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MINISTERIAI ŽENEVOJE PARUOŠĖ 
RAŠTIŠKAS SĄLYGAS

Castro Pasiliko Kubos 
Premjeru

Sovietų Sąjungos valdžios žmonėms ir pačiam 
Chruščevui patinka prezidentas Eisenhoweris. 
Viceprezidentas Nixonas neįgaliotas 
Chruščevą atvykti Amerikon

kviesti

Užsienio reikalų ministerių konferencijoj Ženevoj, 
kuri po trijų savaičių pertraukos, prasidėjo liepos 13 
dieną, iki šiol neprieita prie jokio susitarimo. Daugiau
sia laiko praleista besiginčijant dėl Berlyno išsprendi
mo. JAV sekretorius Herteris pareiškė, kad derybos 
jam jau įgrįso ir jis nori prieiti prie kokio nors spren
dimo, baigti konferenciją ir važiuoti namo.

Praeitą savaitę abiejų, Sovietų Sąjungos ir vaka
riniu valstybių ministeriai paruošė raštiškas sąlygas 
dėl Berlyno išsprendimo. Vakariečių pasiūlytos sąly
gos f

1. Sovietų Sąjunga privalo garantuoti nevaržomą 
susisiekimą su Berlynu.
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2. Užtikrinti laisva) susisiekimą tarp Rytu ir Vaka- 
ru Berlvno.

3. Sudaryti keturių didžiųjų
• C- i- t/ €•

ginčams išspręsti.
4. Abi puses privalo sumažinti 

la Vakaru ir Rytų Berlvne.
5. Susitarimai galios, kol bus 

arba kitai Į) .nutars keturi didieji.
6. Jungtinės Amerikos Valstybės, Anglija ir Pran

cūzija nebedidins karinių pajėgų Barlyne, bet stengsis 
jas sumažinti.

Sovietų Sąjungos reikalavimai tokie:
1. Sovietai sutinka pratęsti,dabartinį Berlyno sta

tusą aštuoniolikai mėnesių.
2. Vokietijos vienijimui turi būti sudaryta komisi

ja iš pačių rytiečių ir vakariečių.
3. Vakarai privalo sumažinti savo karines jėgas 

Berlvne iki mažo skaičiaus.
v

4. 'buri būti sustabdyta Vakariniam Berlvne pro-V V J

paganda, nukreipta prieš komunistus ir Sovietų Sąjun
gą. *

5. Atominiai ir rakietiniai ginklai privalo būti už
drausti Vakariniam Berlvne.

v

Tai maždaug tokie Sovietų Sąjungos ir Vakarinių 
valstybių ministerių pasiūlymai Berlyno išsprendimui. 
Taipgi sakoma, kad vakariečiai paprašė, kad dabartinė 
Berlyno padėtis butų palikta dar penkiems metams, jei 
per tą laiką nebūtų prieita prie Vokietijos suvienijimo.

Ar aukščiau paminėti abiejų pusių pasiūlymai bus 
priimtini ministeriams ir prieita prie susitarimo, ra
šant šiuos žodžius negalima daryti sprendimo, tą grei
toje ateityje sužinosime.

Po pavykusios revoliucijos 
kuboje, pats revoliucijos va
das Fidel Castro, tapęs pre
mjeru, prezidento vietai pa
rinko Urrutia, mandydamas, 
kad jis su juo kooperuos vi
suose darbuose, tačiau pasta
rasis kalbėdamas per televizi
ją pareiškė, kad premjero Fi
del Castro valdžioje yra daug 
komunistų. Šitoks prezidento 
Urruto pasakymas nepatiko 
revoliucijos vadui ir premje
rui Castro, ir dėl tos priežas
tis jis atsistatydino iš pre
mjero pareigų. Bet tikrenybė
je tai buvo tik suvaidintas 
vodevilis, nes Castro gerai ži
nojo,
grįžti kada tik panorės.

Po
prezidento pareigų, liepos 26 
dieną buvo suorganizuotas še
šių metų sukakties minėjimas 
nuo pradėto sukilimo prieš 
diktatorių Batistą. Tokie mi
nėjimai, kaip pranešama, bus 
vykinami kiekvienais metais, 
kaip Kubos laisvės dienos mi
nėjimas. Toje minėjimo de
monstracijoje dalyvavo apie 
500,000 minia ir pats Fidel 
Castro, kaipo revoliucijos va
das 
ris 
niai 
ros
vaidinto vodevilio 
jam valdžion, nauju preziden
tu jis paskyrė sau ištikimą 
žmogų Dorticos Torrato, to
dėl Kubą turi naują preziden
tą, bet tą patį seną premje
rą.

kad jis į valdžią galės

valstybių komisijų

pašalinimui Urrutos iš

ir buvęs premjeras, ku- 
gausiai susirinkusiai mi- 
pasižadėjo grįžti premje- 

vieton. Po to Castro su
grįžus

Pirmieji Rinkimai 
Havajuose

Vice Prezidento Nixono Lankymasis Sovietuose

Musų krašto vice preziden
tas Richard Nixon šiuo metu 
vieši Sovietų Sąjungoje. Jis 
liepos 25 dieną Maskvoje ati
darė Amerikos parodą ir pa
sakė atinkamą kalbą. Po to 
jis kalbėjosi su Sovietų Są
jungos ministerių pirmininku 
arti šešias valandas. Kokiais 
klausimais jiedu taip ilgai 
kalbėjosi, spaudos atstovams 
nežinoma, nes tai buvo dviejų 
vyrų asmeniškas pasikalbėji
mas. Tačiau spauda daro iš
vadas, kad jiedu kalbėjosi 
tarptautiniais politiniais klau
simais. Sakoma, kad tas slap
tas pasikalbėjimas /bei disku
sijos bus perduotos preziden
tui Eisenhoweriui.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių ambasadoje įvykusiame 
pobūvyje dalyvavo pats Niki
ta Chruščevas ir jo pagalbi
ninkai. To pobūvio šeiminim 
ku buvo vice prezidentas 
Nixonas. Pobūvio metu pasi
kalbėjime Chruščevas buvo 
gerai nusiteikę po aštraus 
pasikalbėjimo parodoje su 
Nbconu. Jis tarp kitko prisi
pažino, kad visiems Sovietų 
valdžios žmonėms patinka A- 
merikos prezidentas Eisenho-

weris, nes ji džentelmoniškas 
ir atviras, o ypatingai jis my
limas už jo bendradarbiavimą 
su Sovietais antrojo pasauli
nio karo metu, jam esant vy
riausiu Vakarų sąjungininkų 
karinių pajėgų vadu.

Spauda dažnai mini, kad 
vice prezidentas Nixonas pa
kvies Sovietų Sąjungos minis- 
terį pirmininką atvykti į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes pasikalbėti su prezidentu 
Eisenhoweriu ir susipažinti 
su žmonių gyvenimu Ameri
koje. Tačiau prezidentas Ei- 
senhovveris spaudos atstovų 
konferencijoje, atsakydam a s 
į klausimus apie Chruščevo 
pakvietimą, pareiškė, kad vi
ce prezidentas Nixonas nėra 
įgaliotas kviesti Chruščevą 
atvykti Amerikon. Todėl jei
gu Nixonas asmeniškam pasi
kalbėjime su Chruščevu ir 
prisiminė apie apsilankymą 
Amerikoje, tai tas nėra ofi
cialiu pakvietimu, o tik as
meniškas dviejų žmonių pasi
kalbėjimas. Taip maždaug 
prezidentas atsakė spaudos 
konferencijoj į jam duotus 
klausimus dėl Chruščevo pa
kvietimo.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių 50-toj naujoj valstijoj 
pirmieji rinkimai įvyko pra
eitą savaitę. Buvo renkamas 
gubernatorius, du senatoriai, 
vienas kongresmanas ir at
stovai į valstijos senatą. Gu
bernatorium išrinktas repub- 
likonas William Quinn, į val
stijos senatą irgi išrinkta 
dauguma republikonų. Į Wa- 
shingtoną senatoriais išrinkti 
vienas republikonas Hiran 
Fong, o kitas demokratas 
Oren Long. Kongresmanų iš
rinktas Daniel Inouye. Todėl 
pirmuose rinkimuose Hava- 
juje republikonai išrinko dau
giau žmonių į įvairias vietas, 
negu demokratai, tačiau Wa- 
shingtone senatorių skaičius 
nepasiteikė, tik abi partijos 
turės po vieną senatorių dau
giau.

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Kiek Lietuvoje radijo im

tuvų? — Vilniaus radijas 
pranešė, kad dabar Lietuvoje 
esą 167,958 imtuvai ir 152,- 
386 radijo transliavimo taš
kai, be to 6,539 televizoriai.

----- o------
Elektrotechnikos fakult e t e 

iš 600 klausytojų yra apie 60 
moterų. Pastarais metais ra
dijo technikos specialybę bai
gė Roma Urbonavičiūtė, Lai
ma Starzdaitė ir kitos.

------o------
Dujotiekio statybos darbai 

linija Dašava-Minskas-R y g a 
esą atlikti iki Kovelio. Arti
miausiu metu darbų br'gados 
ipereis Ukrainą ir įžengs į 
Gudiją.

Ryte Spingytė, Nauja 
Susivienijimo Narė
Pittsburghe gyvuojanti Su

sivienijimo 40 kuopa buvo su- 
ruošusi gražų pobūvį naujų 
narių priėmimui ir Dr. Vinco 
Kudirkos šimto metų gimimo 
sukakčiai atžymėti, p. Vera 
J. Količienė naujai narei Ry- 
tei Spingytei įteikė Susivieni
jimo Auksinį Albumą, o Da
nutė Količiutė padėjo gėlų 
prie Dr. Vinco Kudirkos pa
veikslo.

Panelė Ryte Spingytė, 17 
metų amžiaus, naujakuriu 
šeimos narė, labai gabi ir pat- 
riotinga lietuvaitė. Ji yra ga
bi moksle, jau užbaigė'aukš
tesniąją mokyklą ir turi pri
ėmimą įstoti į garsųjį Pitts- 
burgho Universitetą.

Mes sveikiname naują na
rę ir linkime jai geriausio pa
sisekimo siekiant aukštojo

mdkslo. Kitų naujakurių šei
mų nariai privalėtų pasekti 
panelę Rytą Spingytę ir tap
ti Susivienijimo nariais šio 
Pažangos Vajaus metu.

P-lė Ryte Spingytė, Danutė 
Količiutė ir V. J. Količienė

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Septintosios 
Apskrities Išvyka, Gegužinė, Piknikas

WILKES BARlRE, PA. — Sekmadienį, rugpiučio 23 die
ną, išvyksime į SLA 7-tos apskrities gegužinę-pikniką, kuris 
įvyks Rocky Glen parke, priprastoj vietoj prie ežero. Nežiū
rint jei ir nepalankus oras kutų, nes viskas yra po pastoge.

Atrakcija šios išvykos-gegužinės, pikniko bus geri muzi
kantai, kurie gros gražias polkas ir valcus, o dainavimas prie 
bufeto bus neapsakomas. Norintieji šokti galės savo Kaulus 
išmankštyti.

Šis piknikas-išvyka-gegužinė bus šios vasaros paskutinis 
parengimas. Į šį metinį parengimą paprastai suvažiuoja daug 
žmonių iš visų apylinkės kolonijų ir visados esti patenkinti.

Šį paskutinį pikniką rengia visos apskrity priklausančios 
kuopos. Kuopų valdybos yra kviečiamos ir raginamos išpar
duoti iš anksto kodaugiausia ti'kietų. Tuo budu padėsit ap
skričiai padaryti pikniką-gegužinę ir išvyką pasekminga ir 
tuo budu padidinsit savo tuščius iždus. Už kiekvieną parduo
tą tikietą kuopa gaus 20c. Tie parduoti tikietai bus iškeičia
mi ant gėrimo čekių.

Šis piknikas-gegužinė-išvyka nebus pranešama daugiau 
per radio. Kada sueisit savo> “Tėvynę” neskaitančius draugus, 
visiems pasakykit apie įvykstantį pikniką rugpiučio 23 dieną 
Rocky Glcn parke.

Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti.
SLA 7-tos Apskrities Valdyba.

SLA 2-tos Apskrities Metinis Išvažiavimas

Rugsėjo mėn. 20 dieną Romuvos Parke, Brocktonc įvyks 
Susivienijimo Lietuvių Amerikos 2-ros apskrities valdybos ren
giamas piknikas-gegužinė. Programą gogužinėje atliks jauni
mas. Jaunimui įėjimas į gegužinę nemokamas. Tikimasi tu
rėti svečių iš SLA Centro.

Apskrities valdyba prašo visų kuopų iš anksto ruoštis į 
šį musų metinį išvažiavimą.

SLA 2-ros Apskrities Valdyba.

Pirmas SLA Jaunuolių Komisijos 
Viešas Didžiulis Parengimas

Jaunuolių Komisija kviečia visus lietuvius, 
ypatingai Susivienijimo penkto ir kaimyninių 

apskričių visas kuopas ir visus narius į 
linksmą pobūvį

Visi lietuviai, kartu su broliškos organizacijos nariais, 
rugsėjo 6 d. dalyvaukim Jaunuolių Komisijos parengime 

SLA .penkto ir kaimyninių apskričių ribose gyvena tūk
stančiai SLA broliškos organizacijos narių. Nors dauguma 
esame tos pačios organizacijos nariai, nors gyvename netoli 
vienas kito, bet suseiti turime retas progas.

Vasaros metu gamta vilioja į savo prieglobstį visus: se
nus, jaunus ir vaikus. , Kad rasti progą arčiau vieni kitus pa
žinti, kad nuoširdžiai ir broliškai butų galima maloniame parko 
pavėsyje pabendrauti, /SLA Jaunuolių Komisija, talkininkau
jant SLA penktam apskričiui ir kai kurioms SLA kuopoms, 
ruošia pirmą didžiulį pikniką Lindbergh Park, Sicomac Road, 
North Haledon, N. J., netoli Paterson.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras. Piknike bus 
galima gauti įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat 'bus įdomi ir 
įvairi programa: kontestiniai šokiai, SLA penkto apskričio

ŽYMESNĖS PAŽANGOS SIEKIANT
Organizacijos Didesnei Pažangai 
Reikalinga Kuopų ir Narių Talka
Kiekvienai organizacijai, taigi ir Susivienijimui, 

didelės svarbos turi jos tobulėjimas ir .sugebėjimas pri
sitaikinti prie naujai iškylančiu gyvenimo reikalavimų./ 
Tik pažvelkime į (Susivienijimą ir tuoj įsitikinsime, kad 
jie savo gyvavimo septynių dešimčių metų laikotarpy
je, nenutoldamas nuo pagrindinių .savo tikslų, žymiai 
pagerino ir praplėtė teikiamas apdraudas ir padarė di
delę pažangą visose savo srityse.

'Pažanga bene bus viena iš tų paslapčių laiduojanti 
organizacijai, ateitį. 'Todėl ir Susivienijimas, pastoviai 
.siekdamas pažangos, sulaukė garbingo amžiaus ir dabar 
bus vienintelė lietuvių organizacija artėjanti prie 75 
metų savo sukakties.

Taigi, visai pagrįstai galime didžiuotis savo orga
nizacija sulaukus jai t garbingo amžiaus, bet negalime 
tenkintis pasiektais laimėjimais ir likti vietoje. Todėl 
malonu regėti, kad musų organizacija nei nemano sto
vinėti toje pačioje vietoje ir pradėti poilsiauti. Štai 
matome, kad Susivienijimo vadovybe nuolatos gerina 
ir tobulina nariams teikiamas apdraudas, aktyviai reiš
kiasi musų pagrindinių organizacijų darbuose, .stiprina 
organizaciją .naujais nariais, steigdama naujas kuopas 
ir palaikydama kuopų veiklą visose lietuvių kolonijose 
Amerikoje.
Kuopą ir nariu vaidmuo yra labai reikšmingas

Tačiau Susivienijimo didesnes pažangos pasieki
mas nepriklauso vien tik nuo Pildomosios 'Karybos ak
tyvumo. Tame darbe didelis vaidmuo tenka visom S. 
L. A. kuopom ir patiems nariams. Todėl labai svar
bu, kad siekiant žymesnės pažangos, prie bendro darbo 
prisidėtų kuopos ir patys nariai.

Kada turime tuksiančius narių ir apie keturis šim
tus kuopų, tai ir darbus galime atlikti stambius. Tie
sa, kad tam tikra dalis musu narių negali ar mažiau 
pajėgia dėl savo amžiaus ar ligos parodyti didesnį veik
lumą, tačiau musų didžiulei organizacijai nestinga pa
jėgių darbininkui. Svarbiausia mums reikia įsisąmo
nini, kad. kiekvienas galime ir turime dalyvauti kuopos 
veikioji1. Kartu turime ugdyti ir palaikyti savyje norą 
dirbti organizacijai ir jos narių gerovei.

Kalba,ui apie musų organizacijos pažangą galime 
prisiminti, kad dabar vykstančiam naujų nariu prira
šymo vajui taip pat yra suteiktas PAŽANGOS vardas. 
Tuo lyg pabrėžiama, kad sutelkę j Susivienijimą dau
giau naujų narių, pasieksime ii' jo didesnę pažangą. 
Todėl vertingai pasitarnaus organizacijai kiekvienas 
narys, prisidėjęs bent kuriuo budu padidinti savo kuo- 
pos jėgas naujais nariais.

'baigi, kuopų ir narių 
reikiamas sąlygas siekti 
žangos. 'Taip pat turime, 
savo organizacijai, kartu 
darbą lietuvybei palaikyti, 
labai artimi. Juo kaitriau 
viuose ir jų vaikuose, tuo 
laukti Susivienijimo didesnio augimo ir jo žymesnės pa
žangos.

v •

didesnė veikla gali sukurti 
Susivienijimui didesnės pa- 
nepamiršt i, kad dirbdami 
atliekame labai reikšmingą 
Tie darbai yra vienas kitam 
rusens lietuvybė musu atei- 
daug'iau turėsime pagrindo

gražuolės rinkimai, laimėjimai ir speciali programa vaikams.
Į pirmą SLA Jaunuolių Komisijos ruošiamą pikniką paža

dėjo atvykti SLA prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. 
Vinikas, jy Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Visi pikniko įvykiai bus filmuojami, nes norima sudaryti 
Jaunuolių Komisijos veiklos kultūrinę filmą ir dokumentuoti 
SLA darbus.

Vykstantieįji iš New Yorko galės pasinaudoti specialiai pa
rūpintais autobusais, kurie rugsėjo 6 d. 12 vai. išeis nuo Lie
tuvių Piliečių Klubo, 280 Union Avė., Brooklyn, N. Y. ir 9 vai. 
vakare parveš atgal.

Pikniko pradžia 1 vai/ p. p., pabaiga 8 vai. vakare.
Įžanga į pikniką tik 90 et., o vaikams iki 12 metų amžiaus 

nemokamai. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.
SLA Jaunuolių Komisija maloniai kviečia lietuvių visuo

menę, visų SLA kuopų narius su šeimomis, artimaisiais ir 
draugais dalyvauti šiame didžiuliame broliškos organizacijos 
parengime. Čia galėsime susitikti savo gimines, gerus pažįs
tamus ir susipažinti su (daugeliu) naujais taip artimos bro
liškos organizacijos nariais, bei jaukiai praleisti dieną musų 
mielo jaunimo tarpe.

Todėl, rugsėjo 6 d., visi vykime į SLA Jaunuolių Komisi
jos ruošiamą taip šaunų ir linksmą pikniką.

SLA Jaunuolių Komisija.
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PASIŽVALGIUS
Chruščevui nepatinka 
Pavergtųjų Tautų Savaitė

Sovietų Sąjungos ministe
ris pirmininkas Nikita Chruš- 
čev ir Maskvos spauda stebi
si, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstybės galėjo paskelbti 
Pavergtųjų Tautų Savaitę. 
Pagal “Pravdos” pareiškimą, 
tokis paskelbimas yra naujas 
Sovietų Sąjungos puolimas. 
Nuo “Pravdos” neatsiliko že
mės ūkio ministeris ir pats 
Chruščevas, pirmasis pareiš
kė nusistebėjimą Pavergtų
jų Tautų Savaitės paskelbi
mu, o antrasis vakariečius iš
vadino imperialistais, o Chruš- 
čevo pirmarankis Kozlovas, 
kuris neperseniai lankėsi 
A m e r i k oje, spaudos atsto
vams pareiškė, kad tokis A- 
merikos elgęsis pakenkė Nix- 
ono vizito sėkmingumui.

Sovietų Sąjungos spauda ir 
jos valdovai norėtų, kad Ame
rika užmirštų pavergtas tau
tas ir darytų taip, kaip jiems 
patinka.

----------- :x:-----------  
Demokratai susitarė 
dirbti bendrai

Iki šiol demokratų partijoj 
nebuvo bendro ir sklandaus 
veikimo. Senate ir Atstovų 
Rūmuose demokratų partijos 
žmonės nesilaikė partijos nu
statytos linijos ir kiekvienas 
tuo pačiu klausimu reiškė ki
tokias nuomones. Bet prezi
dentui Eisenhoweriui vetavus 
kongreso priimtą bilių staty
bai remti, partijos nacionalio 
komiteto pirmininkas Paul 
Butler sušaukė pasitarimą su 
demokratų kongreso vadais. 
Pasitarime sutarta vengti vie
šų ginčų tarpe partijos narių, 
kad partijos žmonės kongrese 
turi būti ikovingesni ir paro
dyti praktišką darbą.

Iš to demokratų partijos 
vadų pasitarimo galima sprę
sti, kad jie ruošiasi sekančių 
metų rinkimams ir nori palai
kyti partijoj vienybę.

----------- ;X!-----------  
Richard Nixono su 
Chruščevu pasikalbėjimas

Iš Londono pranešama, kad 
tenaitiniams laikraščiams ne
patiko pasikalbėjimas Ameri
kos vice prezidento Nixono 
su Sovietų Sąjungos ministe
riu pirmininku Nikita Chruš
čevu. Jie rašo, kad tai keis
tas pasikalbėjimas dviejų val
stybių aulkštų pareigūnų pa
rodos atidarymo metu. Toks 
viešas pasikalbėjimas, rašo 
laikraštis, nėra diplomatiš
kas, ypač dėl to, kad tie du 
vyrai už dienos turėjo susi
tikti slaptai pasikalbėti įvai
riais politiniais klausimais.

Mat Anglijos ministeris pir 
mininkas Macmillanas ir kiti 
prie valdžios vairo stovinti 
žmonės nori palaikyti gerus 
santykius su sovietais, jie 
dažnai kalba apie viršūnių 
konferenciją, ypač tuo susini- . 
pinęs Macmillanas. e

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

Sėkminga Buvo SLA
4-tosios Apskrities 

Gegužinė

metinė gegužinė, 
atžvilgiais buvo 

Diena pasitaikė 
tai iš visos Con-

Praeitą sekmadienį, rugpiu
čio 2 dieną Belleview Parke 
Waterbury įvyko Susivieniji
mo ketvirtosios apsk rities 
tradicinė 
kuri visais 
sėkminga, 
labai graži,
necticut valstijos ir tolimes
nių vietovių suvažiavo gau
sus būrys svečių ir viešnių. 
Vieni jų atvažiavo specialiais 
autobusais, kiti nuosavais au
tomobiliais.

ir geros 
lietuviai, bet jie, kaipo 

organizacijos nariai, 
bendrus stalus hartfor- 

ir manchesteriačiai,

Čia man teko sutikti daug 
musų broliškos organizacijos 
ilgamečių ir nuoširdžių vei
kėjų, jų tarpe linksmuosius 
ir draugiškus hartfordiečius, 
newhaveniečius, ansoniečius ir 
daugelį kitų vyrų ir moterų, 
taipgi manchesterietį nenuil- 
santį veikėją-veterą A. Bi- 
rietą su ponia. Nemažai buvo 
ir wat^rburiečių veikėjų, kaip 
ponai Matai, A. Orantas, Tre
čiokas ir kiti.

Nors į gegužinę buvo su
važiavę iš skirtingų vietovių 
organizacijos nariai 
valios 
vienos 
turėjo 
diečiai
ansoniečiai ir newhaveniečiai, 
ir daugelis kitų. Pažvelgus 
į tuos bendrai sudarytus ilgus 
ir įvairiais valgiais ir gėri
mais apdėtus stalus, atrodė, 
kad čia suvažiavę vienos bro
liškos organizacijos nariai, 
nors skirtingose vietovėse gy
venanti, moka gražiai, kaip 
vienos šeimos narai, sugyven
ti ir linksmai gražioj nuotai
koj laiką praleisti.

Taip besilinksmindami sve
čiai ir viešnios visai nepaju
to, kaip atėjo povakaris ir rei
kėjo skirstytis į namus. Apie 
6 valandą buvo kalbų progra
ma, bet apie tai ir visą gegu- 
nės eigą bei jos pasekmes pa
rašys apskrities koresponden
tas, kuris buvo gegužinėje ir 
sekė jos eigą.

Gegužinė, kaip man atrodė 
ir kiek teko sužinoti iš ren
gėjų, buvo tikrai sėkminga, 
ne tik dalyvių gausumu, bet 
ir finansiniai. Svečias.

Binghamton, N. Y.

ŠIA 50 Kuopos Piknikas Bus 
Rugsėjo 6 Dieną

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 50 kuopa rengia gražų 
ir linksmą pikniką-gegužinę 
šių metų rugsėjo 6 dieną, 
gražioj Antano Lėpos vasar
vietėj, Conklin, N. Y, ant 
gražios upės kranto. Piasidės 
pirmą valandą po pietų ir tę
sis iki sutemų. •

Visi Binghamtono ir apy
linkės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį Susivie
nijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę.

Čia susitiksite su 
nais pažįstamais ir
te naujų pažinčių, nes švenčių 
proga tikimasi daug svečių iš 
artimų ir tolimesnių miestų.

Bus įvairių skanių valgių ir 
gėrimų, tai nereikės alkį ir 
troškulį kęsti šiltame ore.

Rengimo komisija deda pa
stangas, kad visi atvykusieji 
butų patenkinti, ir ilgai nepa
mirštų Susivienijimo 50 kuo
pos linksmaus pikniko ir gra
žaus pasižmonėjimo.

Kviečia ŠIA 50 kuopos 
Pikniko Rengimo Komisija. 
PASTABA:

ną lytų, tai piknikas įvyks 
rytojaus dieną (Labor Day), 
rugsėjo 7 dieną.

tradicinį

savo se- 
padarysi-

Jeigu tą die-

Rockford, Illinois

ŠIA 77 Kuopos Reikalai

Susivienijimo 77 kuopos 
vykęs piknikas Šimaičių par
kelyje pavyko labai gerai. 
Nors ir neperdaugiausiai pub
likos dalyvavo, bet visi pa
ruošti valgiai išėjo, neliko nė 
trupinių paukšteliams pales
ti. Pasitaikė graži diena, tai 
gėrimų irgi daug išėjo. Kuo
pai liko ir pelno kokio nesi
tikėjo, už tai didelis ačiū pri
klauso rengimo komisijai, šei
mininkėms ir šeimininkams, 
kurie sunkiai dirbo per visą 
dieną, o didžiausias ačiū pri
klauso atsilankiusiems svete
liams.

Sezonui pasibaigus, kuopos 
nariai netinginiaus, jie galvo
ja pastatyti teatrą ar ką ki
ta.

Praeitame Susivienijimo 77 
kuopos susirinkime daktarės 
Surantienės higienos reikalais 
paskaita buvo įdomi ir vi
siems labai patiko. Reikia 
džiaugtis, kad savo narių tar
pe turime ir daktarų.

Pagal susirinkimo nutari
mą, kuopos reguliaris susirin
kimas neįvyks rugpiučio 2 
dieną, bet įvyks kitą mėnesį, 
tai yra rugsėjo 6 dieną, Lie
tuvių Klubo salėje. Po susi
rinkimo visi SLA 77 kuopos 
nariai yra kviečiami dalyvau
ti A. L. Tarybos gegužinėje, 
kuri tą dieną įvyks Švedų 
“Vasa” parkelyje, tai tenai 
pasimatysime.

Korespondentas.

Pittston, Pa

į-

1

rūpesčių, lai bunie lengva 11- 
šaltoje ir laisvoje Ame- 
žamėje.

J. V. Ramoška.

sėtis 
rikos

PARAZITAI

vasarą maskitų

SLA 7-TOS KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks 
metų rugpiučio mėn. 9 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo svetainėje.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės yra kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimą ir aptar
ti kuopos reikalus.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Akron, Ohio

šių

Mirė Petronėlė Kubilienė,
ŠIA 354 Kuopos Narė

vsv.
Šį kartą 

yra Susi- 
Amerikoje 
Petronėlės 

gra-

Ir vėl naujas kapas 
Kryžiaus kapinėse, 
tas naujas kapas 
vienijimo Lietuvių 
354 kuopos narės
Kubilienės, užaugusios 
žiame Igliaukos bažnytkaimy
je Suvalkijoje.

Kaip daugelis kitų, taip ir 
velionė Petronėlė Kubilienė, 
atvyko į šį laisvės kraštą lai
mės jieškoti jauna būdama, 
tačiau ji nematė daug tų lai
mingų dienų. 1925 metais 
mirė jos vyras, ji pasiliko su 
šešiais mažais vaikais, bet 
gyvendama tose liūdnose ir 
sunkiose dienose, įsirašė į 
garbingą organizaciją Susi
vienijimą (Lietuvių Amerikoje 
ir iki mirties išbuvo gerame 
stovyje.

Šeimynai kiek paaugus ir 
vėl buvo nauji rūpesčiai. Taip 
besirūpindama ir ligos kanki
nama užbaigė savo vargus ir 
ilgą kelionę ant šio apvalaus 
žemės 
dieną 
gomis, 
nių ir
automobiliais į kapus, palai
dota amžinam poilsiui. Tokis 
didelis būrys palydovų liudi
ja, kad velionė Petronėlė Ku
bilienė buvo populiari ir užsi
tarnavusi pagarbos.

Dideliame nubudime liko 
šeima, giminės ir draugai. 
Šeimos nariams ir giminėms 
reiškiu gilią užuojautą, o Tau, 
Petronėle, po didėlių vargų ir

kamuolio. Liepos 27 
su bažnytinėmis apei- 
dideliam buriui gimi- 
draugų palydint 27

Būna
Ir kitokių parazitų, 
Kraują čiulpia jie su saiku, 
Ir pastimpa žiemos laiku, j 
Bet kitaip sovietų rojui, 
Parazitai ten gyvuoja, 
Ar tai vasarą, ar žiemą, 
Turi savo jie sistemą. 
Sugalvoja niekšų gauja 
Kaip po lašą čiulpti kraują. 
Žmonės dirba, prakaituoja, 
O jie viską sunaudoja. 
Darbininkai kenčia, stena, 
Bosai — prabangoj gyvena, 
Jie didžiausius turtus krauna, 
Ir į užsienius juos mauna. 
Kaip tautų tėvelis darė? 
Milijonų kiek privarė!... 
Liaudies priešus likvidavo- 
Iš valstybės iždo ėmė. 
Kiek ant karto pasisėmė, 
Ir į svetimą kišenę 
Jie be gėdos ranką kišo, 
Nuo tokios tvarkos “tėvelio 
Daug kas mirė ar pamišo... 
Broliškumo ten nebėra, 
Nuo žmonių jie atsitverė, 
Ir kasdien melagių gauja 
Naujų aukų reikalauja. 
Lai kacetuos žmonės tupi— 
Savo oda jiems tik rupi. 
Darbininkui bosai kala 
Be rubežių gryną melą: 
“Tu laimingas, tu bagotas, 
Geriam vodką, darom puotas, 
Susilaukei turto savo, 
Fabrikai, palociai — tavo!”.. 
Propaganda galvoj ūžia— 
Bet gyvena jis... bakūžėj!... 
Alkaną, nurengtą, basą, 
Posenovei girdo kvasu. 
Ilgus takus kaulais sėja... 
Atmins valdžia—geradčja!...

M

Bet per amžius taip nebus, 
Parazitų valdžia žus!

Sofija Ambrazevičienė.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

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-geigužine 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.

—o—
Binghamton, N. Y. — Su

sivienijimo Lietuvių Ameri
koje 50 kuopa rengia pikni
ką-gegužinę šių metų rugsėjo 
mėn. 6 dieną, sekmadienį, An
tano Lėpos vasarvietėj, Conk
lin, N. Y. Pradžia pirmą va
landą po pietų. Rengėjai nuo
širdžiai kviečia savo kuopos 
narius ir visus vietinius ir 
apylinkėse gyvenančius lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti 
į šį Susivienijimo 50 kuopos 
pikniką-gegužinę ir po žaliuo
jančiais medžiais praleisti 
sekmadienio popietį.

j SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

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

katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
» SVYC1O M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO P1IK0S M. 
I D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
| Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ, V. D. U. profesorius, Chicago, III.

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

JAUNUOLIŲ BRENDIMAS
Abieju lyčių jaunuolių brendimas 

prasideda greitu augimu, kuris yra tik
ra to peri jodo rodykle, nes pagal chro
nologinį (metrikų) amžių .nevisuomet 
galima j j nustatyti, tuo labiau, kad gali 
būti individualus brendimo laikas, t. y. 
prasidėti ankščiau ar vėliau. Greitas 
augimas pasireiškia’ greitu svorio ir 
ūgio augimu, bet svoris priauga dau
giau, negu Ūgis, todėl vaikai atrodo 
stambus. Ypatingai greit auga kojos, 
greičiau negu liemuo, bet koją augimas 
sumažėja pirmiau negu liemens. Ben
drai visi kaulai auga greit, todėl berniu
kas jau 13 metų turi plačius pečius, o 
mergaitės didelius klubus 12 
žiuje, kasmet jų dubens kaulai 
ja ir riebalinis sluogsnis toje 
daugiau vystosi. Pas berniukus 
nys greičiau ir stipriau auga, 
baliniai odos sluogsniai. Širties raume
nys nesivysto taip greit, kaip viso kūno 
raumenys, jos jėgos .nėra dar pakanka
mos, kad jaunuoliai iki 16 'metą galėtą 
taip sunkiai dirbti, kaip suaugę vyrai 
ir todėl neturi būti apkraunami darbu ir 
privalo būti apsaugoti įstatymais, glo
bojami tėvų ir visuomenės.

Labai greitas augimas, pagreitintas 
medžiagos keitimasis (metabolizmas) 
sudaro didesnį maisto pareikalavimą ir 
padidina norą valgyti. Reikalingas ypač 
didelis proteinų kiekis, bet neturėtų bū
ti. perdaug riebalų ir cukraus; maistas 
turi būti gerai subalansuotas kokybes ir 
bendrų kalorijų atžvilgiu.

Palinkimas riebėti gali pereiti į nu
tukimą didesnio laipsnio, tuomet reika
linga dieta ir pakankama makšta. Pas 
mergaites atsitinka perdi dele skydinės 
liaukos (Sekrecija, kas pagreitina stip
riai medžiagos keitomąsi ir gali iššauk
ti liguistus reiškinius. Pas jas atsitinka 
skydines liaukos patinimas — gūžys, ku
ris vėliau išnyksta savaime, todėl ji va
dinama “Brendimo struma”. Jeigu vai
kas šitam amžiuje labai aukštas išaugo 
ir pradėjo liesęti, silpnėti, tai 
n i ai nėra normalus, gali būti 
ligos pasekmė, pa v. plaučių 
zes, kuri šitam amžiuje turi 
plėstis.

Mergaičių brendimas prasideda nuo 
8 metų ir pasiekia galutino išsivystymo 
18-20 meili, nes lytiniai organai auga ir 
toliau po mėnesinių atsiradimo. Pir
mučiausiai pasirodo antrinės brendimo 
žymės: klubų ir krūčių padidėjimas ir 
jų atmainos, kaip tamsus rateliai aplink 
spenelius ir tų pakėlimas. Toliau pasi
rodo plaukų augimas ant lytinių organų 
ir plečiasi toliau; po 6 mėnesių auga pa
žastyse, tuomet jau greit pasirodo mėne
sinės, dažniausiai 12-13 metų amžiuje. 
'Pirmais metais mėnesinės būna be tvar
kos, nenustatytais ciklais, dažniausiai 
su. didesnėmis pertraukomis; būna skau
smai, ar prieš jų atsiradimą, ar pradžio
je; būna ilgas kraujavimas, savaitę ir ii-

J 

giau. Ne anksčiau, kaip po metų, nuo 
mėnesinių pradžios gali būti apvaisini
mas, bet dažniausiai tiktai po 4-6 metų 
įvyksta nėštumas, t. y. 16 metų amžiuje. 
Nereguliarių mėnesinių priežastis būna 
įvairi, gali būti hormonų nepakankamu
mas, bet dažniausiai bendros sveikatos 
stovis., bloga mityba, ar nutukimas; ne
pakankamas judėjimas, tai vėl perdaug 
sporto. Psichoniai pergyvenimai nema
žai turi įtakos, taip pat įvairios emoci
jos, nesugebėjimas atlikti darbą, atsili
kimas moksle, apkrovimas papildomo- i 
mis pamokomis, virš plano.

v — •

metu am-
4-

stambč- 
sritvje 
raume-

įiegu rie-

tie reiški- 
sunkesnės 
tuberkulo- 
palinkimą

v •

Bemiukų brendimas prasidėjęs 12 
metą tęsiasi iki 16 ir net 20 m e t ii. 

Nors gan greit lytiniai organai gamina 
sekreciją. — spermą, bet spermatozoi
dai, kurie gali apvaisinti, atsiranda joje 
vėliau, tik po 15-1,6 metą amžiaus.

Antrinės brendimo žymės pasireiš
kia greitu augimu, plačiais pečiais, il
gomis kojomis ir plauką augimu ant ly
tiniu organų ir aplink, toliau ant šlau
nų, vėliau pažastyse ir veide. Brendi
mo laikotarpyje gali pasirodyti pas ber
niukus ir krucią atmainos ir ją padidė
jimas, panašiai kaip mergaičių. Tie 
reiškiniai yra tik laikini, gan greit iš
nyksta. Apie 15-16 metų amžiuje jo bal- 

i sas darosi storesnis, vyriškas.
Šitam amžiuje vaikai retai serga 

ūmiomis infekcinėmis ligomis, kuriomis 
jie persirgo jaunesniam amžiuje. Bet 
jiems yra pavojus apsikrėsti lytinėmis 
ligonis, kaip sifilis, gonorėja. Apsikrė- 
timas tuber.nul.oze šitam amžiuje yra 
daug pavojingesnis, negu mokykliniam, 
nes brendimo laikotarpyje ją atsparu
mas mažėja ir tuberkulozė turi palinki
mą plėstis ir pereiti į sunkesnes plaučiu 
tbeė formos. Todėl jiems patartina yra 
BCG vakcinos skiepijimas, jeigu jie 
turi negativę tuberkulino reakciją. Reu
matiniai susirgimai su širdies kompli
kacijomis būna1 neretai. Adenoidai ma
žėja ir turi palinkimą, visai išnvti, o tan- 
silai žymiai mažėja. Mirtingumo prie
žastys yra tos pačios, kaip vaikų mo
kykliniam amžiuje, būtent nuo nelai
mingų atsitikimų: paskendimai ir au
tomobilių katastrofos didėja, ypač kuo
met jaunuoliai pradeda vairuoti, nes jie 
yra neatsargus, mėgsta važiuoti dideliu 
greitumu ir rizikuoti.

2. Psichologinės ir emocinės proble
mos.

Brendimo laikotarpis atneša mer
gaitėms ir berniukams daug naujų prob
lemų, sunkiai išrišamų, o prisitaikymas 
prie naujų sąlygų ima daug laiko, rei
kalauja daug pergyvenimų ir naujų jė
gų šu t ei kimo.

Greitas augimas ir kūno pakeitimai 
atrodo nemalonus, nepatogus. Berniu
kams trukdo labai išaugusios galūnės, 
ypač, kojos. Jie, regis, nežino kur dėti 
rankas, kaip statyti kojas, darosi neran- 

L gus, vis užkliūva tai už baldų, tai griū
na ant žaislų, padėtų ant grindų.

Mergaites nemėgsta savo kūno nau
jų formų, padidėjusių krūčių; jos yra 
susirūpinusios neaiškia joms ateitimi, 
subrendusios moters uždaviniais. Jos 
skundžiasi įvairiais negalavimais, ypač 

I pilvo skausmais, dar keletą menesių 
prieš menstruacijas. Berniukai mano, 
kad jie serga, bet negali surasti tos li
gos reiškinių vietos, nei lokalizuoti skau
smus. Abiejų lyčių nusiskundimai, ne
galavimai yra darniausiai psichologinės 
kilmes. Vaikai mėgsta aiškinti savo .ne
galavimus bloga prasme, taip pat ir kū
no kaikurias atmainas. Pavyzdžiui, 
berniukai, pastebėję savo krūčių atmai
nas, įtarią, kad tai yra moteriškumo 
ženklas; kad jie neišaugs, nebus tikrais 
vyrais. Bendrai, visa jaunuolių nuokai- 
ka keičiasi, jie yra palinkę prie pesimiz
mo, darosi hipochondrikais, kas gali pe
reiti į didelį susirūpinimą ir baimę. 
Daug jiems rūpesčių sudaro veido akne 
— pūlingi spuogeliai; jie būna neretai, 
jų priežastys įvairios; ar vidujinių liau
ki; .nesutaikytas veiksmas, ar dėl netin
kamo maisto sąstato. Tuo tarpu jau
nuoliai bijo, kad akne paeina nuo nešva
rumo, ne tiek nuo išorinio, kiek viduji
nio, gal kokių nedidelių klaidų seksuali
nėje srityje.

(Bus daugiau)

v • • v •
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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.

(Tęsinys)
ANTROJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo antrą se
siją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. vasario 
mėn. 27 dieną 2 valandą po pietų SLA Centro patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tary
bos nariai:

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

ro kvorumą.
12. Svarstomas iždo globėjo adv. S. Bredes žo

džiu patiektas raportas. N. Gugienei įnešus, J. Ma
ceinai paraėmus raportas vienbalsiai priimtas ir at
likti darbai ratifikuoti.

13. Svarstomas SLA sekretoriaus dr. M. J. Vi- 
niko raštu patiektas raportas.

SLA SEKRETORIAUS RAPORTAS
1959 m. vasario 27—kovo 1 d. Pildomosios 

Tarybos metiniam suvažiavimui

Mano, kaip sekretoriaus, raportas šj kartą bus 
ilgas, nes jis apims visų 1958 metų SLA veiklą. Vi
si klausimai, kurie liečia SLA stovį, finansinę padė
ti bus išaiškinti metiniuose raportuose. Susipažinus 
su metiniais raportais, teks juos pasirašyti preziden
tui, iždininkei ir man ir išsiuntinėti įvairių valstijų 
Apdraudų Departamentams.

Susipažinus ir išanalizavus 1958 metų SLA apys
kaitą, tenka padaryti teigiamų ir džiugių išvadų, nes 
iš metinio raporto matome, kad 1958 metais SLA 
turtas žymiai padidėjo.

Naujų narių, laike šio vajaus, iki šiol, buvo pri
rašyta viso 720 bendroje apdraudos sumoje $627,- 
700.00. Tenka pasidžiaugti, kad naujieji nariai pa
ėmė didesnes apdraudas, kurių vidurkis siekia apie 
$1000.00 ir kad šimtinių apdraudų, kaip būdavo se
niau, mažai bepasitaiko. ■♦Vien dėl šios priežasties 
SLA įplaukos žymiai padidėjo, palyginus su 1957 
metais. Taigi 1958 metų apyskaitos tikslus skaičiai 
nusako, kad SLA. stovis dar daugiau sustiprėjo ir pa
žengėme dar vieną pakopą į tvirtą pastovią ir užtik
rintą ateitį.

Turiu pasakyti, kad visi Seimo, Pildomosios Ta
rybos ir įvairių Komisijų nutarimai, kurie lietė SLA

organizaciją ir sekretoriaus pareigas buvo išpildyti ir 
įgyvendinti.

1958 m., liepos mėn. 26, 27 d. Pildomosios Tary
bos suvažiavimas (nutarimas Nr. 14), autorizavo 
mane pakelti algas Centro tarnautojams. Pasitaręs 
su ŠIA prezidentu P. Dargiu, Pildomosios Tarybos 
nutarimą įgyvendinome ir Centro tarnautojams algas 
nuo 1958 m. rugpiučio 16 d. pakėlėme.

Prašau šį Pildomosios Tarybos autorizuotą ir jau 
įgyvendintą nutarimą ratifikuoti.
Kiti reikalai.

Apie tuos reikalus, kurie liečia SLA turtą, namus, 
pataisymus ir kurie yra reikalingi Pildomosios Tary
bos autorizavimo pranešiu papunkčiui:

1. SLA poilsio namą Atlantic City operuojame 
jau 9 metus. Po tiek laiko, atsirado būtinas reikalas 
atlikti kai kurių pataisymų viduje ir iš lauko. Šiemet 
būtinai reikės išcementuoti kiemas. Jus visi žinote, 
kad SLA namo “shower” yra virtuvėje. “Shower vie
ta labai nepatogi, nes prisineša smėlio į virtuvę, ir 
be to, kitiems valgant, kiti atlieka “shower”, kūno 
apiplovimus. “Shower” būtinai reikėtų iškelti į kie
mą. Taigi, naujai cementuojant kiemą, butų galima 
ten įrengti ir “shower”.

2. Begyje 9 metų nusidėvėjo daug baltinių ir ra
kandai. Dalį baltinių reikės supirkti naujų, o rakan
dus atnaujinti.

3. Praeitais metais užėjusios audros iš namo pri- 
šakio išplovė antrą kartą naujai supiltas žemes ir 
palietė apsauginės užtvaros pamatus. Šį kartą pa
grindinai netaisiau, laikinai apkaišiojame akmenimis, 
nes valstija yra pažadėjusi pastatyti “Jettis”. Jei tų 
“Jettis” apsauga pasirodys efektinga, tada neberei
kės remonto. Bet jei “Jettis” neapsaugos namo, ta
da teks naudai atlikti pagrindinį sustiprinimo remon
tą.

Apie šį reikalą referuoju P. T. norėdamas, kad 
turėtumėt pilną vaizdą padėties ir kad atsiradus bū
tinam reikalui tuojaus pavestumet atlikti namo pa
mato sustiprinimo darbą.

4. SLA Centro name, po pasikartojančių vagių 
įsilaužimų, buvo uždėtos naujos spynos ant visų du
rų ir langų. Tris kartus name ant kiemo sprogo 
vamzdžiai. Vieną kartą sprogo nakties metus. Ža
los padarė daug. Lubos išmirko ir teko įdėti nau
jas, pataisyti grindis, net duris. Nes namas medinis 
ir kuomet sušlapo susimetė durys, todėl teko jos per
taisyti ir išlyginti.

5. Gyvenanti moteris Mrs. Shortsleeve SLA na
me ant kiemo, viršutiniame aukšte pareiškė, buk ji 
susižeidė maudynėje (vonioje) ir užvedė prieš SLA 
bylą. Tą bylą pervedžiau apdraudos kompanijai.

6. Nežiūrint, kad šiuo laiku visi buvome užimti 
skubiais valstybinių raportų darbais, bet ruošiame 
literatūrą anglų kalba ir darome vertimus visų proto
kolų. Tam yra pasamdytas specialis žmogus J. Kru
ze. Turiu pasakyti, kad dėka pagalbos pasamdyto 
žmogaus šiemet valstybinius raportus atlikome be 
samdymo ir talkos pašalinių žmonių.

7. SLA naujoje konstitucijoje yra pasakyta, kad 

kuopų. sekretoriai, praslinkus dviem mėnesiams po 
to, kai narys neužsimokėjo, būtinai turi raštu praneš
ti nariui apie jų užvilktas duokles ir pavojų atsidur
ti suspendavimo padėtyje. Kad palengvinti sekreto
riams atlikti šį darbą atspausdinome tokius praneši
mus ir išsiuntinėjome visoms kuopoms.

8. Vasario 16 d., kaip kasmet ir šiemet paminė
jome SLA Centre, tik šiauresniame ratelyje, nes tą 
pat dieną rengė vasario 16 d. minėjimą Lietuvos Gen. 
Konsulas ir Laisvės Komitetas.

9. Galiu pranešti, kad įsigijome pagerintą “proof 
presą”, už kurį teko sumokėti $257.55. (Ord. Nr. 96, 
čekio Nr. 96, čekio Nr. E1160, 1959 m. Jan. 24). Pa
laipsniui manome daryti ir daugiau pagerinimų, nes 
finansiniai stiprėjant organizacijai teks gerinti ir vi
sos techniškos priemonės.

10. SiLA Centro raštinei baigus darbą su rapor
tais, turėsime kiek laisvesnio laiko. Iš lėto, apsidai
rant reikės supirkinėti mašinos ir įvesti geresnį ap
tarnavimą visų SLA narių. Esu linkęs manyti, kad 
didėjant apdraudoms, SLA Centrui apsimokės įvesti 
naują sistemą duoklių iškolektavime.

11. Naujoi Akcidentalinė apdrauda susilaukė ge
ro pasisekimo. Bet patyrimas parodė, kad kai kurie 
nariai nori įsigyti šią apdraudą aukštose sumose, 
kurios bent kelis kart prašoka jų pomirtinę apdrau
dą. Todėl siulau Akcidentalės apdraudos taisykles 
patvarkyti taip: Apsidraudžiančio nario akcidentali
nė apdrauda, tos apdraudos suma neturi būti dides
nė už dvigubą jo gyvybės apdraudos sumą, išskyrus 
mažas apdraudas $100.00 iki $750.00 neperžengiant 
SLA Konstitucijos VIII skyriaus 2 straipsnio, kuris 
nusako, kad bendroji apdraudos suma negali būti di
desnė, (kaip $10,000.00.

12. SLA Seimas nutarė (žiūrėti 50-to Seimo pro
tokolą Nr. 55) mokėti SLA kuopoms 2% nuo surink
tų duoklių. Šį klausimą esu įnešęs į P. T. suvažiavi
mo dienotvarkę, kad išsiaiškinti dėl nutarimo ir kad 
aptarti, kaip jį įgyvendinti.

13. Centro tarnautojai išrašydami orderius per 
neapsižiūrėjimą praleido 101 numerį. Paskutinį or
derį išrašė 589 numerį, o sekantį jau išrašė ne 590 
numerį, kaip turėjo būti, bet 690 numerį. Taigi, viso 
yra praleista 101 numeris. Apie tai pranešu Pildo
majai Tarybai, prašydamas tai užprotokoluoti ir ži
noti, kad nuo 589 iki 690 numerio orderiai yra pra
leisti ir laikomi tuščiais.

14. Kaip žinote man tenka dirbti įvairiose komi
sijose. Šis mano raportas apima Rytų Komisijos 
pranešimą, nes suminėjau visus reikalus liečiančius 
S-LA nuosavybes rytuose. Vajaus Komisijos raportą 
patieksiu atskirai, bet čia norėčiau suminėti veiklą su 
Jaunuolių Komisija.

Jaunuolių Komisija jau yra turėjusi savo atskirą 
posėdį. Jų pasitarimo protokolo nuorašą yra gavę 
kai kurie P. T. nariai. Pasitarę su Jaunuolių Komi
sijos nariais esame užvedę platų susirašinėjimą su 
įvairių kolonijų jaunimu ir planuojama įsteigti bent 
kelias SLA jaunimo kuopas. Kadangi Pildomoji Ta
ryba turės bendrą posėdį su Jaunuolių Komisija, o 
toks posėdis, kiek prisimenu, SLA veiklos istorijoje 

bene bus pirmas, todėl Jaunuolių Komisijos veikla, 
kurią teko sutartinai su komisija atlikti ir derinti ne
kalbėsiu, nes ji išriškės bendrame posėdyje su Jau
nuolių Komisija.

15. Kiti klausimai, kaip vaikų apdraudos “Payor 
Clause”, kurią SLA 50-tas seimas yra nutaręs įvesti, 
bus svarstomi atskiru dienotvarkės punktu. Pomirti
nių išmokėjimų pašalpgaviams gyvenantiems Lietu
voje arba jų įgaliotiems asmenims nėra gauta jokių 
teisiškų patarimų, SLA įregistravimo Kanadoje rei
kalu turiu padaręs reikalingus apskaičiavimus. Ki
tais reikalais galėsiu P. T. narius painformuoti priva
čiame pasikalbėjime.

Baigiant noriu pasidžiaugti, kad per visus 1958 
metus susilaukiau kuo geriausio, nuoširdžiausio koope- 
ravimo su visomis SLA kuopomis, su SLA apskriti
mis, įvairiomis komisijomis ir ypatingai su visais P. 
T. nariais. Šia proga noriu pareikšti už tą nuoširdų 
kooperavimą mano giliausią padėką visiems, o ypa
tingai prezidentui P. Dargiui, su kuriuo beveik kas
dien teko susirišti laiškais ar telefonu ir pasitarus 
atlikti svarbius SLA reikalus, iždininkei N. Gugienei, 
nes sutartinai globojome SLA turtą ir visiems ki
tiems P. T. nariams už visokeriopą bendradarbiavimą 
ir visus gerus patarimus.

(Praeitieji 1958 metai SLA vainikavo naujais lai
mėjimais. Tie laimėjimai įgyti visų pastangomis. Jie 
neša mums visiems džiaugsmą, nes jie užtikrina mu
sų mielajai organizacijai gražiąją ateitį.

Po to, sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
paruoštą metinį 1958 metų raportą valstijoms, kuris 
sudaro dalį šio protokolo.

1958 m. SLA turto sudėtis tokia:
Nęfjudomos nuosavybės ____  $58,730.11
Morgičiai ____________________________ 237,000.21
U. S. Bondsai_____________   586,000.00
Įvairios sekuracijos ir bondsai________  2,367,669.04
Paskolos moksleiviams _________________ 8,385.00
Narystės paskolos_____ _______________  5,916.78
Paskolos SLA nariams bedarbiams______ 1,208.50
Inventorius _______ ___________________ ’ 5,607.28
Administratoriaus sąskaitose ___________ 3,500.00
Pinigai taupomose sąskaitose___________  12,268.10
Pinigai einamose sąskaitose ___________  119,9784)3

Viso ...........    $3,406,263.60
Apsvarsčius metinę apyskaitą, SLA 1958 metų 

stovį ir pareiškus visiems Pildomosios Tarybos na
riams pasitenkinimą dėl pasiektų naujų laimėjimų ir 
dar didesnio SLA finansinio sustiprėjimo, E. Miku- 
žiutei įnešiis, adv. S. Bredes parėmus, SLA sekreto
riaus raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi jo 
atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis antrąją Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 6:30 vai. vakare, 
paskelbdamas, kad trečioji sesija prasidės ryte 9:30 
vai. šioje pat vietoje. S.LA prezidentas, sekretorius 
ir iždininkė pasilieka po posėdžio pasirašyti metinius 
raportus.

(Bus daugiau)

Los Angeles Calif.

Musų Miesto įvairenybes

Skaitytojus jau pasiekė 
naujausias š. m. Lietuvių Die
nų numeris. Jame duotas pa
sikalbėjimas su Laikmosios 
Vyriausybės min. pirmininku 
pulk. K. Škirpa, kuriame tas 
išryškina trejopą birželio į- 
vykių prasmės ir pasisako dėl 
Lietuvos ateities.

L. Dambriunas, laimėjęs 
šiemetinę Aidų žurnalo pre
miją už geriausią mokslinį 
veikalą, skatina kovoti visais 
frontais.

Atvykusi neseniai iš Lietu
vos pas savo vyrą E. Kielie- 
nė pasakoja apie gyvenimą 
pavergtoje tėvynėje, palygi
na, ar kas yra pagerėję, ar 
ne, ir džiaugiasi amerikinio 
gyvenimo gėrybėmis bei lais
vėmis.

I. Medžiukas rašo apie lie
tuvybės pilį prie Pacifiko, J. 
Sagutis — apie aktualiuosius 
SLA darbus, J. Tininis įverti
na Paryžiuje gyvenančio dail. 
A. Mončio kūrybą, lietuviško
jo romano problemomis pasi
sako J. Aistis, A. Alantas, 
Br. Raila, M. Vaitkus, Pr. 
Naujokaitis ir kt. Duota iš 
Australijos atvykusio jauno 
poeto Alf. Griciaus poezijos 
ir į Kaliforniją atsikėiusios 
gyventi su savo šeima P. 
Orintaitės ištrauka iš “Grož- 
vylės meilės” ir kt.

Daugiau kaip 50 nuotraukų 
atvaizduoja svarbiausius įvy
kius pasaulio lietuvių gyveni
me, tarp jų matome sukilimi- 
nės Laikin. Vyriausybės na
rius, LB Rytų apygardos at
stovų suvažiavimo New Yor
ke dalyvius, ALTS dešimtme
čio suvažiavimą vaizdais, Vil
niaus krašto lietuvių suvažia
vimą, lietuvių atstovus pas

buv. prezidentą H. Trumaną 
ir daug kitų. Numeris įvairus 
ir įdomus.

Gausus ir anglų skyrius. 
Pagrindinį straipsnį sudaro 
ištraukos iš latvio A. Šildės 
angliškai išleistos knygos 
“The Profils of Slavery”. 
Šildė artimai bendradarbiauja 
su Baltų Taryba Vokietijoje. 
Jo veikalą išleido Latvių Tau
tos Fondas Skandinavijoje. 
Plati lietuvių kultūrinio gy
venimo apžvalga.

Kadangi Kalifornijoj net 
vasarą nėra karščiau nei ki
tur, atsigaivinti leidžia vėsios 
naktys, tai ir vasaros metu 
ją lanko iš visur nemaža mu
sų tautiečių, kurie čia pra
leidžia savo atostogas. Gy
venti Los Angeles mieste są
lygos pagerės, kai bus ap
tvarkytas “smogo reikalas” 
— jo kiekis ore bus žymiai 
sumažintas.
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SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
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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 CHelsea 3-2583

141 Second Avenue
NEW YORK CITY
Tel. ORamercy 5-7430

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

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

MUSŲ SKYRIAI
132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. Olapel 6-4724

11339 Jos. Oampau 
DETROIT 12, MICH.
Tol. TOvnsend 9-8960

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-1481

882 W. Glrard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut 5-8878
Kiek

332 Fttlmoro Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhavk 2874

Musų didžiulė firma, turėdama tuketančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą,
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 8—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 patarnaivmus.

THKZSZ'.'.’NK XK

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 mnėesiui $2.53, savaitei 56c
Taupomoji 20 metų apdrauda—duoklių mėneselui $4.36, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 65 metų 
amžiaus—duoklių mėnesiui $3.89, savaitei 86c

SLA APDRAUDOS YRA GEROS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kreipiasi į savo na

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

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

SLA VAJAUS

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 menesiui. Mokesčiai tik po $1.0š 
mėnesiui; išeina 23 centai j savaitę už kiekvieną $12.00 savaiti
nės padalos.

Akcidentalė arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

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

»

(2) »

(3)

Rekomenduoja: 

Vardas ir pavardė

(D

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

t

Adresas

m., num. ir gatvė
miestas------------

m., num. ir gatvė

miestas-----------

m., num. ir gatvė
miestas_______

_ __________________ ——

, zona —, valstija —

.--.----------——-•—S

, zona —, valstija —

---- — — -----.—- — — -I 

, zona —, valstija —

, num. ir gatvė________________________________
miestas____________________ , zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST SOth STREET, NEW YORK 1, N. Y.



I ®BTYN8 Rugpiučio 7, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

Spūdžiai Atostogauja 
Port Carbon, Pa.

Lietuviškų Dainų 
Plokštelė

Brooklyniečiai Pranas ir 
Bronė Spūdžiai, Susivienijimo 
ir kitų organizacijų žymus 
veikėjai, atostogas leidžia 
Pennsyvanigos kalnuose, Port 
Carbon, iš kur jie prisiuntė 
nuoširdžius sveikinimus 
sam Tėvynės personalui.

vi-

Linkėjimai iš Atlantic City
Susivienijimo 53 kuopos 

veikėjai Pranas ir Jadvyga 
Kesleriai, ir Jonas ir Marijo
na Kirmelevičiai iš Chelsea, 
Mass., atostogaudami Susi
vienijimo vasarnamyje At
lantic City, N. J., prisiuntė 
redaktoriui nuoširdžius linkė
jimus. Iš Atlantic City jie 
vyks į Amerikos sostinę Wa- 
shingtoną.

Zose Vitaitienė Atos
togauja Chicagoje

Velionio Stasio Vitaičio na
šlė, Zosė Vitaitienė, atostogas 
leidžia didmiestyje Chicagoje 
pas savo motiną, kitus gimi
nes ir draugus, kurių ji ten 
turi nemažai. Ji prisiuntė lin
kėjimus redaktoriui ir visam 
centro personalui.

Wilkes Barre, Pa.

Lietuvių Piliečių Klubo 
Piknikas

Tėmykit visi. Kadangi šis 
piknikas nebus skelbiamas 
per radio, tad pranešam vi
siems, kad jis įvyks sekma
dienį, rugpiučio 9 dieną, Sans 
Souci parke, už šokių pavili- 
jono ant gražios pievos.

Prašome klubo narius ir jų 
draugus skaitlingai atsilanky
ti. Bus skanių valgių ir gar
daus šalto alučio atsigaivin
ti.

atsi-
sma-
pra-

Tad kviečiame visus 
lankyti ir su klubiečiais 
giai sekmadienio popietį 
leisti.

Kviečia Lietuvių 
Piliečių Klubas.

Cleveland, Ohio

ALT Vietinis Skyrius 
Reti gia Gegužinę

me-

Songs

Reąuest Records, Ine., 443 
West 49-th Street, New York 
19, N. Y., išleido naują lietu
viškų dainų plokštelę ir Tė
vynei prisiuntė paminėti. Tai 
dainos iš Lietuvos
of Lithuania, įdainuotos Lio
nės Jodis — kontraalto ir Rū
tos Lietuvių Tautinio Meno 
Ansamblio, kuriam vadovau
ja muz. Algirdas Kačanaus- 
kas. Viršelis spalvotas ir gra
žiai atrodo.

Plokštelėje telpa šios dai
nos: Aš berneli nesisiuliau; 
Kur banguoja Nemunėlis; Ar 
negaili, seserėle rūtelių; Pa
sakyk čigone melą: Kai aš 
grėbiau lankoj šieną; Ant 
melsvo ežero bangų; Tur ber
nelis vieną mintį; Kaip slap
tingai ; Aš mėgstu mėlynąjį 
dangų; Kaip gražiai žiba 
žvaigždutės; O kai aš; Saky
ki upeli; Džinguliukai; Ko 
liūdi berželi; Sveiki broliai; 
Greitai išvažiuosiu.

Šią plokštelę ir daugelį ki
tų galima gauti aukščiau pa
minėto j įstaigoj New Yorke.

Boston, Mass.

Advokatė Susanne P. Shallna
Kolegų Pagerbta

Bradfcrd ir 
dabartinis 

sekretorius,

kas mėnuo į Kaliforniją at
vyksta pastoviai įsikurti apie 
30,000 žmonių. Butų krizė 
laikoma praėjusia — galima 
gauti nebrangiai butų 
moms su gausiais 
čiais vaikais, 
miestas ir kt. 
vės smarkiai 
forniją geriau
toves renkasi dėl patogių kli
matinių sąlygų gyvenusieji 
taip pat Floridoj, Chicagoj, 
Arizonoj ir kitur.

Jonas, kilęs iš

Jonas, buvzs 
išvykzs bene

Šiaulių

Hanau, 
Austra-

v • sei- 
mažame-

Los Angeles
artimos vieto- 

plečiasi. Kali
nei kitas vie-

Ona, ir 
Juzė, Leono 
kaimo, Kal-

iš Lietuvos

Rockford, Illinois

A. L. Tarybos Gegužinė

Nuo pat ALT Rockfordo 
skyriaus įsisteigimo, kasmet 
buvo rengiama viena geguži
nė ir Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo vasario 16 
dienos minėjimai. Taip ir šie
met yra rengiamas paskutinis 
lietuvių piknikas sekmadienį, 
rugsėjo 6 dieną puikiame Šve
dų “Vasa” parkely.

AL.T skyrius susideda iš 
penkių lietuvių organizacijų, 
tad visi atsiunčia iš savo na
rių piknikui reikalingų darbi
ninkų. Tarybos parengimais 
daugiausia rūpinasi SLA 77 
kuopa, prisiunčia daug pagal
bininkų, taipgi remia Tarybos 
skyriaus parengimus Lietuvių 
Kultūros draugija ir Lietuvių 
Kultūros draugijos
skyrius, Amerikos Liet. B-vės 
apylinkė, 'Lietuvių Vyrų Cho
ras, kuris duoda daug pagal
bininkų ir patys nariai gau
siai dalyvauja ALT parengi
muose.

Taigi čia noriu nepasigirti, 
bet kad Rockfordo lietuviai 
vieningai dirba Lietuvos lais
vės kovose, niekas negali už
ginčyti. Kultūriniai meniniai 
darbai irgi nepamiršti.

Taigi mes kviečiame visus 
vietinius ir apylinkės lietu
vius bei lietuvaites dalyvauti 
šiame metiniame AUT pikni
ke. Žvalgas.

Mickus Domas, Antano ir Mari
jos sūnūs, iš Gumotlaukio kaimo, 
Žarėnų vals., Telšių apskr.

Mockus Juozas, Igno sūnūs. 
Petraitis 

apskričio.
Rukšėną^

Vokietijoje, 
lijon.

Rukštelė Bonifacas, iš Grybiškių 
kaimo, Salako vals., Zarasų apskr.

Samuolis Juozas, Kazio sūnūs, iš 
Vilušių kaimo, ankų vals., Šakių 
apskr.

Sedauskienė-Baltrušaite 
Žiužnienė-Baltrušaitė 
dukterys, iš Varsėdžių 
tinėnų vals.

Sragauskas Jonas, 
išvykzs 1944 m.

Venskienė Julė, iš Juodaičių k., 
Pakalnio vals., Raseinių apskr. ,

Verbyla Antanas, Jurgio sūnūs, 
gimęs Punsko parap., gyvenęs 
Kingstone.

Vertelis Stanislovas, Adverto sū
nūs, iš Skaudvilės vals.

Ambroza Cincas, Juozo 
gimęs 1903 m. Marijampolės 
gyvenęs Vaitimėrių kaime, 
vals., Tauragės apskr., buvo 
tas Vokietijon.

Astrašauskiene-Jusaituke Agota, 
ir jos sesuo Uklinienč Magde, duk
tė Jono ir Marijonos, iš Barzdų 
kaimo, Šakių apskr.

Banikonis Feliksas, Kazio sūnūs, 
kil. iš Maliupės vk., Gelvonių paš
tas, Ukmergės apskr.

Brunski James, Jono sūnūs, gim. 
Kauna apskr.

Bušienė-Kaulaitė Petronėlė, ir 
jos sesuo Murauskienė-Kaulaitė 
Barbora, Juozo dukterys, kil. iš 
Šarpių km., Rietavo par., Telšių 
apskr.

Dirmeikienė (ar Dermeikienė) 
Pranciška, Mato duktė, ir jos vai
kai Antanas, Stanislovas ir Elena, 
Juozo vaikai.

Gervė Jurgis, Jurgio sūnūs, gi
męs Garliavos valsčiuje.

Girnius Juozas, Felikso 
gimęs Kaune.

Kunickas Jonas, Jurgio 
su šeima.

Murauskienė-Kaulaitė Barbora, 
ir jos sesuo Bušitnė-Kaulaite Pet
ronėle, Juozo dukterys, kil. iš šar- 
pų kaimo, Rietavo par., Telšių ap.

Paškevičius Florijonas, Benedik
to sūnūs.

Pažėra Kazys, Antano sūnūs, g.

Jono sūnūs

iš Senaučio 
Marijam po-

ir Rckiene-

1910 m. Jonučių km., Garliavos 
vals.

Pranauskas Petras, 
ir jo žmona.

Radzevičius Juozas,
km., Mikališkio vals., 
lės apskr., ir šeima.

Rekas Konstantinas
Limišauskaitė Antanina.

Šileris Petras, Leono sūnūs, iš 
Lauciškės km., Kaltinėnų vals., ir 
Šileraitė Pranciška, Petro duktė.

Iieškomleji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5043
Matthev P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNER AL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

sūnūs,

sūnūs,

moterų

sūnūs, 
apsk., 

Šilalės 
išvež-

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduodi ar 

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

WOodIand 2-7926

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtą 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 

Prezidentui ir
Rugpiučio 1

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS MEIDUS, 277 kp., Leechburg, Pa., gimęs kovo 

18, 1886 m., Vižių kaime, Kauųo apskr., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė .gegužes 1, 1933 m., mirė liepos 
13, 1959 m. Velionio žmonai, Marei Meidus, pomirti
nės išmokėta ______________________________  $705.00

MARE SIPARIENE, 155< kp., Benld, III., gimus kovo 18, 
1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 2, 

1923 m., mirė birželio 23, 1959 m. Velionės dukte
riai, Bernice Sidaras Harris, pomirtinės išmokėta $600.00

MALVINA STANKUS, 260 kp., Chicago, III., gimus ko
vo 15, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė vasa
rio 5, 1939 m., mirė 'birželio 29, 1959 m. Velionės 
vyrui, Paul Stankus, pomirtinės išmokėta_____ $500.00

ANTANAS TEVELONIS, 165 kp., Vandergrift, Pa., gi
męs birželio 13, 1879 m., Maženių kaime, Kauno 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gegužės 1, 
1919 m., mirė liepos 3, 1959^ m. Velionio vaikams: 
Joseph Tavelonis ir Mary [Benes, pomirtinės išmo- 

1_______ ___*__________________  $449.00

Pomirtinių ir

Susivienijimo
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų

Lietuvių Amerikoje

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

S“

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

84-02 Jamaica Avė. 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y. 
Suteiktam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. VlrEinia 7-4499

GALIMYBES BIZNIUI
Firma, turinti leidimą priimti ir persiųsti dovanų 

siuntinius į 'Lietuvą ir kitas SSSR dalis čia apmokant 
muitą, ieško asmenų, kurie galėtų firmos vardu tuos 
siuntinius priimti, asmenų, kurie turi visuomenėje 
pasitikėjimą ir populiarumą ir galėtų vadovauti tos 
firmos skyriams.

Tokie asmenys, suteikdami apie save informacijas, 
turi rašyti Bo;x 4807, šio laikraščio administracijai.

®— -S

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—ŠIA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. VVestern Avė., Chicago. Tel. GRovehill 6-2845-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. Tel. TOwnhall 3-2108-09

Kaip praeitais keliais 
tais, taip ir šiais metais Ame
rikos Lietuvių Tarybos vieti
nis skyrius rengia gražią me
tinę gegužinę-išvyką šių me
tų rugpiučio mėn. 16 dieną, 
visiems gerai žinomoj vietoj, 
Bratenahl. Bus gera muzika 
šokiams, kuri gros įvairius 
lietuviškus ir kitokius šokius. 
Prasidės pirmą valandą po 
pietų ir tęsis iki sutemų.

Rengėjai kviečia vietinius 
ir iš apylinkių kolonijų lietu
vius ir lietuvaites dalyvauti 
šioj gegužinėj ir tyrame ore, 
drauge su senais pažįstamais 
praleisti sekmadienio popietį.

Iki pasimatymo gegužinėje 
rugpiučio 16 dieną.

Vienas Rengėjų.

Užpraeitos savaitės trečia
dienį, Lenox viešbutyje, Bos
tone, advokatės Sussarne P. 
Shallna kolegai ir bendradar
biai, surengė atsisveikinimo 
banketą. Adv. Shallna, kuri 
yra baigus Boston University 
Law School, per 19 metų bu
vo nare Board of Review of 
The Massachusetts Division 
of Employment Security, iš 
tų pareigų rezignavo užpraei
tą savaitę, kurios terminas 
baigėsi praeitą kovo mėnesį.

Gubernatoriai Loverett Sal- 
tonstall, Robert 
Christian Herter, 
J. A. Valstybių
advokatę S. P. Shallna pas
kyrė atkartotinai į tą vietą. 
Laike banketo buvo viršinin
kų įvairių skyrių tos divizi
jos, ir be komplimentiškų 
kalbų, įteikė jai diamantinį 
rankinį laikrodėlį.

Adv. Shallna, buvo pirmi
ninkė Massachusetts Federa- 
tion of Business and Profe- 
sional Women’s Clubs; Mas
sachusetts Association of 
Women Lawyers; Zonta Club 
of Boston; ir kitų organizaci
jų. Po ilgesnių atostogų, adv. 
S. P. Shallna veiks aktyviai 
advokatūros praktikoje kartu 
su vyru adv. A. O. Shallna.

Los Angeles Calif

Į Los Angeles ir kt. Cali- 
fornijos vietoves atsikelia gy
venti vis daugiau musų tau
tiečių. Čia ypač kuriasi at- 
vykstantieji iš Auskralijos, 
N. Zelendijos, Pietų Ameri
kos, Kanados. Bet nemaža 
atvyksta taip pat iš Chica
gos ir kt. vietovių. Vis dau
giau telkiasi ir įvairių versli- 
/ninkų.

Oficialiai skelbiama, kad

• v

Great Neck, N.

Prasidėjo Meno Paroda

Almaus galerijoj, 77 Stcam- 
boat Road, liepos 29 dieną 
prasidėjo meno paroda ir tę
sis iki rugpiučio 30 dienai. Ji 
kasdien atdara nuj 2 vai. po 
pietų iki 7 valandai vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 valandos iki 5 valandai 
po pietų.

Parodoje išstatyti šių me
nininkų kuriniai: Cowan, Jo
nyno, Mori, Shepherd ir Vie- 
sulos. Rep.

iP. V | • • •
aiesko j imai

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Jonunicnė Elzbieta, Juozo duktė, 
gyvenusi Kaune.

Juočeraitė Maryte ir Stasė, iš 
Viekšnių.

Kalinskis Juozas, gimęs 1918 m. 
Kraužų kaime, Tauragės apskr.

Kasperavičius Povilas, Povilo s., 
iš Mažeikių. .

Lazdauskaitė-Jokubaitienė Ona, 
Izidoriaus duktė, gyveno Argenti
noje.

Leončikas Mikas, gyvenęs Kau- I
ne.

MNMMMMM
T

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOwusend 8-0298

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, III. 
HUmboldt 6-2818

651 Albany Avė. 
HARTPORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164 .

daugiau informacijų reikalaukite musų katalogą.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, 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. *Prio firmos įstai gų yra krautuves. *Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nu o 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro kasdien. SeŠtadie-

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6550

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

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y. 

ORegon 4-1540
832 North 7th St. 

PHILADELPHIA 28, Pa. 
WAlnnt 3-1747

Karėdami
-k®®®.'®'®'®.'

keta
ELZBIETA VAITKEVIČIENE, 42 kp., Grand Rapids, 

Mich., gimus balandžio 23, 1891 m., Suvalkų valse., 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 1, 1933 m., 
mirė liepos 12, 1959 m. Velionės vyrui, Juozui 
Vaitkevičiui, pomirtinės išmokėta_____________ $118.00

Conn. Sirgo 12 sav.
Ohio. Sirgo 9 s. ir 2 d.
Cal. Sirgo 5 s.________

Viso __________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligoje pašalpos
P. MAŽUOLIS, 51 kp., Bridgcport,
A. AM33RAZIUNAS, 62 kp., Lorain,
M. VVAITKUS, 75 kp., Los Angeles,
V|. PIEŠINA, 123 kp., Montreal, Canada. Sirgo 4 s. ir 6 d.
J. TUNKUNAS, 126 kp., Nevv York, N. Y. Sirgo 6 s. ______
A. MOCKEVIČIUS^ 198 kp., Akron, Ohio. Sirgo 6 s. ________
J. DAMBRAUSKAS, 203 kp., Scbastopol, Pa. Sirgo 6 s. ____
A. JEFFERSON, 207 kp., Manchester, Conn. Sirgo 6 s.___ _
J. URBUTIS-JUODELIS, 217 kp., Chicago,, III. Sirgo 12 s.
P. IŠKAUSKAS, 236 kpų Toronto, Canada. Sirgo 112 s. ____
S. VIEŠKALNISt 308 kp., Brookline, Mass. Sirgo 7 s. ir 5 d.
E. PUIŠIENfi, 354 kp., Akron, Ohio. Sirgo 5 s. ___________

I I

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

$2,672.00
$82,648.59

$67.50
....... 64.00
___  30.00
___ 129.00
___  29.25
____ 75.00
.___ 36.00
_____ 45.00
___ 114.00
.___ 73.50
— 136.00
.___ 30.00

. $820.25
$15,241.00

Į

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., Atiantia City, N. J. Tel. 5-9870

arba

LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
807 W. 30th St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5829

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 LIETUVĄ
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” tur1 daug rimtų bendradar- 

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dolM visose Amerikose— 
5.50, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtomis 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”,

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA .

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai < 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiąja 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; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys ! 
be akių . . . •
i Ir daug, daug kitu Įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

i

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir iv&iriose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir JdomiauVas 
žinias iš Lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius Ir “Kritikos bei polemikros' 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV Ir Kanadoje — 111.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
173$ South Halsted Street, Chicago 8, Ulinoia

NAUJIENOS

NAUJIENOS




