manas “Pikčiurnienė”, Putino 
“Sukilėliai”, Borutos “Balta- 
ragio malūnas” ir kt. '

------o-----
Palangos kurorte šiemet 

pradedama statyti naujos gy
dyklos su mineraliniu vande
niu plaukiojimo baseinu. Pro
jektuojama ir poliklinika. 
Ateityje Palanga busianti ne
tik vasaros kurortas, bet 
veiks ištisus metus.

------o-----
Neringoje pasodinta šį pa

vasarį 2 milijonai medelių, 
pranešė Vilniaus radijas. So
dinimas atliktas per 20 dienų, 
talkininkaujant Klaipėdos, Ši
lutės, Kretingos darbinin
kams. Neringos apželdinimo 
darbai busią tęsiami.
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MUSŲ REIKALAI

or-

iki 
sei-

Ir atostogaudami nariai 
prisimena Susivienijimą

Atėjus vasaros šiltam orui, 
musų broliškos organizacijos 
kuopų veikėjai vyksta ato
stogų į įvairias vietas — pa
jūrius, ukius ir kitas vietas 
poilsiui. Bet tie nenuilstantie- 
ji organizacijos ugdytojai ir 
atostogose būdami nepamirš
ta savo organizacijos, kai ku
rie jų praneša organui apie 
atostogų metu sutiktus lietu
vius ir su jais pasikalbėjimą 
organizacijos reikalais.

Butų labai gražu ir girtina, 
kad ne tik kuopų veikėjai-ug- 
dytojai, bet kiekvienas, nuvy
kęs atostogų į tokią vietą, 
kur randa atostogauj ančių 
lietuvių ir nepriklausančių 
Susivienijime, su jais .pasikal
bėtų, paaiškintų apdraudos 
reikalingumą ir pakalbintų 
juos prisirašyti, o pasikalbė
jimo pasekmes praneštų 
ganui.

Jeigu mes norime, kad 
businčiam deimantiniam
mui musų organizacija padi
dėtų keliais tūkstančiais na
rių, tai turime visi bendrai 
dirbti visur, ne tik mieste bū
dami, bet ir atostokaudami 
vasaros metu.

----------- :o:-----------  
Vasarines išvykos 
naudingos visiems

Susivienijimo apskritys ir 
kuopos rengia išvykas į tyrą 
orą vasaros metu. Kai kurios 
kuopos jau surengė išvykas, 
kitos rengia bei daro planus 
surengimui. Tačiau didelė 
dauguma kuopų visai negal
voja apie kokios nors išvy
kos surengimą. Tas negerai. 
Jeigu rengiamos išvykos bū
na gerai išgarsintos, jose da
lyvauja daug narių ir nesan
čių nariais lietuvių, tai iš jų 
būna nauda rengėjams ir 
tiems lietuviams, kurie daly
vauja. Iš pavykusių išvykų 
kuopoms lieka pelno, o nesan
tieji nariais lietuviai susipa
žįsta su nariais, pasikalba or
ganizacijos reikalais ir vėliau 
tampa nariais, iš to turi nau
dų jie patys, nes apdraudžia 
save ir žino, kad juos ištikus 
nelaimei, jų šeimos nariams 
nereikės vargti.

Apskritims irgi yra nauda 
iš išvykų. Veiklieji apskričiai 
išvykas rengia kiekvi e n a i s 
metais, jas gerai išgarsina, 
jose dalyvauja ne tik šimtai, 
bet tūkstančiai lietuvių ir lie
tuvaičių suvažiuoja iš arti
mųjų ir tolimesnių vietovių ir 
apskritims lieka nemažai pel
no, užtad veikliosios apskri
tys savo ižduose turi pinigų, 
dažnai aukoja geriems labda
rybės ir kitiems lietuviškiems 
reikalams, taipgi savo suva
žiavimuose skiria dovanas 
kuopų organizatoriams už 
naujų narių prirašymą prie 
Susivienijimo. t t

Iki šiol, kiek mums žinoma, 
dar tik viena ketvirtoji ap-

Eisime, Važiuosime ir Raiti Josime į 
SLA 4-tos Apskrities Išvažiavimą!
ŠIA 4-tos apskrities metinis išvažiavimas būna tartum 

METINE CONNECTICUT LIETUVIŲ DIENA, į kurį suva
žiuoja tūkstančiai lietuvių ne tik iš visos Conn. valstijos mies
tų, miestelių ir ūkių, bet atvyksta ir iš kitų valstijų. Ketvir
tos apskrities valdyba ir komisijos savo draugiškumu ir rū
pestingai paruoštu vaišingumu visus atvykusius maloniausiai 
priima, tinkamiausiai pavaišina ir visi tą dieną jaučiasi tartum 
vienos šeimos nariai. Todėl tą dieną pasilikimas namie butų 
kaip ir paties sau nusikaltimas, praleidžiant progą turėti malo
nų metinį lietuvišką pasimatymą, pasikalbėjimą ir pasivaiši- 
pimą.

Ketvirtos apskrities išvažiavimas įvyksta sekmadienį, 
rugpiučio 2 dieną, Lakevievv Parke, Waterbury, Conn. Tai jau 
esame tos dienos išvakarėse, kurios laukėme per metus laiko.

Buvo proga pasimatyti ir pasikalbėti su apskrities valdy
bos nariais. Jie sako, kad apart atvykusiems vaišių gėrimais 
ir valgiais ir gero orkestro, šiame išvažiavime galės būti ir į- 
domių kurijozų. Sako žymus Conn. ūkininkas Vincas Alksni
nis rengiasi atjoti ant širmo arklio. Ansonietis Juozas Rad
zevičius ir apskrities pirmininkas Antanas Kasperavičius spe
cialiai buvo nuvykę į New Yorką nupirkti jam specialų kepa- 
lušą, kurį jis užsidėjs jodinės ant arklio kaipo prižiūrėtojas, 
kad visų malonumui butų reikalinga tvarka.

su alfabetoje 
tai ansonie- 
ir daug kito- 

Sako jeigu

kad beveik vienos savaitės 
laike mirė trys Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 
pos nariai, tai yra 
Mikolaitienė, kurią 
žiaus liga iškankino
metų, mirė birželio 22 dieną. 
Ji prie Susivienijimo priklau
sė 20 metų, lankydavo kuo
pos parengimus ir remdavo 
lietuvišką veiklą.

66 kuo- 
Elzbieta 
paraly- 

apie 10

Philadelphia, Pa.

Truputi Padainuokim

Kur dienos tos,
Mano jaunystės nekaltos, 
Kur paliko tie laikai, 
Kai mes buvome vakai.
Kodėl negrįžt atgal.

—o—
Puikiausios žmogaus gyve

nimo dienos, tai jaunystės 
dienos, pilnos ūpo, pilnos 
energijos. O kai jau pradedi 
nusenti, tai jau niekam nebe- 
reikalinkas. Aš taip bent jau
čiuos.

Didžiai Gerbiamas Tėvynės 
redaktoriau broli M. Leo Va- 
siy, leiskite man pasisakyti, 
ne pasigirimo tikslu, o tik 
pasisakyti, kad mudviem su 
žmoną šiandien, liepos 16 die
ną suėjo 48 metai vedybinio 
gyvenimo sukaktis. Iš to aiš
ku, kad jau senstam. Ot tau 
“Jurguti” ir dainuok kad nori. 
Prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje priklausau nuo 
1923 metų. Bet, pakol kas, 
dar nereikėjo prašyti ligoje 
pašalpos, o dabar...

Būdamas bedarbiu, galvoju 
kaip 
jimo 
ganą 
minų
pradedant 1904 ir 1905 me
tų Rusų-Japonų karo metų.

Nors dar jaunas būdamas, 
įsitraukiau į lietuviško jauni
mo veiklą prieš karus. Vieną 
gražų sekmadienį ateina pul
kas nuo Tauragės-Jui barko 
ir Raseinių gražių jaunų lie
tuvių dainuodami sekamą dai
ną:

“Už Raseinių ant Dubiso 
“Teka saulė, teka.
“Geltonkasės puikios panos, 
“Šneka sau ten šneka ’.

Antanas Tvaranavičius.
(Bus daugiau)

ką parašyti į Susivieni- 
Lietuvių Amerikoje or- 
Tėvynę iš savo atsimi- 

lietuviškoje veikloje

su Hart- 
Vedei'kiu 
kuris su- 
Sako už

to butelis.

Ansonietis Juozas Radze
vičius sako, kad jeigu Anso
nia užvardinta 
pirma raide A, 
čiams priklauso 
kių pirmenybių,
mes turėjome savo atstovą 
valdžioje šerifą Stasį Buja- 
nauską, tai privalome turėti 
pirmenybę ir sporte. Ansonie- 
čiai mano sudaryti bėgimo 
lenktynes S. Bujanausko ar
ba J. Radzevičiaus 
fordiečiu Bronium 
arba su kuriuo kitu, 
tiks imti dalyvumą.
1QO sieksnių pastatysime Juo
zą Marčiulionį su buteliu ge
ro gėrimo, kuris bėgikų pir
mas pribus
Nors dovana nėra didelė, bet 
juk laimėta garbė yra bran
gesnė už dovaną. Pagalios, 
butelį 'laimėjęs ir savo garbę 
apvainikuodamas galės už- 
fundyti ir savo draugams.

Apart to, nepamirškime 
tai, kad Ansonia turi

Sakalą ir Vanagienę;
Hartfordas — 
Manchesteris— 
Naugatuckas - 
Nevv Britainas 

ti;
New Havenas 

ir Kazoką;
Oakvillas du Bosus ir Tre

čioką;
Thompsonvilas — Žvirblį;
Waterburis

Antanina Vaitkevičienė, mi
rė birželio 25 dieną, prie SLA 
priklausė 23 metus. Iki svei
kata leido lankydavo kuopos 
susirinkimus, kuopai rengiant 
vakarienes, apsiimdavo gas- 
padinauti, lankydavo visokius 
lietuviškus parengimus, ne 
tik vietinius, bet ir kitur va
žiuodavo.

ir

Karalių;
Kauną;

- Vilką; 
—. Aržuolai-

Alksninį

Dūdą.
Čia irgi gali susidaryti kas 

nors nepaprasto ir įdomaus.
Rugpiučio 2 dieną Belle- 

view Parke girdėsime malo
nius išsireiškimus: “Sveiki, 
sveiki, metas laiko nematyti! 
Šiam maloniam pasimatyme 
eikime prie bufeto ir išgerki
me po čierką ar taurę ir pa
sivaišinkime.

Taip nėra nieko malones
nio už draugišką pasimaty
mą linksmoje sueigoje. Visi 
bukime!

Šlubas Kazys.

Ansonia, Conn.

SLA 66 Kuopos Susirinkimas 
ir 4-tos Apskrities Tradicinė 

Gegužinė-Piknikas

Liepos mėn. 12 dieną, lie
tuvių parapijos salėje buvo 
SLA 66 kuopos susirinkimas, 
kurį atidarė 
pirmininkas 
tad apie jo 
rašysiu.

Pranešta

ir vedė kuopos 
S. Bujanauskas, 

eigą trumpai pa

nemaloni žinia,

| skritis rengia išvyką. Butų 
I labai gerai, kad visos apskri

tys, ilgai nelaukę, suruoštų 
išvykas, nes jau baigiasi lie- 

| pos mėnesis ir visai nepajusi- 
I me kai ateis ruduo, o su juo 
J kartu vėsus rudens ovaa.
0

Liepos 31, 1059

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius
Šį skyrių, įkirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 
D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

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

VAIKO SVEIKATA

(Tęsinys)

VAIKAS MOKYKTANIO AMŽIAUS
Antroje pusėje mokyklinio laiko

tarpio vaikai pradeda įdomautis ir ant
ra lytimi, nustoja jos vengti. Mergaitės 
pradeda dalyvauti bendruose žaidimuo
se ir sportuose. Jos turi draugus, ber
niukai drauges, bet tas yra daugiau žai
dimas, noras imituoti jaunuolius, o ne
tikras brendimas, kuriam jie nėra dar 
pasiruošę.

4. Trumpi patarimai tėvams, kaip 
apsaugoti vaikus nuo žalingų įtakų mo
kykliniu amžiuje.

Mokyklos vaikai, išmokę skaityti, 
pamėgsta komikų knygeles, taip pat lan
ko su pamėgimu kinus ir stebi valando
mis televizijų. Tų skaitymų ir pramo
gų turinys yra dažniausiai žalingas jo 
dvasiai. Be abejo, yra filmų teigiamai 
veikiančių vaiko jausmus ir lavinančių 
jo protų,
rasti į domi ii 
kurie ir mokina vaikų, taip pat 
muzikos, lavinančios jo klausų ir 
Tėvai, norėdami suteikti vaikui 
numų ir jį užimti, siunčia patys į
nepagalvoję apie jų blogas įtakas, 
turėtų pažinti filmas ir geriausiai pa
rinkti patys nueitų su vaiku, nes galėtų 
išaiškinti, atsakyti vaiko klausimus.

Taip įpratinus jaunesnius vaikus, 
tai vėliau paaugę jie patys .nenorės žiū
rėti kriminalines filmas, kur mato tik 
muštynes, šaudymus, vogimus ir kitus 
neigiamus veiksnius, arba jaudinančius 
nervus. Komikų knygutės ne tik nėra 
naudingos, teikiančios naujų žinių, bet 
dar kenksmingos, atpratina vaikų nuo 
skaitymo, nes komikuose skaito tik iš 
paveiksimi!) ir, dar blogų. Jų skaity-

Taip pat ir televizijoje galima 
gamtos ir gyvenimo vaizdi), 

dainų, 
skonį, 
inalo- 
kinus, 

Jie

dieną. Tai 
Susivienijimo 
prie šios or-

45 metus.

Bridgeport, Conn.

Derby,
Susirinkime buvo pa- 
vienos minutės atsisto-

noriu pastebėti, kad

būtinai reikia 
narių.

organizatorius 
praeityje yra

Andrius Mankauskas, mirė 
birželio mėn. 29 
buvo ilgametis 
narys, priklausė 
ganizacijos apie
Kiek pamenu, teko su juo bū
ti šios kuopos valdyboje, ka
da |jis ėjo iždininko pareigas. 
Tekdavo su juo rengti šios 
kuopos gegužines. Tai buvo 
nuoširdus Susivienijimo rėmė
jas.

Minimi mirę nariai palaido
ti su bažnytinėmis apeigomis 
šv. Petro kapinėse, 
Conn. 
gerbti 
jimu.

Dar
daugelis musų veikėjų ir šiaip 
narių gerai laikosi, bet jų ei
lės žymiai retėja (senesnės 
kartos), tai 
jieškoti naujų

Šios kuopos 
J. Radzevičius
prirašęs daug narių prie šios 
kuopos. Paskutiniu laiku ne
simato, tai šiame susirinkime 
4-tos apskrities pirmininkas 
ir šios kuopos užrašų sekre
torius A. Kasperavičius atė
jo i pagalbą, perstatė vieną 
naują narį, kuris priimtas, 
taipgi pareiškė, kad ateityje 
turės daugiau, tai geras ženk
las.

ŠIA 51-MOS KUOPOS 
sekantis susirinkimas įvyks 
šių metų rugpiučio mėn. 16 
dieną, sekmadienį, 2 valandą 
po pietų, 407 Lafayette St.

Gerbiami kuopos nariai ir 
narės, malonėkite atsilankyti 
į šį kuopos narių susirinkimą, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui, taipgi užsimokėki
te narines mėnesines mokes
tis. Kadangi susirinkimai lai
komi ne dažnai, tai susirenka 
daug reikalų aptarimui ir iš
sprendimui.

Kas iš vietinių lietuvių no
rėtumėt plačiau susipažinti 
su Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje organizacija, kreip
kitės pas SLA 51 kuopos sek
retorių A. SAPIEGĄ, 479 
Greenwood Street, Bridge
port, Conn. Aš stengsiuosi su
teikti 
pagal 
mą.

reigalingus patarimus 
savo geriausį suprati-

A. Sapiega, 
SLA 51 kuopos sekr.

Paterson, New Jersey

• v

Aliquippa, Pa.
Pranešimas SLA 247 Kuo

pos Nariams

Kaslink 4-tos apskrities 
tradicinės gegužinės, kuri į- 
vyks rugpiučio 2 dieną, Bel- 
leview Grove Parke, Water- 
bury, Conn., kalbėta kaip 
butų galima daugiau svečių 
nuvežti į minimą 4-tos ap
skrities pramogą, žinoma 
daugelis važiuos automobi
liais, autobusais, bet dar nu
tarta surengti specialų auto
busą, kurį apsiėmė surengti 
J. Radzevičius ir S. Bujanau
skas, kurie beveik kiekvienais 
metais gerai pasidarbuoja, 
tai norinti linksmai važiuoti 
šiuo autobusu, matykite ren
gėjus.

Kuopos Koresponden tas.

(

SLA 101 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugpiučio mėn. 6 
dieną, ketvirtadienį, 7 valan
dą vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo svetainėje, 62 Lafa- 
yette Street, Paterson, N. J.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, užsimokėti 
mėnesines mokestis ir aptarti 
kitus su kuopos veikla susiju
sius reikalus. Iki pasimatymo 
susirinkime rugpiučio 6 dieną.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.
-----—,—

Dabar einančio Susivieniji
mo Pažangos vajaus metu, 
kiekvieno nario būti pareiga 
įrašyti į organizaciją nors po- 
vieną naują narį. Pradėkite 
nuo savo šeimos narių

Pranešu Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje 247 kuopos 
nariams, kad liepos ir rugpiu
čio mėnesiais kuopos susirin
kimai nebus laikomi.

Jeigu kas norėtų prisirašy
ti prie SLA 247 kuopos, tai 
gali pasiųsti laišką kuopos or
ganizatoriui šiuo vardu ir ad
resu: J. Plečkaitis 217 High- 
land Avenue, Aliąuippa, Pa., 
arba patelefonuoti 5-4570.

Jeigu kurie prigulinti prie 
SLA persikeltų gyventi į Ali- 
quippa, Pa., tai prašomi per
sikelti į SLA 247 kuopą.

Kitas reguliaria kuopos su
sirinkimas bus rugsėjo 27 
dieną po numeriu 1501 Green 
Street, Alkpnppa, Pa.

J. Plečkaitis,
SLA 247 kuopos sekr.

South Boston, Mass.
Svečiai iš Saulėtos Floridos

Juozas ir Jennie Nevis ir 
Leonas Stasiulis, kurie savo 
jaunas dienas praleido gyven
dami Bostone, dalyvaudami 
įvairiose lietuvių kultūros, 
jneno bei šalpos organizacijo
se, o dabar įsigiję savo nuo
savybes ir apsigyvenę Miami, 
Florida, šių metų liepos 1 
dieną, atvyko į Bostoną ap
lankyti savo senus draugus, 
bičiulius ir pažįstamus.

Nežinau kaip jiems čia su
grįžus patiko musų senas 
miestas, bet jųjų atsilanky
mas bostoniečiams labai pa

mas yra tik laiko gaišinimas. Ar nege
riau ir maloniau butų praleisti tą laikų 
su tėvais, skaityti gražias, tani amžiui 
pritaikintas knygas, pasikalbėti su jais 
apie perskaitytas žinias, pasidalinti jau
smais. 'kokios valandėlės priartintų 
vaikus prie tėvų emociniai, padidintų 
pasitikėjimą, mokytų ir tobulintų savo 
kalbą, kurios vaikas negirdi mokyklo
je.

Žaidimai lauke ir sportas, netik va
sarą, bet ir žiemą yra geras lavinimas ir 
malonus vaikui, pav. žiemų 
ant ledo, slidinėjimas pašliūžomis, 
temis. Porų valandų laisvo laiko pralei
sti ore yra naudingas jo sveikatai, pa
kelia jo nuotaiką, vysto judesius ir jų 
organizuoti tėvų komitetas ir vadovau
ti. jiems.

JA UNUOTAU BRENDIMASc

1. Fizinės ir fiziologinės jaunuolių

v- • čiuožimas
rogu-

vpatybės.
Mokyklinio amžiaus laikotarpis pe

reina į jaunuolių amžių, kuomet vysto
si lytinis brendimas, keičiasi jų fizinės, 
fiziologinės ir nemažiau dvasinės ir emo
cinės vpatvbės.

Jaunuoliu brendimas iš visu at-
C C-

žvilgių yra perėjimas nuo vaikystės į 
suaugusių gyvenimų. . «

Šitas laikotarpis prasideda mergai
tėms nuo 10 metų amžiaus, o berniu
kams nuo 12 metų; tas yra vidurkis, kai- 
kurie vaikai pradeda vystytis anksčiau, 
o kiti vėliau. Brendimo laikas priklauso 
daug nuo klimato, būtent, šaltam atei
na vėliau, o karštam daug anksčiau, 
pavyzdžiui: Laplandijos mergaitės pra
deda menstruoti 18 metų, o jų lytinis 
gyvenimas yra trumpesnis, baigiasi 
anksčiau. Arabietės subręsta 8 metų ir 
gimdo 10 metų; Indijoje mergaitės ište
ka 8 metų.

(Bus daugiau)

tiko. Jiems čia nebuvo leista 
nuobodžiauti, jie buvo kvie
čiami ir vaišinami visose Bo
stono apylinkėse — Arling- 
tone, Brocktone, Worcestery, 
Cape Cod vasarvietėse ir kit. 
O tie, kurie negalėjo asme
niškai juos pasikviesti, tai 
liepos 8 dieną susirinko į 
Sandaros svetainę, kad galė
tų visi kartu su svečiais pa- 
žmonėti ir išgirsti jų įspū
džius iš saulėtos Floridos gy
venimo.

Reikia stebėtis, kad į tokį 
trumpą laiką buvo galima su
traukti tokį gražų būrį rink
tinės publikos, kurie visi pa
sveikino svečius primindami 
jiems įvairius nuotikius ir 
nuopelnus iš jų gyvenimo Bo
stone, o svečiai pasakė daug 
įdomybių iš Floridos lietuvių 
gyvenime. Atrodo, kad jie 
ten viskuo patenkinti, tik 
drg. Stasiulis nusiskundė, kad 
ten nėr kur per ledą žuvaut.

L. Stasiulis Čia pabuvęs 
virš savaitės laiko išvyko į 
New Jersey valstiją pas savo 
sūnų Frank, o iš ten grįžda
mas namo žada sustoti pas 
kitą sūnų Leo, kuris gyvena 
Washington, D. C. Mr. ir 
Mrs. Nevis paviešės Bostone 
ilgiau.
Sandariečių jubiliejinė 
gegužinė

ALT Sandaros 7-tos kuo
pos 45 metų sukaktuvių pik- 
nikas-gegnžinė, kuri buvo 
rengiama birželio 28 dieną, 
bet dėl blogo oro neįvyko, 
nukelta ir ruošiama rugpiu
čio 9 dieną, tam pačiam Tau
tiškam Parke, Brockton, 
Mass. Todėl visi geros valios

lietuviai, kurie ruošėtės daly
vauti piknike birželio 28 die
ną, dabar esate kviečiami ge
gužinėj dalyvauti rugpiučio 
9 dieną ir smagiai laiką pra
leisti. Juozas Lokys.

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- 
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.

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.

* —o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rocky 
Glen parite. 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 į Rocky Glen parką.

/ 1

.4

i

♦

7

r



Liepos 31, 195© T R V V K

SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1959 metais vasario 27-kovo I dieno
mis, SLA Centro patalpose, 307 W. 30-th Street, 
New York I, N. Y.

■ 1. SLA prezidentas P. Dargis Pildomosios Tary
bos suvažiavimą ir pirmąją sesiją atidarė 1959 me
tais vasario 27 dieną 10 valandą ryto, SLA Centro 
patalpose, 307 W. 30-th St., New York 1, N. Y., pra
nešdamas, kad šis Pildomosios Tarybos suvažiavimas 
yra reguliaris metinis, todėl reikės priimti metinė 
apyskaita ir apsvarstyti visus dienotvarkėje surašy
tus reikalus.

2. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas atlieka var- 
došaukį Pildomosios Tarybos narių ir paklausus, ar 
visi Pildomosios Tarybos nariai gavo raštišką pakvie
timą dalyvauti šiame posėdyje, gavo visų teigiamą 
patvirtinimą.

3. Šioje Pildomosios Tarybos suvažiavimo sesijo
je dalyvauja šie Pildomosios Tarybos nariai:

P. Dargis, prezidentas,
J. Maceina, vice prezidentas, 
Dr. M. J. Vinikas, sekretorius, 
N. Gugienė, iždininkė,
E. Mikužiutė, iždo globėja, ir
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie sudaro 

kvorumą.
4. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 

suvažiavimo dienotvarkę. Įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta patiektą dienotvarkę priimti su tuo suprati
mu, kad laike suvažiavimo ją bus galima papildyti.

5. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas skaito pra
eito, 1959 m. gruodžio 4 ir 5 d. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo protokolą. Įnešus, parėmus protokolas 
buvo priimtas vienbalsiai, kaip užrašytas.

6. SI^A prezidentas P. Dargis pakviečia vice
prezidentą J. Maceiną užimti pirmininko vietą, kad 
galėtų išduoti savo raportą.

SLA prezidentas P. Dargis savo raportą patiekia 
Jis priminė, kad jo raportas apims darbus,

Kurie buvo atlikti nuo praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo iki dabar.
čiančius darbus, turėjo vieną tikslą: 
patarnauti savo organizacijai.
rašyti daug įvairių laiškų. Į visus žymesnius įvykius,

SLA IŽDININKES RAPORTAS

Pildomosios Tarybos Suvažiavimui New 
York, N. Y., Vasario 27 d. 1959

Sutrauka Paskolų Raporto (Metinio) 
Prisiųsto Pild. Tarybai

1958 m. gruodžio 31 d. balansai visų paskolų

Connecticut valstijoje 1 paskola, 
balansas ____________ ____  $16,500.00

lllinois valstijoje 1 paskola, 
balansas _______________

Maryland valstijoje 2 paskolos,
balansas __________________ 4,125.00

Massachusetts valstijoje1 8 paskolos, 
balansas __________ ___ _—

Michigan valstijoje 3 paskolos, 
balansas __ _______________

New Jersey valstijoje 2 paskolos, 
balansas __________________

New Yorko valstijoje 5 paskolos, 
balansas ________ __________

Ohio valstijoje 1 paskola, 
balansas _____ ____________

Pennsylvania valstijoje 10 paskolų,
balansas ___________ .______  58,370.21

nuošimtis turėtų būti $97,810.00)
PASTABA: West Virginia Turnpike bonų, sumoje 

$50,000.00, nuošimčiai, kurie pribrendo 
12-1-58 nebuvo mokėti. Mokestis 
tas kitam laikui.

Visų Bonų “Par Value”
12-31-1958

žodžiu.

Atlikdamas prezidentą lie- 
kuo geriausiai 

Per šį laiką teko pa-

American Artist Apie 
Dailininką Puziną

skiria 8
i ovilo 

kūrybos 
parašė

kritikas Frede-

jis stovi sali?.
Mo-

repro-
“Prieplaukos vaiz- 

“Užmiršta 
kurio reprodukcija

“Prie- 
“Skal-

Įtakingas meno srityje žur
nalas American Artist gegu
žės mėnesio laidoje 
puslapius dailininko 
Puzino biografijai ir 
aprašymui. Straipsnį 
žymus meno
riek Whitaker. Rasinys-recen- 
zija pailiuostruota dvylika 
Puzino paveikslų. Straipsnio 
pirmajame puslapyje deda 
mas paties dailininko paveiks- 
?as, kuriame
savo garsaus kurinio 
derniškoji Madona, antrame 
puslapyje spalvuota 
dukcija
das”. Toliau seka 
Gatvė”, 
tilpo anglų žurnale The Stu- 
dio, kiti paveikslai — 
mieštis”, “Benamiai”,
bimo Diena”, “Madona”, už 
šį paveikslą Los Angeles mie
stas suteikė medalį, reikia 
pastebėti, kad to miesto sa
vivaldybė ruošia parodas ir 
suteikia medalį tik už goriau
si tų metų kurinį. Straipsnis- 
1 ecenzi ja pailiustruota dar 
“Laivo Taisymas”, “Dar Gy
vos Žuvys” ir “Žuvų Parda
vėjas”.

Frederick Whitaker patie
kia savo nuomonę apie daili
ninko Puzino kūrybą. Jis sa-

atidė-

Muni-
Utili-

9,000.00

dalyvauti
303 kuo- 
kuri yra

su visais

paminėjimus, sukaktuves atsiliepiau laiškais, nes no
rėjau savo organizaciją populiarinti. Į pasitaikiusią 
nugirsti neigiamą propagandą tuojaus atsiliepiau raš
tais, nes norėjau užkirsti kelią netiksliems gandams.

Mano, kaip prezidento santykiai su SLA Centru 
buvo labai draugiški. Centras mane painformuodavo 
visais klausimais ir taip bendradarbiaudami visada 
rasdavome kuo geriausią išeitį. Lygiai tokie pat geri 
santykiai buvo su SLA iždininke ir kitais Pildomosios 
Tarybos nariais.

Turiu pastebėti, kad Pildomosios Tarybos narių 
straipsniai tilpę Tėvynėje ir kitoje spaudoje padaro 
teigiamos įtakos ir susilaukė gražių atsiliepimų.

Man teko nuvykti į Clevelandą, Ohio, 
SLA 136 kuopos parengime ir pasitarti su 
pos vadovais dėl tolimesnio kuopos likimo, 
atsidūrusi suspendavimo stovyje.

Būnant Clevelande man teko pasikalbėti
SLA. veikėjais, vietoje aptarti visas problemas ir grį
žau su įsitikinimu, kad mano apsilankymas buvo pra
smingas, nes išsprendėme daug klausimų ir susilaukė
me iš vietinės spaudos Dirvos gražių atsiliepimų apie 
SLA.

Visą laiką turėjau rūpestį ir klausimą, kaip prak
tiškai pagalbėti veikti SLA. Jaunuolių Komisijai. Tuo 
reikalu susirašinėjau su SLA sekretorium dr. M. J. 
Viniku, Jaunuolių Komisijos pirmininku ir su Kana
dos Jaunuolių Komisijos nariais. Gavau iš Jaunuo
lių Komisijos jų pasitarimo protokolą, džiugią žinią, 
kad Chicagoje pradėjo veikti Rajoninė Jaunuolių Ko
misija, kurią sudarė tiesiog rinktiniai jaunuoliai, į- 
vairių jaunimo organizacijų vadovai.

Kad išjudinus šį klausimą ir davus praktišką 
pagrindą veiklai, esame pakvietę visą Jaunuolių Ko
misiją į bendrą posėdį su Pildomąją Taryba, į kurį at
vyks vienas atstovas iš Kanados Jaunuolių Komisijos 
ir vienas atstovas SLA 7-tos apskrities.

Dr. S. Biežiui įnešus, N. Gugienei parėmus SLA 
prezidento P. Dargio raportas buvo vienbalsiai priim
tas ir visi jo atlikti darbai ratifikuoti.

7. SLA vice prezidento J. Maceinos žodžiu pa
tiektas raportas, E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Biežiui 
parėmus buvo vienbalsiai priimtas 
darbai ratifikuoti.

8. SLA sekretoriaus dr. M. J. 
portas, kurio išdavimas reikalauja
dėtas į antrą P. T. suvažiavimo sesiją.

9. Svarstomas SLA iždininkės N. Gugienės raštu 
patiektas raportas.

32,025.00

20,500.00

9,750.00

63,400.00

23,330.00

Viso 33 paskolos, balansas $237,000.21
(12-31-57 viso paskolų balansas buvo $159,975.21)
Nuošimčių gauta 1958 metais__ $8,198.98
(Nuošimčių gauta 1957 metais $7,842.55)
12-31-57 Visų paskolų balansas

Naujų paskolų duota
bėgyje 1958 m._____  105,830.00
Numokėtų paskolų sumos 1958 m. $28,805.00

12-31-58 Visų paskolų balansas_______  237,000.21

$265,805.21 $265,805.21 
1959 metais duotos paskolos:

Indiana valstijoje 1 paskola sumoje __ $12,000.00
Mass. valstijoje 1 paskola sumoje___  10,000.00

i

Mortuary Fund: Government $548,000.00, 
cipal $230,000.00, Railroad $384,000.00, Public 
ties $1,342,000.00, Industrial and others $148,000.00. 
Totai $2,652,000.00.

Disability Fund: Government $33,000.00, Public 
Utilities $110,000.00, Industrial and others $50,000.00. 
Totai $193,000.00.

Juvinele Fund: Government $5,000.00, Municipal 
$15,000.00, Public Utilities $35,000.00. Totai $55,000.00,

Misc. Fund: Municipal $10,000.00, Public Unili- 
ties $19,000.00. Totai $29,000.00.

Totai: Government ________
Municipal _________
Railroad___ ______
Public Utilities ____
Industrial and others

$586,000.00
255,000.00
384,000.00

1,506,000.00
198,000.00

Totai $2,929,000.00
Balansai Visų Einamųjų Sąskaitų 

Girard Trust Corn Exchange 
Banke, Philadelphia, Pa.

FUND Balansas 12-81-58 Balansas 2-26-50

Mort. __ ____ $28,147.34 $11,396.99
Dis. ___________ 41,779.45 44,850.70
Juv. ___ 21,210.65 21,944.80
Misc. _ ________ 8,235.25 8,273.30
Expense _ _._____ 20,605.94 20,334.27

Viso $106,800.06

ir visi jo atlikti

Viniko metinis ra- 
daugiau laiko, ati-

ko, kad Puzinas nepaprastai 
gabus ir išmokslintas daili
ninkas. Nušviesdamas Puzino 
gyvenimą nurodo, kad jis bu
vo pogrindžio veikėjas ir bol
ševikų ir vokiečių okupacijos 
metu. *

Fa pačia proga Frederick 
Whitaker rašo ir apie Lietu
vos carinę ir komunistinę 
okupaciją.

Reikia dar pastebėti, kad 
dailininkas Povilas Puzinas 
šiais metais, kaip [jau spau
doje buvo minėta, buvo apdo
vanotas au'kso medaliu, kurį 
jam davė Hudson Valley Art 
Association
paveikslą meno 
ri buvo White 
Toje 
visų 
savo 
doje 
Finas
pirmąja premija. Premiją dai
lininkas 'Povilas Puzinas 
vo dar ir kitose dviejose 
r odose.

Šiame
Baltaragis 
pus,

■

Tarp šiapus ir 
Laiš-

Gombro- 
priešais 
Naujas

už jo išstatytą 
parodoje, ku- 
Plains, N. Y. 
dalyvavo 600 
menininkų su 
Tokioje paro-

parodoje
krypčių 

kuriniais, 
dailininkas Povilas Pu-

buvo apdovanotas ir

ga- 
pa-

numery rašo: A.
— Žvilgsnis į ana- 

Vygandas (eilėraščiai) 
Džezkazganas, A. Smėliu-

nas — Materialistinis istori
jos supratimas ir gamtos 
mokslų materializmas, A. J. 
Greimas
anapus, R. Šilbajoris 
kas iš Oberlin, J. K. Martin 
Heidcgger, Witold 
wicz — Rašytojas 
kritiką (vertimas),
kapitalinio veikalo tomas, J. 
Kaminskas — Kipro Bielinio, 
“Dienaijant”, Antanas Rūkas 
— ‘Tautos nužydyti negali
ma, ją galima tik kankinti”; 
Boriso Pasternako Dr. Živa- 
go — “Nuo vienų atsiskyriau, 
prie kitų nepritapau”.

Darbą leidžia Lietuvių Dar
bininkų Draugija, redaguoja 
redakcinė kolegija. Kaina me
tams $3.00. Adresas: Darbas, 
c/o V. Gervickas, 86-03 76-th 
Street, Woodhaven 21, N. Y.

Naujas Darbo 
Numeris

Gavome žurnalo Darbo 
trą šių metų numerį. Kaip 
mesniuose šio žurnalo nume
riuose, taip ir šiam telpa gerų 
raštų pąsiskaitymui, taipgi 
yra ir eilėraščių.

an- 
pir-

Durpių kraiko fabrikas, Ši
lutėje (kuris veikė jau prieš 
karą), dabar kasmet paga
minąs 25,000 tonų kraiko. 
Šiais metais .rengiama dujinė 
džiovykla, kuri per pamainą 
išdžiovinsianti iki 10 tonų 
kraiko.

--------0--------
Marijampolėje atidarytas 

naujas kino teatras “Sūdu
va”, turintis 400 vietų.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI J SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDMĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KŪPĄS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by USSR 

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

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tai. GRamercy 5-7430

332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y.
Tel. MOhawk 2674

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, <160% garantuoja pristatymą.
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adre satą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas p Irmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas ir patamalvmus.

X>czr-XK

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

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

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrew 8-3040

/

TJ*....... .......... ------------------- ------------------------

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724
11389 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOvvnsend 9-8980

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

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WĄlnut 3-8878
Kiek

Viso _________________________ $22,000.00
Visos paskolos geram stovyje, nuošimčiai ir nu- 

mokėjimai padaryti laiku.
Bonų Metinio Raporto Sutrauka

Pribrendę bonai:
$100,000 USA Savings (10-1-58)
5,000 Youngstown Boro Municipal Authority (9-1-58) 
50,000 Puget Sound Povver & Light (Atšaukta)

PIRKTI BONAI:
$25,000
25,000
25,000
50,000
25,000

$150,000.00
Bonų nuošimčiai gauti 1958 metais
(Bonų nuošimčiai gauti 1957 metais

(Mellon Bankas apskaičiuoja, kad 1959 metų

Koks nuošimtis
Philadelphia Electric Company 4.375%
Commonvvealth Edison Company 3.75% 
Niagara Mohawk Povver 
Pacific Povver & Light 
Glidden Company

Com. 3.875%
4.375%

4.75%

Kiek mokėtu
100

92.625
94.50

100.416
103.125

$95,930.80
$91,911.61)

$119,978.63
NORA GUGIS, 

SLA Iždininkė.
SLA iždininkė N. Gugienė savo raštu pateiktą 

raportą papildė žodžiu, pranešdama, kad veikė kiek 
išmanydama, galios ir laiko turėdama, populiarinda
ma SLA per spaudą, radio, laiškais ir lankydama į- 
varius susirinkimus bei parengimus.

E. Mi'kužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus, SLA 
iždininkės N. Gugienės raportas vienbalsiai buvo pri
imtas ir visi įjos atlikti darbai ratifikuoti.

10. Svarstomas SLA iždo globėjos E. Mikužiu- 
tės žodžiu patiektas raportas. D-rui S. Biežiui įnešus, 
J. Maceinai parėmus vienbalsiai priimtas ir atlikti 
daubai ratifikuoti.

11. Svarstomas SLA daktaro kvotėjo dr. S. Bie- 
žio žodžiu patiektas raportas. E. Mikužiutei įnešus, 
J. Maceinai parėmus, raportas vienbalsiai priimtas ir 
atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis pirmą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 valandą po pie
tų, paskelbdamas, kad antroji sesija prasidės 2 va
landą po pietų šioje pat vietoje.

(Bus daugiau)

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

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ KIEKVIENĄ $1,000.00 
APDRAU1 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 33c 
Viso amžiaus apdrauda (Išmokama per 20 metų)— 
duoklių mnėeslui $2.5$, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneseiul $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 $8.89, 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 

x™_SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $1.01 
mėnesiui; išeina 23 centai į savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės pašalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

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

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

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

Iškirpkite ir užpildykite šį kuponą:

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

Vardas ir Pavardė Amžius

(2)

(3)

(D

m., num. 
miestas

m., num. 
miestas

m., num. ir gatvė 
miestas-----------

Rekomsnduoja: 
Vardas ir pavardė num. ir gatvė

miestas_____

Adresas
___ —------
, zona —, valstija —

ir gatvė

ir gatvė

——---—-»
, zona —, valstija —

, zona valstija —

, zona___ , valstija
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKfiSI REDAKCIJOJ

Liepos 24 dieną redakcijo
je lankėsi naujosios Susivie
nijimo 150 kuopos protokolų 
sekretorius Juozas Plačas ir 
sūnūs Gintaras iš Chicago, 

. Illinois. Jie atostogų metu 
atvyko į New Yorką aplanky
ti čia gyvenančius savo drau
gus, tai ta proga aplankė sa- 

’vo organizacijos organo re
dakciją ir centrą. Praleidę 
dvi savaites didmiestyje Nevv 
Yorke ir jo apylinkėse, išvy
ko į namus prie savo kasdie
ninių pareigų.

Linkėjimai iš Atlantic City
Wilkesbarietis Antanas Am- 

brozaitis, žymus Susivieniji
mo veikėjas ir nuolatinis Tė
vynės bendradarbis, nuvykęs 
atostogoms j Susivienijimo 
vasarnamį Atlantic City, pri
siuntė redaktoriui nuoširdžius 
linkėjimus ir rašo, kad jis 
drauge su kitais atostoginin- 
kais leidžia smagiai laiką At

plauto pajūry.

Balchukoniai Atostogauja 
Atlantic City

Binghamtoniečiai Balchuko
niai, Susivienijimo ir kitų or
ganizacijų žymus veikėjai, 
atostogas praleidžia savo or
ganizacijos — Susivieni ji m o 
vasarnamį Atlantic City, N. 
J., iš kur jie prisiuntė nuošir
džius linkėjimus redaktoriui, 
ir tarp kitko rašo:

“Orą vidutiniškas, dažnai 
palyja, laiką leidžiame links
mai. Čia atostogauja ir wil- 
Jcesbariečiai Susivienijimo 115 
kuopos veikėjai V. Tamulai- 
tis, A. Miliauskas su žmona 
ir A. Amber”.

lie-

Posėdžiavo Jaunuolių 
Redakcinė Komisija

Ketvirtadienio vakare, 
pos 23 dieną SLA centrinėse
patalpose posėdžiavo SLA 
Jaunuolių Redakcinė ir išvy
kos rengimo komisijos. Daly
vavo visi abiejų komisijų na
riai. Redakcinė komisija svar
stė jaunimo skyriaus Tėvynė
je leidimo reikalą, kad grei
čiausiu laiku butų galima įvy
kinti užsibrėžtą tikslą.

Iš Redakcinės Komisijos 
paaiškėjo, kad (komisijos na
riai ryžtingai dirba ruošdami 
raštus Jaunimo Skyriui ir 
greitu laiku galės pri d u o t i 
rinkimui.

Išvykos rengimo komisija 
pranešė, kad išvykai-geguži- 
nei vieta jau paimta šalę Pa- 
tersono. Ją ruošia Susivieniji
mo Jaunuolių Komisija, ir ji 
įvyks pradžioje rugsėjo mė
nesio. Komisija ryžtingai dir
ba, kad išvyka (butų gerai su
rengta ir atsilankiusieji SLA 
nariai ir geros valios lietuviai 
butų patenkinti.

Nors iki išvykai dar yra 
belikę daugiau mėnesis laiko, 
bet komisija prašo jau dabar 
pradėt prie išvykos-gegužinėk 
ruoštis ir joje dalyvauti, nes 
tokios išvykos, kokią rengia 
Jaunuolių Komisija, nes daž
nai pasitaiko šioje apylinkėje.

Dalyvis.

Brooklyn, N. Y.

Iš Dariaus-Girėno Minėjimo

UŽMIRŠTAM APIE 
NELAIMĘ

Nuo perskridimo per At
lantą siekiant Lietuvą 26 me
tų sukakties minėjimas įvyko 
liepos 18 dieną, 5 valandą po 
pietų Lituanicos aikštėje, prie 
musų didvyrių lakūnų Da
riaus ir Girėno atminčiai pas
tatyto paminklo Brooklyne.

Iškilmėms vadovavo Pa
minklo Statymo Ko m i t e t o 
pirmininkas Jonas Šaltis, da
lyvių buvo apie 3 šimtai. Po 
pagerbimo vienos minutės 
tylos, Moterų Vienybės pirmi
ninkė Alena Kulbokienė, gre
ta JAV vėliavos iškėlė ir Lie
tuvos trispalvę ant paminklo 
stiebo viršūnės. Šiuo momen
tu solistė Lionė Juodytė-Mat- 
hews, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Invokaciją 
sukalbėjo pranciškonas tėvas 
Petras Baniunas.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Jonas Valaitis, ir šių draugi
jų atstovai kalbėjo: Dariaus 
Girėno Posto Nr. 1 vadas Jo
nas Klimavičius ir Julius 
Kumpikas. Lietuvių Amerikos 
Legiono Posto Domas Klinga 
ir Vitalis Bukšnaitis. Moterų 
Vienybės Alena Kulbokienė ir 
ponia Petrash.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
apygardos pirmininkas Sta- i 
sys Gudas. Lietuvių Piliečių 
Klubo Steponas Karvelis. S. 
L. A. 38 kuopos Jonas Ayma- 
nas. Lietuvių Siuvėjų Unijos 
54 skyriaus P. J. Montvila. 
LDD 7 kuopos Bronė Spudie- 
nė. Nuo Paminklo Komiteto 
adv. Steponas Bredes, Jr.

Taipgi kalbėjo šie svečiai: 
G. Janulaitis iš Worcester, j 
Mass., kanadietis p. Parojus, 
ir iš Chicagos Antanas Zub- 
ris, kuris tik pasveikino mi
nėjimą. Gėlių prisiuntė iškil
mių metu prie paminklo: Mo
terų Vienybė, Lietuvių Ame- Į 
rikos Legiono Postas Nr. 1, 
Dariaus-Girėno Paminklo Ko
mitetas, gėles aukojo B. Spu- 
dienė. Taipgi aukojo gėlių po
nia Mikalauskienė.

Paskendę kasdienin i u o s e 
rūpesčiuose ir darbuose dėl 
duonos kąsnio, užmarinam 
savyje mintį apie didžiausią 
nelaimę, kuri mus ištiko — 
krašto nepriklausomybės pra- 
radymą, bet, kuomet ateina 
diena, kurią amerikonai iš
kilmingai ir linksmai švenčia 
savo krašto nepriklausomybę, 
tuomet mums priešaky atsis
toja, visam juodume, musų 
tragedija, ir, nuleidę galvas, 
su širdgėja dumojam, kaip 
atgaut prarastą laisvę.

Pasekmės tos traged i j o s 
buvo baisios, nes musų tautos 
žmonės, gelbėdami gyvybę, 
išsisklaidė po visą pasaulį, 
jieškodami sau prieglaudos 
svetimuose, kartais net ne
drauginguose, kraštuose, su 
svetimais papročiais, svetima 
kalba, ir nėra to, net ir toli
miausio kampelio, kur nera
stų sau amžinio poilsio lietu
viški kaulai.

Kiekvienam yra sunku 
mirti, ir kiekvienas nori 
tolinti mirties valandą,

kuris niekam 
miršta toli- 

šaltam barake,

nu- 
ati- 
bet

Visiems ir už viską nuošir
džiai dėkojame.

Paminklo Komitetas.

Paralyžius Pakirto 
Teddy

Laučius,
Laučių
Brooklyno ne
žinomas kaipo 

žiedų pardavė-

T.
tuviams gerai 
laikrodėlių ir 
jas. Prieš kelias dienas para
lyžius stroke pakirto jam de
šinį šoną, ranką ir koją. Po 
to skaudaus smūgio išvežtas 
į St. Catherine ligoninę, Bro- 
oklyne. Well, Teddy, turėk 
žemaitišką kantrumą ir lin
kiu greitai sustiprėti ir pas
veikti. Draugas Kazys.

Mirė Petras Grabauskas
Petras buvo plačiai žino

mas Brooklyno lietuviams. 
Policija rado jį prie požemi
nio traukinio laiptų skau
džiai susižeidusi ir nuvežus į 
ligoninę už poros dienų mirė. 
Velionio kūnas laidojimui iš
vežtas į Shenandoah, Pa., kur 
gyvena jo sesuo. Rep. (

kaip yra tam, 
neprasikaltęs, 
mam Sibire, 
skuduruose, taip svetimų, ne
galėdamas net paspaust ran
kos artimiesiems! Apie tokią 
auką ir pagalvot baisu!...

Raudonoji liepsna 
Mus tėvynėj siaučia, 
Nėra kuom kvėpuoti— 
Tą kiekvienas jaučia.

Kapo vienodumas 
Džiaugsmą užgesino, 
Juodo melo tvanas
Kraštą paskandino.
Susilaukėm tikro 
Tautų įgeradėjo, 
Erškėčių vainiką 
Lietuvai uždėjo.
Vėsula išvaikė
Mus po baltą svietą, 
Verkdami, apleidom 
Savo gimtą vietą.

Bet ir susilaukę 
Juodosios gadynės, 
Mes neatsiplėšėm 
Nuo tautos, tėvynės, 
Iki pat mirties
Jai ištikimi.

Sofija Ambrazevičienė.

Los Angeles, Calif•

Lietuviai Pagerbs 
Kongresmanus

Lietuvių Respublikonų 
vienetai (Los Angeles Coun- 
ty Republican Assembly, Lit- 
tuanian Unity ir American- 
Lithuanian Republicans" of 
California) ruošia 1959 metų 
spalio mėn. 4 dieną, sekma
dienį, 2 valandą po pietų 
Statler viešbutyje kongres- 
manų, kurie yra parodę dau
giau dėmesio lietuvių reika
lui, pagerbimą. Į iškilmingus 
'kongresmanų pagerbimo pie
tus pakviesti šie JAV-bių 
Kongreso Atstovų Rūmų na
riai: Gordon L. McDonough, 
Donald L. Jackson, Craig 
Hosmer, H. Allen Smith, Ed- 
kar W. Hiestand, Joe Holt ir

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS 
FIRMOS, SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS Į SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

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

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos. įstaigų yra krautuvės. *Siuntinlų pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro kasdien, šeštadie
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė. 
NEW YORK 8, N. Y.

ORegon 4-1540
832 Nerth 7th St. 

PHILADELPHIA 23, Pa.
WAhiut 3-1747

Norėdami

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, ID. 
HUmboldt 6*2818

abu

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, C onn. 

CHapel 7-5164

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOvvnsend 8-0298

praėju-

Bud-

A. Derin-

J.

SLA Pagalbos Ranka
Pomirtinių

>t<

Apylinkės 
sudarys

ir Bal- 
dukte- 

Kaltinė-

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

$850.00
$79,976.59

. $297.39
$14,411.84

Res- 
val- 

Luk-

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

Kazys
ir Antanas Skirius,

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Mačiulis Tadas, atvykęs seniau 
Amerikon.

Matusovas Jonas, gimęs 1920 m. 
Jurbarke.

Mežinskaitė-žukauskienė, iš Pa
liepių kaimo, Vaškų vals., Biržų 
apskr.

Nazarovas Petras, dingzs praėju
sio karo metu.

__ $50.75
.... 22.00
__ 82.14!
... 39.75
__ 21.75
... 81.00

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

Paieškojimai

L. Viliukas, vicepirm.

Garbės
V. Kazlauskas,

parengimo pirmininku 
L. Valiukas, vienas iš 

Angeles County Republi- 
Assembly vicepirmininkų.

r-.I

Liepos 31, 1959

IŠĖJO NAUJA KNYGA
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Glenard P. Lipscomb. Smul
kią pagerbimo programą pa
ruošti sudarytas iš abiejų 
vienetų valdybų specialus ko
mitetas, į kurį įeina abiejų 
vienetų pirmininkai 
Lukšis
abiejų vienetų sekretoriai — 
Juozas Kojelis ir adv. Ray
mond Ridzus ir praėjusiais 
metais buvęs abiejų vienetų 
pirm. Leonardas Valiukas.

Šiais metais 'Los Angeles 
County Republican Assembly 
lietuvių vieneto valdybą su
daro: pirm. A. Škirius, buv. 
pirm. (Immediate Past Presi- 
dent)
dr. G. Valančius, sekr. adv. 
R. Rimdzus, sekr. pad. inž. J. 
Jodelė, kasin. dr. R. Mason 
ir kas. pad. komp. Br. 
riunas.

Kalifornijos Lietuvių 
publikonų Organizacijos 
dybą sudaro: pirm. K.
šis, buv. pirm. L. Valiukas, 
vice-pirmininkai 
gienė, dr. P. Pamataitis, inž. 
B. Čiurlionis ir inž. J. Truš- 
kauskas, sekr. J. Kojelis, ka
sininkas G. Rudelis. Kontro
lės Komisijon įeina: F. Ku
dirka, K. Liaudanskas ir A. 
Ąžuodaitienė. Garbės Teis
man 
Andrius ir B. Starkienė.
Lietuviai pasirodys 
Respublikonų programoje

Los Angeles County Re
publican Assembly ruošia di
džiulį vakarą 1959 metų spa
lio 17 dieną Statler viešbuty
je, Pacific salėje. Šiame pa
rengime — baliuje dalyvaus

apie 1000 Respublikonų Par
tijos vadų ir darbuotojų. Pa
rengimo meninėje programo
je pasirodys komp. Br. Bud- 
riuno vad. “Dainos” oktetas 
ir solistė Helen Swaggart. 
Šio 
yra 
Los 
can

Bendruomenė statys 
Lietuvių Namus

JAV-bių Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylinkės 
valdyba, kuriai vadovauja J. 
Ąžuolaitis, energingai ruošia 
planus Lietuvių Namų staty
bai. Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai labai entuziastinkai 
šiam projektui pritaria ir vi
sas Bendruomenės valdybos 
pastangas remia, 
valdyba netrukus
specialų Lietuvių Namų sta
tymo komitetą. Atrodo, kad 
prie Bendruomenės planų 
jungsis ir Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius, kuris pla
navo ir planuoja taip pat sta
tyti lietuvių salę ar namus.

C. C.

Opicas Pranas, dingzs praėjusio 
karo metu,

Radvila Adolfas, Stanislovas, ir 
Pranciška, vaikai mirusio Antano 
Radvilos, ir jų motina Ulijona Aš- 
mantaitė-Albrektienė (buvusi Rad
vilienė).

Rinkevičius P., dingzs praėjusio 
karo metu, žmonos vardas Marijo
na.

Šurka Vincas, gyvenęs Karasuo- 
se, vėliau Austrijoje.

Urbelienė-Baranauskaitė Barbo
ra, jos vyras Fortūnatas Urbelis, 
ir jos broliai Jonas ir Juozas Ba
ranauskai.

Užkuraitis Antanas, Prano sū
nūs, gyveno Amsterdam, N. Y.

Vadeiša Zenonas, buvo išvežtas 
Vokietijon.

Valinčius Antanas, Juozo sūnūs, 
iš Šauklių kaimo, Raudonės vals.

Valužis Stasys, Zenono suns, g. 
Plungėje 1919 m.

Venckus Vladas, dingęs 
šio karo metu.
Baltrušaite-žiužnienė Juze, 

trušaitė-Sedauskienė Ona, 
rys Leno, iš Varsėdžių k., 
nų vals.

Barzda Feliksas, Jonas ir Kazi
mieras, Petro sūnus, iš Žiobiškio, 
Rokiškio apskr.

Barzdaitis Antanas, Matjošiaus 
sūnūs, iš Talkiškių kaimo, Paeže
rių vals., Vilkaviškio apskr.

Dambrauskienė Konstatina, ir 
brolis Doveika Stanislovas, kilę iš 
Raseinių apskr.

Doveika Stanislovas, ir sesuo 
Dambrauskienė Konstancija, kilę 
iš Raseinių apskr.

Erlickaite Marė ir Ona, iš Viek
šnių.

Ignatavičienė-Lukošiunaitė Sta
sė, Zigmo duktė, vyras Ignatavi
čius ^Jurgis, sūnus Algimantas ir 
Rimgaudas.

Janulis Jonas, iš Viekšnių.

Iieškomieji arba apie juos žinan- 
t(eji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LJTHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Lietuvių Amerikoje

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Liepos 25 Dieną, 1959 Metų

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS BUNDONIS, 76 'kp., Brooklyn, N. Y., gimęs lie

pos 12 d., 1890 m., Taujėnuose, Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė, gruodžio 1, 1937 m. mirė birželio 14, 
1959 m. Velionio dukteriai, Febronjjai Melton, po
mirtinės išmokėta _____ _______ — _4-______  $600.00

PETRONE RIMiKUNIENE, 277 kp., Leechburg, Pa., gi
mus lapkričio 17, 1891 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė kovo 5, 1939 m., mirė birželio 21, 1959 m. 
Velionės dukteriai, Hlelen Zdunialk, pomirtinės išmo
kėta _______________ ___________ _____ _____  $250.00

Viso_____ ____________ ____ „_________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso--------

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. J. FLOOD, 13 kp., Minersville, Pa. Sirgo 8 sav. ir 1 d._____
K. GUDELIAUSKAS, 29 kp., Westville, III. Sirgo 3 s. ir 3 d..
S. KISELIENffi, 77 kp., Rockford, III. Sirgo 12 s. .........
M. NELSON, 153 kp., Du Bois, Pa. Sirgo 6 s. ir 4 d. -
S. BUROKAS, 245 kp., Newark, N. J. Sirgo 3 s. ir 2 d.
M. STONIS, 311 kp., W, Frankfort, III. Sirgo 12 s.

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 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 0F AMERICA
307 W. 30th St, New York L N. Y. Tel. LA 4-5329

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtu bendradar- 

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

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta 8. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

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

Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 76 centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. 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 Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos" 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę, 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.00
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
IIAOO metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
118.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Orderi to
kiu adresu:

NAUJIENOS
1738 South Halsted Street, Chicago 8, Ulinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS




