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50 METAI

Vice Prezidento Kelionė po Sovietų 
Sąjungą ir Varšuvoj Buvo Sėkminga

Chruščevas atvyks į Jungtines Amerikos Vai- 
stybes, o prezidentas Eisenhoweris vyks j So
vietų Sąjungą. - Kiek laiko Cruščevas bus 
Amerikoje, tiek pat laiko, jei prezidentinės pa
reigos leis, Eisenhoweris bus Sovietuose.

Amerikos vice prezidentas Richard Nixon. kuris 
buvo nuvykęs į Maskvą atidaryti Amerikos parodų, ap
lankė keletą didesniu miestu ir buvo nuskridęs i toli- 
ma Sibirą, sugrįžęs į Maskvą, per Sovietą televizijos ir 
radijo tinklus pasakė kalbą apie Jungtiniu Amerikos 
Valstvbiu užsienio politika ir santykius su Sovietu Sa- 
junga. Jis savo kalboje pareiškė, kad sovietuose gy
venanti žmonės visuomet gyvens baimėje, jei ministe
ris pirmininkas Nikita Chruščevas dirbs už sivo pasau
lio sukomunistinimą. 'Taipgi jis priminė Chruščevo 
svajones, kad buk amerikiečių anūkai gyvens komunis
tinėje santvarkoje. Mes nesistengiame savo santvar
kos primesti kitiems, pareiškė Nixonas, bet mes mano
me, kad žmonės turi teisę pasirinkti tokią santvarką, 
kuri jiems yra tinkamiausia

Jš Maskvos Xixonas nuskridmo į Varšuvą, kur 
buvo sutiktas su didelėmis ovacijomis tūkstančiu Len- 
kijos žmonių. Jis kalbėdamas Varšuvoje pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos ministeris pirmininkas Nikita 
Chruščev atvyks i Jungtines Amerikos Valstybes apie 
rugsėjo 
Alaskva.

€

Pavergtųjų Valstybių Savaitė 
Washingtone

Ryšium su JAV Kongreso 
priimta rezoliucija ir Prezi
dento EisenhoxVerio š. m. lie
pos 17 d. Proklamacija, skel
biančia Pavergtųjų Valstybių 
Savaitę, einąs JAV Valstybės 
Sekretoriaus pareigas Doug- 
gas Dillion liepos 21 d. 3:30 
po pietų priėmė PET Seimo 
Delegaciją, kurią sudarė Ste- 
fan Korbonski (Lenkija), Jo- 
sef Kovago (Vengrija), Vac- 

• lovas Sidzikauskas (Lietuva) 
ir PET Generalinis Sekreto
rius Brutus Costo (Rumuni
ja). Vyriausybės vardu pa
sveikinęs Delegaciją, p. Dil
lon pareiškė, kad ir Ameri
kos tauta ir Amerikos vy
riausybė, kurios vardu jis 
kalba, rėmė ir rems paverg
tųjų tautų pastangas atstaty
ti savo valstybių nepriklauso
mybę ir laisvę ir, kad Ameri
kos vyriausybė nepripažins 
dabartinio status quo Euro
poje. Ponas Dillon įteikė De
legacijai Prezidento Eisenho- 
werio Proklamacijos fotoko
piją, ant kurios yra ir jo, 
kaipo einančio Valstybės Se
kretoriaus pareigas, parašas. 
PET Seimo Delegacija padė-

15 dienų, o prezidentas Eisenhovveris vyks į kojo JAV vyriausybei jž jos 
Nors prieš savaite prezidentas Eisenhovveris prielankų. nusistatymą pa

spaudus atstovi. konferencijoj atsakydamas į klausi- vcrgtųj'i vaWbi’*
. _ . . . , n\T. . ir prašė p. Dilloną perduotimus pasakė, kad vice prezidentas R. Nixunas nėra į- 

galiotas kviesti Chruščevu. atvykti Amerikon, bet, kaip 
dabar atrodo, tai tu dvieju valstvbiu vyru vizito pasi- 
keitimui dirva paruošė Nixonas nuvykęs j Maskva.
Prezidento Eisenhowerio pranešimas

vardu — p. Hališin ir Pa
vergtųjų Europos Valstybių 
Bičiulių Amerikiečių Draugi
jos pirmininkas p. Christofer 
Emmet. Ta proga senatorius 
Douglas atsakė į sovietų prie
kaištus dėl Kongreso / žygio 
iššūkiu Kremliui leisti pa
vergtose valstybėse laisvus 
rinkimus tarptautinėje prie
žiūroje. Šio akto proga pasa
kytos kalbos bus įrašydintos 
į Congressional Records. Toks 
pat iškilmingas adresas (so- 
roll) buvo įteiktas ir Atstovų 
Rūmų daugumos lyderiui, 
John McCormack. Abiejuose 
aktuose dalyvavo rr ALT In-. 
formacijos Centro direktorė 
M. Kižytė.

Liepos 23 dienos ryte PET 
Seimo Delegaciją priėmė A. 
F. L.-C. I. O. (American Fe- 
deration of Labor 
gress of Industrial 
tion) prezidentas 
Meany ir įteikė
darbininkų organizacijų Pro
klamaciją ryšium su Paverg
tųjų Europos Valstybių Sa
vaite.

ir Con- 
Organiza- 

George 
Amerikos

Pats prezidentas Eiscnhowe- 
ris pranešė apie Sovietų Są
jungos ministerio pirmininko 
Chruščevo atvykimą į Ameri
ką, vačiau nepaminėjo tikros 
datos, bet vice prezidentas 
Nixonas kalbėdamas Varšu
voje pasakė, kad Chruščevas 
atvyks į Jungtines Valstybes 
rugsėjo 15 dieną. Pagal Ei- 
senhowerio pareiškimą, N. 
Chrušvečas Amerikoje išbus 
10 dienų, pirmas 3 dienai pra
leis VVashingtone, kitas die
nas važinės po Jungtines A- 
merikos Valstybes. Washing- 
tonc jis turės pasikalbėjimus 
su prezidentu Eisenhdweriu, 
bet tie pasikalbėjimai įebus 
formalus, o tik nuomonių pa
sikeitimas ir pasitarimas pa
sauliniais klausimais.

Iš Washingtono praneša
ma, kad musų valstybės pre
zidentas Eisenhovveris tiek 
pat laiko galės viešėti Sovie
tų Sąjungoje, kiek Chrušče
vas Amerikoje. Bet primena
ma, kad prezidentas Eisenho- 
wcris, dėl įvairių prezidenti
nių pareigų, negalės tiek lai
ko išbūti Sovietuose, kiek Ni
kita Chruščevas išbus Ame
rikoje. Sakoma, kad toaie vi
zitai daromi draugiškumo su
metimais. Ne taip seniai Wa- 
shingtone buvo iškeltas klau
simas kviesti Chruščevą Ame- 
kon, bet tokiam sumanymui 
buvo didelis pasipriešinimas 
ir nuogastaujama dėl jo sau
gumo, tačiau praėjus neilgam 
laikui, papūtė kiti vėjai ir 
Chruščevas pakviestas. Sako
ma, kad prezidentas net ga
vęs sveikinimų už Chruščevo 
pakvietimą. Anglijos ministe
ris pirmininkas Macmillanas 
ir darbiečių vadas Hugh Gait- 
skell, pareiškė pasitenkinimą 
Chrušvečo pakvietimu Ame
rikon. Užsienio reikalų minisr- 
teriai Ženevoje, posėdžiavę 9 
savaites ir nepriėję prie jokio 
susitarimo, irgi pate n k i n t i 
Chruščevo vykimu į Ameri-

ką.
Prezidentas spaudos atsto

vams konferencijoj pasakė, 
kad jo su Chruščevu pasikal
bėjimas nereiškia l 
problemų išsprendimas, o tik 
paruošimas dirvos keturių di
džiųjų valstybių deryboms.

Prabilo Raudonoji Kinija
Nuo pat pranešimo dienos Į vainiką 

apie Chruščevo atvykimą į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, o prezidento Eisenhovve- 
rio vykimą į Sovietų Sąjun
gą, spauda plačiai rašė ir da
bar rašo, pareikšdama savo 
nuomones dėl vizitų pasikei
timo, tačiau Raudoniji Kini
ja, ilgai tylėjusi, tik praei
tos savaitės pabaigoje prabi
lo pareikšdama pasitenkini
mą, kad Amerikos preziden
tas Eisenhoweris susitiks su 
Chruščevu ir pasikalbės svar
biais šių dienų klausimais. 
Raudonoji Kinija mano, kad 
tokie dviejų didžiųjų valsty
bių vadų vizitai sušvelnins 
dabartinę pasaulinę įtampą. 
Peipingo radijo pasidžiaugė 
dideliu Sovietų politikos lai
mėjimu. I

Žinant Raudonosios Kini
jos santykius su Sovietų Są
junga, 
Kinijos 
nenori 
reiškia 
monę.

Chruščevas konferuos 
su savo draugais

Pranešama, kad Sovietų Są
jungos ministeris pirminin
kas Chruščevas, prieš išvyki
mą į Jungtines Amerikos Val
stybes, kvies 
Kinijos ir kitų 
valstybių vadus 
ją pasitarimui.

Tokia konferencija jau se
niai buvo numatyta sušaukti 
Maskvoje, bet nebuvo nusta-

sis, nes ir dabar dar nėra už
sibaigusi savitarpinė sovieti
nių vadų 'kova už vadovavi
mą.

Padekime Lietuvių 
Bibliografinei 

Tarnybai

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba buvo bibliografo A. Ru- 
žancovo ir inž. S. Šimkaus į- 
steigta 1945 m. LBT, talki
ninkaujant prof. Vaclovui 
Biržiškai, C. Grincevičiui, pro
fesoriui K. Ivinskiui, P. Jaci- 
kevičiui, V. Lišauskiui, B. 
Kvikliui ir N. Ružancovienei, 
suregistravo per 14 paskuti
niųjų tremties metų daugiau 
kaip 2500 knygų ir brošiūrų, 
lietuvių išspausdintų tremty
je ir išeivijoje. Leidinių sąra
šas buvo paskelbtas Knygų 
Lentynoje, kurią leido LiBT, 
vėliau Vlikas, paskui JAV 
LB Kultūros Fondas, o dabar 
Čikagos Lietuvių Literatūros 
Draugija. Knygų Lentyna 
yra taip pat suregistravusi 
per 50,000 svarbesnių periodi
kos straipsnių.

Šiuo metu UIT turi daug 
sunkumų darbą tęsti reika
lingu platumu dėl lėšų sto
kos. Norėtume todėl atkreip
ti knygų, žurnalų ir laikraš
čių leidėjų dėmesį į LBT dar
bo svarbumą lietuvių kultū
rai ir prašyti siuntinėti jai 
savo leidinius, bet kuria kal
ba spausdinamus, bet kurie 
liestų Lietuvos ar lietuvių 
tautos ir kultūros reikalus. 
Tie leidiniai reikalingi įtrauk
ti į bibliografines žinias. Ta;p 
pat yra prašomi ii visi lietu
vių mokslininkai, kurie pla
nuoja leisti savo darbus sve
timomis kalbomis, o taip paA 
organizacijos siuntinėti savo 
veikalus, statutus, apyskai
tas, programas ir kt. LBT. Ji 
visa suregistruos ir perduos 
Pasaulio Lietuvių Archyvui 
Chicagoje saugoti. LiBT adre
sas : Lithuanian Bibliogra- 
phical Service, 1132 Walnut 
-St., Daneville, III.

Vliko Prezidiumas.

Lietuvoje Mirė Elzė 
Ozelienė-Lapinaitė

Klaipėdos krašte (Prieku
lės parapijoje) neseniai mirė 
E. Ozelionė-LapinS,itė, dr. K. 
Ozelio našlė. Kilusi iš žinomų 
lietuvininkų Lapinų šeimos, 
ji ilgus metus dirbo įvairiose 
institucijose Lietuvoje ir už
sienyje. Jos vyras dr. K. Oze
lis yra buvęs Šilutės apskr. 
viršininkas ir Klaipėdos kra
što direktorijos tarėjas. Karo 
metu Ozeliai, gyvendami Ber
lyne, dalyvavo lietuvių gyve
nime. Ozelienė buvo Lietuvių 
Sąjungos Berlyne reikalų ve
dėja iki pats karo pabaigos 
ir nesitraukė iš Berlyno • nė 
frontui priartėjus. Sovietams 
užėjus, niekas jiems iš pra
džios neatsitiko. Tik kai į 
Berlyną buvo įžygiavę vaka
riečiai, į jų butą (amerikiečių 
valdomajame sektoriuje) at
vyko grupė karių, kurių uni
formos buvo panašios į ame
rikiečių karių, ir abu Ozelius 
išvežė į sovietų valdomą sek
torių,

Dr. Ozelis 5 metus buvo iš
laikytas Sachsenhauseno ka- 
cete ir po to 1951 m. rugsėjo 
mėn. mirė, o įjo žmona buvo 
išsiųsta į Sovietų Sąjungos 
gilumą ir ten išlaikyta apie 
6 metus. Grįžusi į Lietuvą, 
apsigyveno pas savo gimines 
Klaipėdos krašte, kur dabar

Jaunimo Dalyvavimas Susivienijime 
Suteikia Organizacijos Veiklai Švie

žias Nuotaikas ir Jaukią Šilimą 
Jaukios Šilimos

Jeigu atsiminsime, kad visa eilė paskutinio laiko 
SLA Seimu skyrė daug rūpesčio jaunimo klausimui, tai 
dabar galime pasidžiaugti, jog pastarojo Seimo išrink
toji Jaunuolių Komisija pasirodė gyva ir sugebėjo sėk
mingai įsijungti į Susivienijimą darbus. Tiesa, tai yra 
tik graži pradžia. Ir jeigu toliau jaunimas Susivieni
jime būdamas pasirodys ryžtingas, tai būtina kad Veik
tų ne viena tokia, kaip dabar veikli centro Jaunuolių 
Komisija, bet dar butų suorganizuota jaunimo veikla 
Susivienijimo apimtyje visose žymesnėse lietuviškose 
kolonijose.

"Tačiau šis darbas negali duoti staigių rezultatų, 
reikalinga ištvermė, kantrybė ir pasiryžimas ištesėti. 
Šioje vietoje jau ik1 kartų buvo užsiminta apie patį 
svarbi ausį J(turu u oi i ų Komisijos darbų — Jaunimo prie
dų prie SLA organo Tėvynės. Tai bus neabejotinai tas 
centras, kurs jungs visas Susivienijimui priklausančio 
jaunimo pastangas ir plės jaunimo veiklą plačiu mas
tu. Jaunimo laikraštis turės būti svarbus variklis jau
nuolių veikloje.

Jaunimo priedų organizavimas vyksta sėkmingai ir 
laukiama šio savarankaus sąjūdžio gražių vaisių, nes 
SLA vadovaujantieji asmenys labai palankiai jaunimo 
žygius remia ir suteikia jiems plačia autonomiją, žino
ma, Susivienijimo veikiančių taisyklių ir viešpataujan
čių tradicijų dvasioje.

Bet ir aplamai Jaunuolių Komisija pasirodė suge
bi visuomenišku požiūriu. Jau iš senų laikų įsitvirtino 
tokia praktika, kad Susivienijimo nariai ne tik gauna 
.nustatyta materialinę globa ir paramų, bet taip pat tu
ri progos Susivienijime rasti artimą lietuviškų šilima, 
draugijini gyvenimą ir bendrą lietuviška tautine veik- 
lą. "Tačiau ne visos kuopos šį visuomeninį darbą vieno
du uolumu varydavo. Visai be pagrindo buvo užleidžia
mą kitiems sąjūdžiams iniciatyva draugijiniame gyve
nime.

Dabar veikianti Jaunuolių Komisija tose pačiose• •• •• • • • . • tradicijose ryžtasi išplėsti draugijinį lietuvių bendra
vimų Susivienijimo apimtyje.

Štai paskelbtas Jaunuolių Komisijos sumanymu ir 
pasiryžimu rengiamas didesnis lietuvių subuvimas, ku
ris, kaip žiiiiay bus šių metų rugsėjo 6' diena Lindbergh 
Park, Sicomac Road, North llaledon, N. J.

Jau ilgokas laikas, kai didžiajam Ne\v. Yorke Su
sivienijimo apimtyje nebuvo platesnes apimties pare.il- 
girnų, neskaitant vakarienių ir pobūvių, kuriuos reng
davo atskiros kuopos.

Jaunimo ambicija sutraukti kiek galima platesnę 
lietuvišką visuomenę ir padėti musų veikėjams dides
niame skaičiuje susirinkti. "Tuo budu, teisingai Jau
nuolių Komisija apskaičiuoja, bus sustiprintas viešas 
lietuvių bendravimas ir bus gražiai patarnauta Įiačiam 
Susivienijimui.

Tiesa, mes girdime daug kvietimų į lietu v i š k u s 
parengimus. Bet šį kartų kvieėia jaunimas, tas jauni
mas, kuris supranta lietuviškos organizacijos veiklos 
prasmę ir reikšmę. Tad jaunuolių .kvietimas turi iš
skirtinų patrauklumų ir neabejotinai bus plaėiai lietu- 

, viškos visuomenės išgirstas.
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Pranešimas Spaudai
prielankų 
vergtųjų valstybių 
ir prašė p. Dilloną 
Prezidentui Eisenhoweriui di
džiausią PET padėką už jo 
Proklamaciją, skelbiančią tre
čiąją liepos mėnesio savaitę 
Pavergtųjų Valstybių Savai
te. Delegacija ta;p pat patei
kė savo samprotavimus dėl 
politinės akcijos, kuri turėtų 
vesti j Proklamacijoj pareikš
tų principų įgyvendinimą. Po 
vizito pas p. Dillon PET de- 

pasaulinių | legaciJa turėjo ten pat pasi
kalbėjimą su spauda.

Liepos 22 dieną 10 valandą 
ryto Arlingtono kapinėse vi
sų devynių sovietų pavergtų
jų valstybių 

ant 
Sekretoriaus 
Dulles kapo. 
grqjo kariškas 
pagarbiai nusilenkė devynių 
valstybių, jų tarpe ir Lietu
vos, vėliavos. Ceremonija bu* 
vo filmuojama.

Tą pąėią liepos 22 dieną 
3:30 po pietų senatoriaus Pa- 
ul Douglas patalpose vyko iš
kilmingas aktas, dalyvaujant 
senatoriams P. Douglas ir J. 
Javits. PET Generalinio Ko
miteto nariai, drauge su Pa
vergtųjų Valstybių Bičiulių 
Amerikiečių ir Centro Ir Ry
tų Europos Kilmės Amerikie
čių Sambūrio atstotais, padė
kojo senatoriams už Rezoliu
ciją, skelb.iančią Pavergtųjų 
Europos Valstybių Savaitę, ir 
įteikė jiems iškilmingus adre
sus (serollis). Kalbas pasakė 
senatoriai Douglas ir Javits, 
PET pirmininkas Korbonski, 
Centro ir Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Sambūrio

atstovai padėjo 
a. a. Valstybės 

John Foster 
Vainiką dedant, 

trimitas ir

ALT Vykdomasis Komite
tas savo posėdy penktadienį, 
rugpiučio 7 d., svarstė klau
simą, kaip Amerikos lietu
viai turėtų elgtis ryšium su 
Sovietų Sąjungos pre m j e r o 
Nikito Chruščiovo atvykimu 
į Ameriką.

Vykdomasis Komitetas nu
tarė paruošti pranešimą vi
suomenei, išdėstydamas savo 
pažiūrą šiuo klausimu ir re
komenduodamas veikimo pla
ną. Nuodugnesniam tokio pla
no apsvarstymui Vykdoma
sis Komitetas rugpiučio 14 d. 
kvies ALT Centro Vaidybos 
susirinkimą.

Vykdomasis Komitetas nu
tarė taip pat paruošti išsamų 
memorandumą prezi d e n t u i 
Eisenhoweriui 
pasisakyti 
bernatorių 
manymo 
Valstybes 
vietinių i 
rus.
ALT Vykdomasis Komitetas.

v •

Ir nedelsiant 
dėl Amerikos gu- 

i konferencijos su
kviesti j Jungtines 
vadinamuosius so- 

rcspublikų premje-

Sovietų Sąjungoje 
Yra Bruzdėjimų

v •

kitokio pareiškimo iš 
negalima laukti, ji 

nusikalsti Maskvai ir 
jai patenkinančią nuo-

komunistines 
komunistinių 
į konferenci-

tytas laikas. Dabar sakoma, 
kad konferencija įvyks prieš 
Chruščevo išvykimą Ameri
kon. Teigiama, kad tokios 
komunistinių valstybių vadų 
konferencijos labiausia pagei
davo komunistinė Kinija, ypač 
dabar, kada Chruščevas vyks 
Amerikon, kuri nepripažįsta 
Kinijos ir nepriimama į Jung
tinių Tautų Organizaciją.

Sakoma, kad toje komunis
tų vadų konferencijoje bus 
apkalbėta Chruščevo kelionė 
ir pasitarimai su prezidentu 
Eiseųhoweriu.

Elta praneša, kad Sovietų 
Sąjungos dabartinis laikotar
pis rodo, kad padėtis Sovietų 
(Sąjungoje nėra tokia patvari 
ir nusistovėjusi, kaip tai skel
bia sovietinė propaganda. UPI 
ir pasaulio spaudos žiniomis 
Karpatų srityje, Ukrainos ir 
Čekoslovakijos srityse vykę 
kariniai manevrai, kurie buvo 
siejami su gyventojų bruzdė
jimu,* antisovietinių partizanų 
gaudymu ir panašiai. Antiko
munistinis pogrindžio judėji
mas pastarais keliais mėne
siais čia buvęs ypatingai stip
rus. Kariniai
dabar pravedę “valymą”. Pla
čiuose Sovietų Sąjungos plo
tuose tai vienoje, tai kitoje 
apygardoje įsiliepsnoja nepa
tenkintųjų piliečių bruzdėji
mai, apie kuriuos laisvasis 
pasaulis sužino tik mažai ar
ba gerokai 
Kremliaus 
Sąjungoje 
Chruščevas
kosi ir kalba, (bet niekas neži
no, kada ir jo diktatūra baig-

ir mirė. Esamomis žiniomis, 
ji dėjusi pastangų patekti į 
Vakarus kartu su tais klai
pėdiečiais, buv. Vokietijos pi
liečiais, kuriems leista iš Lie
tuvos išvykti. Bet mirtis su
trukdė tą numatymą įvykdy
ti. E.

ir kiti daliniai

suvėluotai. Nors 
režimas Sovietų 
turi galią, nors 
labai išdidžiai lai-

v h
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Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

(Eltos praneš mai)
Lietuvos cigaretes į New 

Yorką. — Vilniaus radijas 
pranešė, kad Lietuvos cigare
čių pavyzdžiai esą pasiųsti į 
pramonės parodą New Yorke. 
Be to, numatoma Lietuvos ci
garečių pavyzdžius išstatyti 
ir Lenkijos, Graikijos bei Cei- 
lono parodose.

Šiluvos atlaidai vis dar 
gausiai lankomi, kaip paaiš
kėjo iš Vilniaus radijo prane
šimo birželio mėnesį. Atlaidai 
įvyksta vis rugsėjo mėnnesį. 
Nors dabar lankytojų esą 
kiek mažiau, kaip anksčiau, 
bet vis dar daug' žmonių su
važiuoja. Tačiau kalbėtojas 
save ramino: “Negrįžtamai 
praėjo stebuklų ir tamsių 
prietarų metai”.

----- o------
Net partiniai darbuotojai 

neskaito “Koniunisto”. — Iš 
Vilniaus “Tiesos” reportažo 
galima išskaityti, kad kai kur 
net atsakingi partiniai dar
buotojai neskaito žurnalo 
■‘Komunistas”, iš viso esą 
daug partiečių, kurie nepre
numeruoja ir neskaito parti
nės spaudos.
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MKlmal turi būti prisiųsti ne v8- 
Bbu savaite laiko prleA Jai kraičio 
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•ura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite šono numeri.

nariai Stasys 
Albinas Tre-

nemažai susi-

MUSŲ REIKALAI
SLA Pildomoji Taryba 
suvažiuos posėdžiams

Rugpiučio 15 dieną Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos nariai 
suvažiuos į savo organizaci
jos vasarnamį Atlantic City 
posėdžiams apsvarstyti orga
nizacijos skubiuosius reika
lus.

Pildomosios Tarybos visi 
nariai dalyvaus: prezidentas 
Povilas P. Dargis, vice prezi
dentas Juozas F. Maceina, 
sekretorius dr. Matąs J. Vini
kas, iždininkė Nora Gugienė, 
iždo globėja Eufrozina Miku
žiutė, iždo globėjas Steponas 
Bredes ir daktaras kvotėjas 
dr. Steponas Biežis. Kartu 
su Pildomosios Tarybos na
riais dalyvaus posėdžiuose ir 
Kontrolės Komisijos narai: 
pirmininkas Stasys Gegužis ir 
tos komisijos 
Michelsonas ir 
čiokas.

Kadangi yra
rinkusių reikalų aptarimui ir 
išsprendimui, tai posėdžiai tę
sis kelias dienas iki visi šio 
suvažiavimo posėdžiams pri
ruošti reikalai bus apsvarsty
ti ir išspręsti. \

Nors Susivienijimo vasar
namis gražiam Atlanto pajū
ry įsteigtas prieš 9 metus, 
bet kai kuriems Pildomosios 
Tarybos nariams jį teks pa
matyti pirmu kartu atvažia
vus į posėdžius.

SLA apskritys pradėjo 
smarkiai veikti

Artėjant rudeniniam sezo
nui, Susivienijimo apskritys 
pradėjo smarkiai veikti ruoš
damos išvykas į tyrą orą, 
kad vasaros sezonas nepraei
tų be naudos.

Susivienijimo ketvirto s i o s 
apskrities išvyka buvo rug
piučio ^2 dieną, ir ji, reikia 
pasidžiaugti, buvo tikrai sėk
minga. Iš pačių išvykos ruo
šėju teko nugirsti, kad šieme
tinė išvyka buvo sėkminges
nė, negu praeitais metais.

Septintosios apskrities, gy
vuojančios VVyoming Klonio 
apylinkėje Pennsylvanijoj, iš
vyka ruošiama rugpiučio 23 
dieną. Ji įvyks Rocky Glen 
parke prie ežero, šios apskri
ties išvykos visuomet gausiai 
lankomos, tai reikia manyti, 
kad ir šiais metais apskrities 
ribose gyvuojančių kuopų na
riai ir geros valios lietuviai 
rengėjų nesuvils.

Antrosios apskrities, gy
vuojančios Mass. valstijoj, 
išvyka ruošiama rugsėjo 20 
dieną, Romuvos Parke. Brock- 
ton, Mass. Šioje išvykoje be 
skanių užkandžių ir visokių I 
gėrimų, bus įvairi ir turinin- Į 
ga programa, kurią atliks Į 
jaunimas.

Mes primename paminėtų Į 
apskričių ribose g y v e n a n- Į 
tiems Susivienijimo nariams I 
ir visiems lietuviams, kad jau I 
dabar pradėtumėt ruoštis prie -
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S.L.A. KUOPŲ VEIKLA
Wilkes Barre, Pa.

SLA 35 Kuopos Veikla

SLA 35 kuopos susirinki
mas buvo laikomas rugpiučio 
mėn. 2 dieną. Valdyba išdavė 
raportą iš kuopos veiklos ir 
kuopos finansinę padėtį. Iž
das dabar randasi tvarkoje, 
nes jame yra sutaupų.

Prieš metus laiko lietuvių 
radijo pusvalandis užsidarė 
čia dėl stokos pinigų. Tą pro
gramą vedė V. Kamarauskas, 
o tvarkė adv. J. Verbalis. Da
bar prieš dvi savaites ir vėl 
sustojo gyvavus lietuvių ra
dijo pusvalandžio programa. 
Tai kaimininiame miestelyje 
Pittston, Pa. Ją vedė Juozas 
Maceina, SLA vice preziden
tas ir turėjo skaitlingą komi
tetą, kuriam pirmininkavo 
advokatas Mikelonis-Mack.

Tai kad ir apmiręs lietuvių 
kultūrinis veikimas minėtuose 
miesteliuose, bet lietuviai pa
siilgsta savo kalbos leidžiant 
oro bangomis. Tą visi pareiš
kė SLA 35 kuopos susirinki
me.

Kuopos iždininkas kun. J. 
Gaspariunas pakvietė važiuo- 

Scranton, Pa. kun. Valad- 
bažnytinio choro pikniką, 

ir ten dalyvavome tą pa- 
dieną. Ten nuvažiavę ra-

M. Valadka besikal- 
perbėgome SLA ir 

lietuvių kulturinį gy- 
Jis sakė, kad dar

ti į 
kos 
tai 
eią
dome daug lietuvių nuosavam 
darže, kurių dauguma jau 
kalba tik anglų kalba. Bet 
prieauglius gausus ir visi sa
ve laiko lietuvių kilmės. Dar 
su kun. 
bedami 
bendrai 
venimą.
šiandien viskas tvarkoma lie
tuviškai, bet nusakyti kaip 
ilgai taip bus, nebūtų pras
mės, nors čia jie rengiasi tu
rėti šį rudenį kultūriškų pa
rengimų. Tuos 
jie išgarsina iš 
los be radijo, 
didžiuma skaito
glų laikraščius, tai ir ten pa-

parengimus 
savo sakyk- 
Taipgi jų 
vietinius an-

rengimus išgarsina nemoka
mai. J. V. Stan islovaitis.

Sebastopol, Pa.

Mirė Lucija Krušnauskienė, 
SLA 203 Kuopos Narė

metų birželio mėn. 24 
mirė Lucija Krušnaus- 
Susivienijimo Lietuvių

su Kazimie- 
Jiedu 1949 
metų vedy- 
sukaktį. K.

mirė 1950 me-

Oną Ga- 
kuopos 

Osherak, 
ir Eleną

5 pro-

lietuvių bius- 
arba ant granito 
kitos patvarios 

tabletą padarius, 
vardus, panašiai 

Pri-

klevelandie- 
nejmanoma 
aš sakau 

vietos tuo

Sveikatos skyrius
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

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

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

VAIKO SVEIKATA
A

*

Šių 
dieną 
kienė, 
Amerikoje 203 kuopos nare
išbuvo 36 metus. Palaidota 
birželio 27 dieną. Maldos už 
velionės vėlę buvo atlaikytos 
šv. Kazimiero bažnyčioje, o 
iš bažnyčios nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines, Pittston, 
Pa., ir palaidota amžinam po
ilsiui.

Velionė buvo gimus Lietu
voje, duktė Liudviko ir Ka
tarinos Kreivėnų,. Prienų pa
rapijos, Mariampolės apskri
ty. Į šią šalį atvyko jauna bū
dama ir apsivedė 
ru Krušnausku. 
metais minėjo 50 
binio gyvenimo 
Krušnauskas 
tais.

Dideliame nubudime paliko 
keturias dukteris — 
linskienę, SLA 203 
sekretorę, Mary 
Frances Stočkunienę 
Blandiną, 7 anukus,
anukius ir vieną brolį Petrą 
Kreivėną Troy, III. šeši jos 
šeimynos nariai yra SLA 203 
kuopos nariais. Velionė suvirš 
45 metus gyveno Jenkins 
Trop.

Jos duktė Mary buvo pir
mutinė lietuvaitė, kuri baigė 
vietinę mokyklą, o duktė Ele
na buvo pirmutinė lietuvaitė, 
kuri baigė mokytojos moks
lą (SLA narė), taipgi anūkas 
Dr. Thomas Stočkunas-Stine 
yra SLA narys ir pirmutinis 
lietuvis daktaras šioje apylin
kėje.

Lai būna jai lengva ilsėtis* 
šaltoje žemelėje, o likusioms 
d u k t e r i ms reiškiame gilią 
užuojautą. Nare.

(Tęsinys)
JAUNUOLIŲ BRENDIMAS
Šitam laikotarpyje jaunimas pasi

žymi nepastovumu; psichologiniai ir 
emociniai jie keičiasi be galo greit. Kaip 
berniukų taip pat ir mergaičių būdas 
pasikeičia, jie negali savęs valdyti, tai
kytis prie realybės; nesugeba išrišti 
naujų problemų ir pakeisti senas išriš
tas, kurios atrodo atgyvenusios jau. Jie 
daug pergyvena kovodami su jomis. Jų 
jausmai ir norai vis keičiasi) ką jie my
lėjo ir mėgo vakar, šiandieną nekenčia. 
Tuo pasižymi jų santykiai su aplinka, 

Jis prisitaiko prie 
, rodosi, atatinka- 

psicho- 
ir emocinėmis ypatybėmis.

dary-

Dar- 
mane

namas, 
lietuvio 
Puikus 
erdvus

Svečiuose Pas Brolį po Dešimts Metų
Tai buvo 1949 metai ka’p 

aš aplankiau Cleveland, Ohio, 
norėdamas sutikti sesers Ma- 

sunų pribuvusį į JAV. 
Antrojo 

aplanky- 
įspudžius 
“Kelionė 

Kalnus”.

rijos 
kaip naujakurį po 
Pasaulinio karo. Po 
mo parašiau savo 
“Dirvoje”, antgalviu 
Per Pennsylvanijos

Dabargi turėdamas atosto
gas sumaniau aplankyti ne 
dipietį-naujakurį, bet savo 
brolį Augustą 84 metų am
žiaus, jo dukterį Jeanettą ir 
mirusios vyresnėsės duktės 
Aldonos vyrą, marčią ir jųjų 
šeimynas. Ta proga pasinau- 
jau ir aplankiau kitas Cleve
lando lietuvių svarbesnes į- 
staigas ir pavienius veikėjus, 
nors ir ne visus.

Po ilgos nemigos ir nakti
nės kelionės traukiniu “The 
Clevender” Clevelandą pasie
kiau anksti ryte sekmadieny 
7—19—59. A t s i d u r ęs 488 
mylias į vakarus, maniau su
rasiu atostogoms tinkamesnį 
klimatą, negu Philadelphijoje, 
tačiau nieko panašaus, kaip 
pas mus, taip čia, šiltas, pra
kaituojantis oras. Praleidę 
dieną stuboje ir broliškai pa
sikalbėjus apie ilgų mett^ pra
eitį, nusiteikiau pradėti savo 
atostogų misiją.
I

išvytų, o atėjus išvykų die
nai, gausiai jose dalyvautu- 
mėt. Tik lankydami apskri
čių ir kuopų išvykas, galite 
arčiau vieni su kitais susipa
žinti, pasikalbėti organizaci
jos reikalais ir nustatyti 
res ateities darbams, ypač 
tėjančio rudens ir žiemos 
zonams.

gai- 
ar- 
se-

“Ameri-
Citizens 

pas mus 
atradau 

jaunesnio

Atėjus vakarui, broliui ly
dint, nusitariau aplankyti vie
tos lietuvių įstaigą 
can Lithuanian 
Club”. Čia, kaip ir 
ar kitur klubuose, 
barą apsėdusius
amžiaus amerikiečius gurkš- 
niojant “skanų” alutį ir “kar
štesnę” valstybinę... Prie sta
lų atokiau nuo baro matėsi 
senesnio amžiaus lankytojų 
lietuvių ir kitataučių; buvo 
kiek ir lietuvių naujakurių. 
Išimant durų “maršalką”, ku
ris stropiai prižiūri kas įeina 
ir kas išeina iš salės, visi ki
ti man nepažįstami. Apžiurė
jus pastato didžiulę salę ir 
kitus rumus, padabintus ir 
švariai užlaikomus, pasiteira
vus pas durų užvaizdą kaip 
klubas ekonomiškai pasilaiko, 
gavau atsakymą, kad salė 
yra išmokėta ir turi $20,000 
“cash”, pasijutau sveikai... 
Prisėdus prie baro užvųau 
sau, broliui ir dar kitiems ša- 

atsisveikinau 
kitai die-

krumokšlių žaliumynuose. Čia 
p. Karpiui pastebėjau, ar ne
vertėtų lietuviams klevelan- 
diečiams pasirūpinti daugiau 
mirusių žymių 
tus pridėti, 
akmens ar 
medžiagos 
iškalti jų
kaip graikų darželyje? 
miniau net kelis lietuvių mi
rusių vardus, kurie turėtų 
čionai rastis. Kaip dabar yra, 
tai lietuviams gėda parodyti 
kam nors šį darželį, atrody
tų kad lietuvių tauta daugiau 
žymesnių savo sūnų neturėjo, 
kaip tik šiuos du. K. S. Kar
pius, būdamas gilaus lietuvių 
tautos supratimo, man atsa
kė : Sutinku su jūsų minti
mis, bet tai padaryti, reikėtų 
panešti dideles išlaidas. Prie 
to, nėra tuo reikalu kam rū
pintis. Vieniems 
čiams lietuviams 
tai padaryti. Bet 
jam, jei čia ant
reikalu lietuviai tą reikalą su
prastų ir paskelbtų plačiai 
per lietuvių spaudą, nėra abe
jonės kad iš plačios Amerikos 
•ir kitų kraštų lietuviai reika
laujamą tam reikalui sumą 
pinigų sudėtų. Bandyk tą 
mintį pradėdamas per vietos 
laidžiamą “Dirvą”. Čia pat į 
pakeltą jūsų klausimą ant 
vietos negaliu atsakyti, turiu 
apie tai gerai pagalvoti, ir 
jei savo vaidentuvėje atrasiu 
galimumą, mėginsiu tai 
ti.

Aplankius “Lietuvių 
želį, pp. Karpiai vežėsi
pas save. Pribuvome. Švarioj 
priemiesčio gražumoj ant 
skerskelių kampinio gana pla
taus loto stovi jų dviejų auk
štų pavienis plytinis 
statytas ^950 metais 
arkitekto naujakurio, 
jo suplanavimas ir
kambariai, pirmu kart namą 
aplankius tikrai lankytoją ža- 
vėja. Aplink namą erdvu: 
plačios gonkos-porčiai prieša
kyje, o nuo jų iki gatvės tę
siasi ilga plati žaliuojanti 
tartum aksomas pieva. Užpa
kalyje namo erdvus garažas 
Desotui ilsėtis.

Namuose pp. Karpiai pa
siskirstę kas sau: ponia reng
ti vakarienę, p. Karpius ma
ne pasiėmė aprodyti nuo rū
sio iki pastogės savo namą. 
Puošnumas namo vidurio 
(neturiu tiek gabumo jį ap
rašyti), p. Karpius pasisakė, 
kad tai jo paties darbas. 
“Tai p. Karpius esi ne tik li- 
teratas-rašytojas, bet ir auk
štos rūšies dailydė” — jam 
pastebėjau. “Vietoj rašybos 
kodėl nesiėmei dailydės dar
bo, šiandien gal butum turė
jęs kelis fabrikus-dirbtuves, 
kuriose dirbtų šimtai darbi
ninkų, o patsai butum pali- 
-kęs. milijonierium”. “Gal ir 
butų taip atsitikę, bet rašyba 
man arčiau buvo prie širdies, 
tai jai pasiaukojau ir nesigai
liu tai padaręs” 
atsakė.

Stuboje kiekviename kam
baryje rakandai moderniški, 
tvarkoje sustatyti ir sudės
tyti. Du turtingi knygynai 
užpildyti šimtais įvairiausių 
knygų, lietuvių ir anglų. Vie
name jų aš pastebėjau žemu- 
tinėj lentynoj apysenių 20 
tomų storų knygų. Puoliau 
ant kelių jų antgalvius pama
tyti, “The History of The 
World” jų butą. “Kur šitą 
turtą dėsi ar paliksi kam?”— 
pastebėjau p. Karpiui. “Dar 
nepadariau sprendimo. Ame
rikos universitetai, kolegijos, 
aukštesnės mokyklos, turi sa
vo knygų šaltinius. Arkyvai 
ir muziejai jomis užpildyta”. 
“Tai pasiųsk jas Lietuvon, 
Vilniaus Universitetui”. “Ga
li komunistai ,jų nepriimti”. 
“Jei abejoji, tai pirmiau para
šyk jiems kokią dovaną VU. 
nori padarytį, tada sužinosi 

(Nukeltu į 3 pusk)

p. Karpius

le sėdintiems, 
ir skubau pasilsio 
nai...

pirmadie- 
nesimato-

Dėka dviejų dienų Ka- 
Karpio nuo darbo atos- 
jis su žmona pribuna 
vieton, pasiima mane

Liepos 20 dieną 
nis. Oro pamainos 
nesijaučia, šutas tęsiasi to- 
liaus. 
zio S. 
togų, 
brolio
į savo Desoto gražion maši
non, ir vežiasi pas save. Toli 
jie gyvena. Pakeliui sustojo
me pasižiūrėti “Lietuvių Dar
želio”. Apėjome aplinkui... 
nieko naujo... tik Dr. Basana- 
vičio ir Dr. Kudirkos biustai, 
kuriuos mačiau 1949 metais. 
“Darželis” skęsta medžių ir

i

su draugais, tėvais, 
jaunuolių grupės, kuri 
ma jam ir amžiumi, išsivystymu, 
loginėmis
Jaunuolio elgimasis priklauso daug nuo
jo grupės, jis yra jos įtakoje. Nors ši 
grupė daro pastangų vadovauti visiems 
savo nariams ir sulaikyti prie savęs, bet 
štai jis prisijungia prie kitos, nes ji tuo 
laiku prie jos geriau derinasi. Su tė
vais būna labai dažni emociniai konflik
tai: tai jie.myli juos, vos ne dievina, 
tai vėl nekenčia jų elgesio, jų kalbos, jų 
patarimų, ir jis elgiasi jiems priešingai. 
Lytiniai polinkiai darosi irgi 'nepasto
vus: jis įsimyli mergaitę, kuri jam be
galo maloni, graži; su ja praleidžia visų 
laika, tėvams mergaitė ir sunaus jausmo 
pastovumas irgi patinka. Bet staiga jis 
pasitraukia, pasirenka kitų ii’ pats nega
li išaiškinti, kodėl nebenori draugauti 
su pirmąja. Mokykloje jaunuoliams ne
siseka mokytis, nors ir .norėtų, negali į- 
tempti proto, jėgų, negali koncentruoti 
savo minčių, sekti atydžiai pamokų.

Jaunuolių kova su savo emocijomis 
ir pastangos išrišti senas ir naujas pro
blemas, jas suderinti, užtrunka ilgai pri
sitaikyti prie naujos realybės, pasiseka 
negreitai; pamažu jie pradeda ramintis, 
darosi pastovesni. Psichologinės prob
lemos reikalauja ilgesnio laiko, rimto 
apgalvojimo, tai ir lieka neišrištos daug 
ilgiau.

Tokioje vidujinėje vaikų kovoje, 
brendimo laikotarpyje, turėtų tėvai su
gebėti suprasti jų psicholigonius ir emo
cinius klausimus ir pergyvenimus ir pa
dėti. Nors vaikas nuo mažens siekia ne
priklausomybės nuo tėvų, tuo labiau, 
brendimo amžiuje jie jaučiasi visai sa- 
vistuvųs/bet būna reikalingas tėvų glo
bos, ’ jų pritarmų. Kuomet jis kreipiasi 
prie tėvų, jie turi jį išklausyti, aptarti, 
apsvarstyti jo problemas, paaiškinti ir 
patarti; nors nėra tikrumo, kad jis elg
sis pagal tėvų nuomonę, o gal tik laiki
nai, o gal riet priešingai. Tėvai turėtų 
mokėti i#) di vaikų atvirumų ir pasitikė
jimų, ypač mergaičių, kurios brendimo 
amžiuje yra labai užsidariusios, slepia 
ir prieš motina pergyvenimus, surištus 
su seksualiniais jausmais. Mokykla tu
rėtų irgi kreipti tinkama dėmesį j bren
dimo amžiaus psicholijų ir jų emocinį 
stovį. Mokytojas, pastebėjęs vaiko budo 
pasikeitimus ir jų nesugebėjimų moky
tis, galėtų jį veikti raminančiai pasikal
bėjimu ir atatinkamu ėlgesiu su juo. 
Greta su bendros higienos paskaitomis 
turėtų būti skaitoma ir lyties higiena 
apie seksualinių polinkių pasekmes svei
katai ir socialiai padėčiai, nurodyti prie
mones, kaip jiems prisitaikyti ir apsir Į 
saugoti nuo daugelio nemalonumų ir Į 
komplikacijų. /

NERVINGAS VAIKAS
I. Nervingo vaijio ypatybės

Nervingas vaikas gimsta su jaut
resne nervų sistema negu kitas norma-

I

lus vaikas, arba dėl netinkamos aplinkos 
ir auklėjimo vaikas lieka, emociniai jaut
rus, nervingas. Tokį jautrumą galima 
jau pastebėti pas naujagimį. Jis stip
riau reaguoja į šviesą ir garsus, atbun
da, sudreba, verkia. Taip pat jo paju
timas temperatūros ir skonio yra stip
riau išsivystęs. Normalus, sveikas nau
jagimis miega ištisai, rainiai, o atbunda 
atėjus laikui maitintis; jeigu toks vra 
neramus reikia jieškoti priežasčių jo fi
ziniam stovy, perpenėjime ir tt. Bot bū
na kūdikių labai neramių, kurie nemie
ga, nors maitinti ir prižiuriami gerai. 
Nei tėvai, nei gydytojas neranda jokių 
to neramumo priežasčių; tas rodo jog 
jis yra nervingas vaikas.

• v •

Naujagimis gimsta su čiulpimo ref
leksu ir tas jį veikia migdančiai, rami
nančiai. Jis čiulpia čiulpiką noriai, ar
ba čiulpia savo pirštą, dažniausiai savo 
nykštį net drabužėlį. Paaugus kūdi
kiui, čiulpimo noras mažėja, ar praeina. 
Tuo tarpu nervingas kūdikis be jo ne
imsi ramina, neužmiega ir neretai tas 
įpratimas lieka, ilgam. Jis lengvai į- 
pranta. veikimams, kurie jam duoda ma
lonumą: mėgsta būti liūliuojamas, supa
mas užmiegant, arba nuolat ant rankų 
nešiojimas dienos metu. Kur jis pergy
veno emociniai, pa v. išsigando,į tai to 
jis neužmiršta ir bijo pamatęs tą daiktą 
ar vietą ir griežtai atsisako nuo jo. Jei
gu valgydamas košelę šaukštu paspring
sta, išsigąstą, nebeima jos. Tunka vėl 
maitinti iš buteliuko.

Nervingas kūdikis sunkiai išmoksta 
veiksmus, surištus su sąlyginiais reflek
sais; jį sunku įpratinti švarumo, jis il
giau šlapinasi lovoje.

Kuomet jam atsiranda noras judė
ti, jis daug Tėplioja ir toliau bėgioja, vis 
nori pasiekti daiktą ar žaisliuką, bot pa
ėmęs jį tuoj meta, neapžiuri, .nežaidžia 
su juo, o bėga toliau. Toks .neramumas 
ir judrumas yra nervingo vaiko požy
mis; taip pat stoka atydos ir dėmesio. 
Tėvai skundžiasi, kad jis yra nepaklus
nus; tenka kartoti po kelius kartus, kad 
padarytų tą, ką jie nori ir prašo, ar ne
darytų ko neleidžiama. Mokykloje tos 
jo ypatybės darosi dar aiškesnės, jis .ne
pasėdi ramiai, vis juda ir yra neatidus, 
nekoncentruoja savo minties, nesugeba 
atlikti iki galo užduoto uždavinio, ar 
rašto, paklausyti kiek ilgiau ką mokyto
jas sako, aiškina, nors, jo nuomone, jis 
yra gabus. Tėvams toks vaikas atrodo 
gudrus, daug mokąs ir turįs .nemažai ži
nių.

Nervingas vaikas jau nuo mažens, 
nuo kūdikystes reikalauja didesnės prie
žiūros, tėvų sugebėjimo jį auklėti, mokė
ti su juo elgtis, išvystyti atidumų, dides
nį dėmesį, norą ir pajėgumą valdyti sa
ve ir savo emocijas. Toli gražu, ne visi 
tėvai sugeba, auklėti nervingą vaiką. Ge
resnių rezultatų galima pasiekti vaikų 
darželyje ar Memelyje, ypač vedamam • 
Montessori metodu. Ten tarp kitų vaikų 
jis ramiai, savvstoviai stebi daiktus, 
valksmus, atsiranda jo vidujinis noras, 
vystosi atidumas, išmoksta valdyti jaus
mus. ,

Vaikas gali pasidaryti nervingas ir 
sunkiai auklėjamas, jeigu auga netinka
moje aplinkoje, jeigu tėvai nesugeba su 
juo elgtis ir jam suteikti sąlygų, reika
lingų normaliam vystymuisi. Ypač jeigu 
šeimoje nėra damos, gero sugyvenimo ir 
vaikas sunkiai pergyvena emociniai.

(Bus daugiau)
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
Rugpiučio 14, 1959

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)
TREČIOJI SESIJA

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo trečiąją 
sesiją prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. vasario 
28 d. 9:30 vai. ryto, SLA Centro patalpose, 307 W. 
30 St., New York 1, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
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 ir 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas.. Jie sudaro 

kvorumą.
14. Tautos Reikalų Komisijos raportą patiekė 

žodžiu: SLA prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. 
J. Vinikas ir iždo globėja E. Mikužiutė, pranešdami, 
kad visi dalyvavo ALT suvažiavime, kuris įvyko 1958 
m. gruodžio mėn. 6 ir 7 d. Chicagoje, III. Be to, SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas, kaip ALT iždo globė
jas dalyva/o ALT kasos knygų ir veikimo patikrini
me.

Įnešus ir parėmus, Tautos Reikalų Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai priimtas ir visi komisijos 
atlikti darbai ratifikuoti.

15. Emigrantų Komisijos raportą patiekė žodžiu 
SLA prezidentas P. Dargis, sekretorius dr. M. J. Vi
nikas ir iždo globėjas adv. S. Bredes. Įnešus ir parė
mus, Emigrantų Komisijos raportas buvo vienbalsiai 
priimtas ir visi komisijos atlikti darbai ratifikuoti.

16. Investmentų Komisijos raportą patiekė SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas ir iždininkė N. Gugienė.

E. Mikužiutei įnešus, adv. S. Bredes parėmus, In
vestmentų Komisijos raportas buvo vienbalsiai priim
tas ir pravestos 1958 metų bonų pirkimo ir pardavi
mo transakcijos ratifikuotos. Kartu buvo vienbalsiai 
priimta rezoliucija, kuri žemiau talpinama ir kurio

je yra išvardinta 1958 metų bonų pirkimo ir pardavi
mo transakcijos:

The transaction of the Investment Com- 
mittee composed of Matas J. Vinikas and Nora 
Gugis are read outlining in detail the pur- 

f chases, sales and other dispositions of securi- 
ties during the year of 1958. Upon the motion 
E. Mikužis, seconded by S. Bredes, the report 
was unanimously accepted and the transaction 
of the Investment Committee involving the fol- 
lowing purchases and sales or other dispositions 
of securities were unanimously ratified and con- 
firmed.

Bonds Purchased 1958 ?
December 18, 1958. Principai
$25,000 Niagara Mohawk Power—3 7/8%—

6/1/88—-Price ____  $23,687.50—Int. $45.75
$25,000 Commonwealt Edison—3 3/4%—

3/1/88—Price_ $23,218.75—Int. $278.65
$25,000 Philadelphia EI. Co.—4 3/8%—

12/1/86—Price_$25,000,000—Int. $88.11
$25,000 Glidden Company—4 3/40^—

11/1/83—Price_$25,781.25--Int. $155.03

Totai....... ........................   $98,255.04
Bonds Called—Matured or Sold During 1958 

Principai
December 1958—Matured U. S. A.

Treasury G_____ --____ ----- $100,000.00

Totai __________________ -____$100,000.00
17. Morgičių Komisijos raportą žodžiu patiekė 

SLA prezidentas P. Dargis ir sekretorius dr. M. J. 
Vinikas. J. Maceinai įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, 
Miorgičių Komisijos raportas vienbalsiai priimtas ir 
visi atlikti darbai ratifikuoti.

18. Moksleivių Fondo Komisijos raportą patiekė 
žodžiu dr. 'S. Biežis, N. Gugienė ir E. Mikužiutė. Ap
svarsčius klausimą bei priemones kokios reikė
tų imtis akcijos, kad padidinti Moksleivių Fondą 
ir sukelti daugiau lėšų stipendijoms, adv. S. Bredes 
įnešus, J. Maceinai parėmus, Moksleivių Fondo Komi
sijos raportas buvo vienbalsiai priimtas ir atliktUdar- 
bai ratifikuoti.

19. Literatūrinio Kontesto Komisijos raportą pa
tiekė žodžiu E. Mikužiutė ir dr. S., Biežis. Apsvars
čius įvairius projektus, pagal kuriuos butų prernijuo-

Svečiuose Pas Brolį 
po Dešimts Metų

(Atkelta iš 2 pusi.)
ar jie priims jas ar atmes”. 
“Reikės apie tai pagalvoti, 
kam ir kur jas atiduoti”.

Jau visai povakaris. Ponia 
Karpienė pašaukė mus vaka
rienei. Clevelande gimusi iš 
tėvų Virbickų, gerai kalba 
lietuviškai, sparti kaip vijur
kas, su dideliu mandagumu 
ji mums tarnavo prašydama 
valgyti ir išsigerti krupniko 
ir kitko. Valgėme ir gėrėme 
su saiku iki sutemos. Po va
karienės važiuojame Čiurlio
nio Ansamblio namus apžiū

rėti.
Nors buvo apie 10 valanda 

nakties, atradome dar nemie
gančią šeimininkę, kurios pa
siprašius ji mandagiai mus į- 
prašė vidun, čia tuojaus pa
sirodė p. Nasvytis, kuris ap
rodė įrengtus kambarius čiur- 
lioniečiams lavintis, apvedžio
jo iš lauko pusės, ir po to su
sėdom užpakalinėj erdvioj 
verandoj, pasišnekučiuoti... p. 
Nasvytis tuoj prasitarė, kad 
jis vos tik grįžęs iš Philadel
phijos, tikslu buvo nuvykęs 
pasimatyti ir manęs gerai pa
sikalbėti su Biruta Kalėdiene, 
atvykusia su Sovietų sporti
ninkais, P-as Nasvytis nusis
kundė, kad labai sunku buvo 
gauti leidimą pasimatymui. 
Kada jį ir gavau, mažai ką 
laimėjau, nes supratau jos 
padėtį... ji mažai ką galėjo 
pasakyti.

Kaip sekasi užlaikyti na
mas? Kuo verčiatės mokėti 
SLA skolą? Gerai, gauname 
nuomą mėnesiui $350.00, prie 
jų dar turime mažesnių į- 
plaukų kaip tai aukos, paren
gimai ir kitos smulkmenos. 
Dar rengiamės įsitaisyti barą 
gėrimams. Ar daug Čiurlionio 
Ansamblio narių priklauso 
prie SLA? Buvome suorgani
zavę jaunuolių kuopą iš 11 
atmenu, bot liko tik 4, ir tie

vargiai išsilaikys. Jaunimas, 
sakosi, gyvena jaunystės šal
tiniu, apie mirtį jie visai ne
svajoja. Kokio amžiaus tie 
jaunuoliai? Kokių 17-20 me
tų. Tikrai per jauni, tokius 
geriausia palaiko kada tėvai 
prirašo ir moka už juos duok
les. Jaunas žmogus pradeda 
apdraudą vertinti kada jis 
pasiekia 30 metų, o dar la
biau, kada jis sukuria šeimy
ninį gyvenimą. Kiek skaitote 
naujakurių apsigyvenusių Cle
velando mieste? Tarpe 2500- 
3000 asmenų. Jų tarpe turi
me 20 gydytojų (medicinos 
ar kitų neišsiaiškinome). Tu
rime du ar tris agentus dir
bančius komercinėse apdrau
dos kompanijose, kurie1 ap
rūpina lietuvius draudyba. 
“Duonos musų visų dienų” 
kasdien kiekvienam reikia, 
bet lietuvių tautos reikalai 
turėtų būti ir nepamiršti — 
pamaniau sau. Iš viso atrodo, 
kad SLA įnašas Čiurlionio 
Ansambliui yra geras, bet Č. 
A. SLA yra nuostolis, nete
kus 7 jaunuolių. Reikia tikė
tis, kad jie subrendę vėliau su- 
gryž prie jo. Naktis jau. At
sisveikinome su p. Nasvyčiu, 
o pp. Karpiai parvežė mane į 
brolio gyvenamąją vietą.

Antradienis, liepos 21 die
na. Šiandien su broliu aplan
kiau “Dirvos” įstaigą. Čia su
tikau pirmu kartu p. Gaidžiu- 
ną, jo sūnų ir kitus spaudos 
darbininkus, kurie kaip “busy 
bees” kiekvienas sau rengia 
medaus medžiagą “Dirvai” 
leisti. Jie aprodė “naujos ma
dos” spaustuvės mašinas, 
kaip jos dirba, ir tt. Netikė
tai čia teko sutikti dr. Aloną 
šliupaitę ir jos kitas jaunes
nes giminaites, kurios viešė- 
josi pas pp. Žiurius. Pamatęs 
viską kaip ir kur “Dirva” lei
džiama, atsisveikinau su spau
dos darbininkais, grįžau su 
broliu namų link.
Dar norėjau pasimatyti iš 

jaunystės laikų su labai se
nais pažįstamais, tai Stefania 
Čiurlioniute4)uvan ir jos bro
liu Tamošiumi ir jo žmona.

Stefanijos nebuvau matęs 
nuo 1913 metų, kada abu ap
leidome Valparaiso U-to mo
kyklą, išvažinėdami skirtin
gais keliais geresnio gyveni
mo sau jieškoti. Susitikę iš- 
sibučiavom tartum brolis su 
»sesere. Jos brolį Tarną buvau 
sutikęs 1949 m. Tolima pra
eitis ir ilgas laiko nesimaty
mas daugiausia užėmė viso 
vakaro kalbos temą. Jau pu- 
siaukantis, todėl turime skir
tis, nežinodami ar galėsime 
kada nors kitą kartą susitik
ti... Atsisveikinome... Jie ap
leido mus, aš palikau pas bro
lį nakvoti.

Trečiadienis, liepos 22 die
na. Šiandien norėjau užbaig
ti savo atostogų misiją, bū
tent aplankyti brolio žmonos 
ir dukters (Aldonos) kapus, 
ir seniai pažįstamą taurų vi
suomenininką Pijų žiūrį ir jo 
žmoną. Negalėdami su broliu 
gauti mašinos, kad kas mus 
nuvežtų į vietas, nusprendė
me tą reikalą “likviduoti”.

Karšto ir slapaus oro su
dėvėtas, šiandien kaip 7:45 
sėdau traukinin ‘The Cleve- 
lander”, kuris Penn. kalnuose 
paskendo 'tirštuose nikuose 
nakties laiku, man negalint 
užmigti ir stebint, rodėsi, ne- 
geležankeliu, bet traukinys 
vandeniu iriasi. Ir taip, ket
virtadienio rytą, nebaigęs pil
nai savo misijos, grįžau į pa
saulio broliškos meilės mie
stą. Z. Jankauskas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje septintos apskrities 
piknikas-gegužinė įvyks rug
piučio mėn. 23 dieną Rockv 
Glen parke. Apskrities paref- 
kunai nuoširdžiai kviečia Su
sivienijimo narius ir visus ge
ro® valios lietuvius ir lietuvai
te® 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.

tas literatūrinis kūrinys, N. Gugienei įnešus, J. Ma
ceinai parėmus, Literatūrinio Kontesto Komisijos ra
portas buvo vienbalsiai priimtas ir atlikti darbai ra
tifikuoti.

20. Rytų Nuosavybių Komisijos raportą » patiekė 
žodžiu dr. M. J. Vinikas. Jis pareiškė, kad šiai ko
misijai tenka prižiūrėti dvi SLA nuosavybes: SLA 
Centro namas New Yorke ir SLA Poilsio namas, At
lantic City, N. J. Kadangi visi reikalai, kurie liečia 
šias nuosavybes buvo paliesti SLA Sekretoriaus ra
porte ir be to, bus svarstomos atskiros tuo reikalu 
patiektos rezoliucijos, todėl raporto nebekartoriu, bet 
prašysiu priimti taip, kaip jau buvo pranešta.

Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, 
Rytų Nuosavybių Komisijos raportas buvo vienbal
siai priimtas ir visi atlikti darbai ratifikuoti.

21. Pažangos Vajaus Komisijos raportą patiekė 
žodžiu P. Dargis, J. Maceina ir dr. S. Biežis, raštu dr. 
M. J. Vinikas. Vajaus Komisijos raporte buvo pra
nešta apie pasiektus vajaus laimėjimus, padarytus 
apdraudose pagerinimus, žymiai sumažėjusį narių iš- 
sibraukimą, apie pastangas palaikyti tuos narius, ku
riems jau išmokėta 20 metų taupomoji apdrauda ir 
propagandos budus.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad laike šio vajaus, iki 
šiol, buvo prirašyta viso 720 narių bendroje apdrau
dos sumoje $627,700.00. Naujų apdraudų vidurkis ne
toli $1000.00. Į Akcudentalinę apdraudą viso prirašyta 
nuo vajaus pradžios 218 narių, bendroje apdraudos 
sumoje $235,750.00. Ligos pašalpos skyriui priklau
so viso 1,244 nariai.

N. Gugienei įnešus, E. Mikužiutei parėmus, Va
jaus Komisijos raportas buvo vienbalsiai priimtas ir 
visi komisijos atlikti darbai ratifikuoti.

SLA prezidentas P. Dargis trečią Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad ketvirtoji sesija prasidės 2 vai. p. p. 
šioje pat vietoje.

KETVIRTOJI SESIJA
Ketvirtą SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 

sesiją SLA prezidentas P. Dargis atidarė 1959 m. va
sario mėn. 28 dieną 2 valandą po pietų SLA Centro 
patalpose, 307 W. 30 St., New York, N. Y.

Šioje sesijoje dalyvauja visi Pildomosios Tarybos 
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.
22. Svarstomi SLA sekretoriaus raporte padary

ti įnešimai. '
J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus vienbal

siai ratifikuojamas SLA Sekretoriaus algų pakėlimas 
Centro tarnautojams taip, kaip buvo pranešta sekre
toriaus raporte1. Padidintos algos yra mokamos nuo 
1958 m. rugpiučio mėn. 16 d.

23. E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus 
vienbalsiai ratifikuojamas sekretoriaus atliktas SI.A 
Konstitucijos papildymų-ammendmens, kuriuos pri
ėmė 50-tas SLA Seimas, 5000 knygučių atspausdini
mo, darbas ir sumokėtos išlaidos spaustuvei už spaus
dinimą $781.62, įrišimą $130.00 ir pašto išlaidos iš- 
siuntinėjant knygutes.

24. Apsvarsčius SLA namo Atlantic City kiemo 
išcementavimo ir “Shower” iškėlimo iš virtuvės į kie
mą klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, E. Mikužiutei parė
mus vienbalsiai nutarta įgalioti SLA sekretorių dr. M. 
J. Viniką ir pavesti jam rūpintis, kad kiemo išcemen
tavimo ir “Shower” iškėlimo darbai šiemet butų at
likti.

25. Apsvarsčius SLA Atlantic City Poilsio namo 
reikmenų klausimą ir žinant, kad bėgyje 9 metų nu
sidėvėjo daug paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių, o 
kiti rakandai yra reikalingi smulkių pataisymą, N. 
Gugienei įnešus, J. Maceinai parėmus vienbalsiai nu
tarta įgalioti SLA sekretorių dr. M. J. Viniką nupirk
ti naujus reikalingus lovų užvalkalus, rankšluoščius 
ir pasirūpinti, kad butų atremontuoti rakandai.

26. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
Pildomąjai Tarybai apie New Yorko miesto naują 
patvarkymą, kuriuo reikalaujama, kad visuose gyve
namuose namuose butų įvesta šilima. Tas miesto 
patvarkymas paliečia “multiple dvelling” SLA namą 
esantį kieme.

Adv. S. Bredes įnešus, dr. S. Biežiui parėmus 
vienbalsiai nutarta pavesti ir įgalioti SLA prezidentą 
P. Dargį ir sekretorių dr. M. J. Viniką rūpintis, kad 
butų išpildytas miesto reikalavimas.

27. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja, 
kad įvedus naują Akcidentalinę apdraudą, pasitaiko 
tokių narių, kurie nori įsigyti Akcidentalinę apdrau
dą keleriopai didesnę už gyvybės apdraudą. Pavyz
džiui gyvybės apdraudą įsigyja $100, o akcidentalinę 
apdraudą nori gauti $3000. Todėl siūlo apsvarstyti šį 
klausimą ir papildyti Akcidentalinės apdraudos tai
sykles taip: Kiekvienas SLA narys gali įsigyti Akci
dentalinę apdraudą, bet ši apdrauda, išskyrus ap- 
draudas nuo $100 iki $750, su kai kurioms išimtims, 
negali būti didesnė už dvigubą jo gyvybės apdraudą. 
Tačiau abi apdraudos negali peržengti SLA Konsti
tucijos VIII skyriaus 2 straipsnio.

Apsvarsčius klausimą, E. Mikužiutei įnešus, dr. 
S. (Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta Akcidentalinės 
apdraudos taisykles papildyti taip, kaip SLA sekreto
rius dr. M. J. Vinikas pasiūlė.

■ 28. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas referuoja 
apie nuomininkės Mary Shortsleeve bylą. Apsvars
čius klausimą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta 
pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui ir toliau rū
pintis bylos reikalu.

SLA Pildomosios Tarybos suvažiavimo ketvirtą 
sesiją prezidentas P. Dargis uždarė 4 vai. p. p. pas
kelbdamas, kad po 5 minučių pertraukos, šioje pat 
vietoje prasidės bendras Pildomosios Tarybos posėdis 
su Jaunuolių Komisija.

(Bus daugiau)
K

%

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

ČIA NURODOME DUOKLES UŽ K AVIENA
APDRAUDOS 20 METŲ AMŽIAUS NARIUI

$1,000.00
K

Viso amžiaus apdrauda—duoklių mėnesiui $1.49, savaitei 38c 
Viso amžiaus apdrauda (temokama per 20 metų)— 
duoklių mnSesiui $2.53, savaitei 66c
Taupomoji 29 metų apdrauda—duoklių mėneselul $4.86, sav. 94c 
Taupomoji 10 metų apdrauda—duoklių mėn. $9.37, sav. $2.68 
Viso amžiaus apdrauda su triguba apdraudos suma iki 66 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

Sveikatos arba Ligoje Pašalpos Apdrauda
nuo $9.00 savaitei iki $325.00 mėnesiui. Mokesčiai tik po $104 
mėnesiui; teeina 23 centai i savaitę už kiekvienų $12.00 savaiti
nės padalos.

AkcidentalS arba Staigaus Žuvimo 
Nelaimingame Atsitikime Apdrauda

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

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

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

Gavę kurio nors asmens sutikimą, prisiųskite SLA 
Centro raštinei jo vardą ir adresą išpildydami čia pridėtą 
kuponą. Galite pažymėti ir 3avo 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:

---------- SLA VAJAUS KUPONAS
Pasitaręs įstojimo į SLA reikalu su žemiau nurodytais asmenim, prašau prisiųsti jiems platesnių informacijų 

apie SLA te imtis priemonių juos įrašyti į Susivienijmą.
Vardas Ir Pavardė Amžius

m., num. te gatvė
miestas------------

m., num. te gatvė
miestas-----------

m., num. te gatvė
miestas_____ ...

Adresas

(D

(2)

(3)

Rekemenduoja:
Varia® ir pavardė

»

»

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

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

, zona , valstija —

, num. te gatvė-------------------------------------- ---------- -
miestas____________________ , zona ——, valstija

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 307 WEST 80th STREET, NEW YORK 1, N. Y.



a ffl ■ X ® N | Rugpiuč'o 14, 1959

Amerikos Lietuvių Veikla P* v ■ • • •
aieskojimai

Marijonos, iš 
apskr.
Prano sūnūs,

New York, New York

Ginkaus Šeimos Linkėjimai

Brooklynietis SLA ir kitų 
organizacijų žymus veikėjas, 
Juozas Ginkus, su šeima atos
togaudamas Lake George, ne
užmiršo savo organizacijos 
centro tarnautojų ir prisiuntė 
geriausius linkėjimus.

mi naujosios tėvynės žemėje 
Amerikoje, kuri yra antroji 
motina. Lietuvi, padėk tiems 
savo broliams, kurie kankina
mi Sibiro taigose už musų vi
sų senąją tėvynę Lietuvą.

A. Andriulionis,
Bostono Balfo Skyr. pirm.

Jankausko ir iždininko V. Ka
raliaus. Po to buvo priimta 
nauja narė Matilda Jurvečie- 
nė, 49 metų amžiaus iš Phi- 
ladelphijos. Tai dar vienas 
musų organizatoriaus Zigmo 
Jankausko pasidarbavimas.

Gust Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa. *

SLA 115 Kuopos Valdyba 
Praleido Atostogas SLA 

Name, Atlantic City

SLA 
pirmi- 

vice

Prieš porą savaičių
115 kuopos valdyba: 
ninkas V. Tamulaitis, 
pirmininkas A. Ambrozaitis,
iždininkas ir finansų sekreto
rius A. Miliauskas ir protoko
lų sekr. Ona Miliauskienė pra
leido atostogas Atlantic City 
Susivienijimo name. Taipgi 
čia buvo kelioms dienoms ap
sistojusios 115 kuopos narės 
Jurkevičienė, Adomaitienė ir 
Zigmantienė, taipgi ir dr. J. 
B. Ruth su žmona. Visi sa
kosi praleidę smagiai laiką, 
nes oras pasitaikė gražus. 
Taipgi sakosi buvę maloniai 
priimti šeimininkės ponios Vi- 
nikietės.

Čia taipgi atostogavo po
nas B. P. Balčikonis su žmo
na ir šuneliu iš Binghamton, 
N. Y., su kuriais visą laiką 
ten būdami draugavom. Taip
gi buvo agronomas Brauklys 
su žmona iš Pittston, Pa. ir 
ponia Babarskienė su dukre
le iš Washington, D. C. ir ke
letas kitų. A. Amber. I

South Boston, Mass

Svarbus Pranešimas

Broliai ir sesės lietuviai! 
Jau 18 metų prabėgo kai tūk
stančiai nekaltų lietuvių ken
čia bada ir mirtį Sibiro vergų 
stovyklose ir kalėjimuose. Jie 
šaukiasi musų paramos, jiems 
niekas nepadės, jei mes Ame
rikos lietuviai nepadėsime, to- 

jjlėl Bostono Balfo 17-tas sky
rius rengia pikniką šių metų 
rugpiučio 23 dieną, Romuvos 
Parke, Brockton, Mass.

Rengėjai visus nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti. Savo atsi
lankymu paremsite kankinius 
suteikdami duonos kąsnį ir 
vaistų jų gyvybės palaiky
mui. Šitą šauksmą tegu išgir
sta kiekvienas geraširdis lie
tuvis, išlikęs gyvas nuo ko
munistų žudynių, ir jie šian
dien džiaugiasi laisvais būda-

Philadelphia, Pa.

Pirkti Tik Pas Lietuvį

Jau daug kartų man teko 
girdėti, kad Susivienijimo 135 
kuopos iždininkas Vytautas 
Karalius yra atsidaręs didelę 
laikrodžių krautuvę. Bet šiuo 
kartu man pačiam teko lan
kytis Jono Karaliaus 
vėje ir įsitikinti, kad 
jų yra didelė ir puiki 
ve. Šioje krautuvėje

krautu- 
ištikrų- 
krautu- 
oalima

gauti visokių dalykų, kaip 
laikrodžių, auksinių branza- 
lietų, žiedų ir kitokių1 visokių 
dalykų, kurių čia nei suminė
ti negalima, o kainos palygi
namai žemos. Taipgi p. Kara
lius taiso laikrodžius ir kito
kius dalykus, padaro kaip 
naujus ir duoda garantijas.

Pono Karaliaus kautuvėje 
visi daiktai geros kokybės, 
puikus ir malonus patarnavi
mas. Tad gerbiamieji SLA 
nariai ir visi Philadelphijos 
lietuviai, jeigu jums reikalin
gas naujas laikrodis arba 
branzalietas, karoliai, lenciū
gėliai, kryželiai, žiedai auksi
niai, sidabriniai ir kitokių rū
šių, visi eikite į Vytauto Ka
raliaus kratuvę.

Jeigu jums reikia dovanų 
dėl vedybų, gimimo dienos 
arba taip dėl kokio nors pa
minėjimo, eikite pas Vytautą 
Karalių. Jeigu norite gauti 
gerus ir gražius šliubinius 
žiedus, jų galite gauti pas V. 
Karalių, nes pas jį yra dide
lis pasirinkimas, geras patar- I 
navimas ir kainos prieina
mos. Jeigu vieną kartą busi
te ką nors pirkę Vytauto 
Karaliaus krautuvėje, tai ir | 
visada ten eisite, nes busite 
įsitikinę, kad ,jo krautuvėje 
galima visko nusipirkti.

Taigi brangus broliai ir se
sės lietuviai, pirkite viską tik’ 
pas lietuvį Vytautą Karalių, 
o visada busite patenkinti. 
Jo adresas toks: V. Karalius, 
3120 Richmond St., Wachma- 
ker and Jevvelery Store, Phi
ladelphia, 34, Pa.

Čia dar noriu pranešti, kad 
šių metų rugpiučio mėn. 2 
dieną įvyko Susivienijimo 135 
kuopos susirinkimas. Buvo 
aptarti kuopos einamieji rei
kalai ir priimti raportai fi
nansų sekretoriaus ?igmo

ŽIBUOKLĖ
(Skiriu tAlicijai Soro- 

Ikaitei-Tarr.)
Vos saulutė kelias, 
Miškelis dh miega, 
Upeliukai šniokščia 
Ir nuo kalnų (bėga.

Bet, keno ten žiuri, 
Tiekiai prie takelio, 
Iš pernykščių lapų 
Mėlina akelė

Tai musų žibuoklė,
Gėlytė naminė,
Visų numylėta—
Gėlė pirmutinė.

Vasarą žydės mums 
Lelijos ir rožės, 
Ir žavės kiekvieną 
Jų galingas grožis.

Bet, nei puikios rožės, 
Mus gėlynų duoklė, 
Džiaugsmo tiek neduoda, 
Kaip kukli žibuoklė.

Jos malonus kvapas 
Gaivina krutinę, 
Po žieminių vargų— 
Nes ji pirmutinė.

Sofija Ambrazevičiene.

Sebastopol, Pa.
Antanas ir Ona Pečiulioniai 

Paminėjo 50 Metų Vedy
binio Gyvenimo Sukaktį

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 293 kuopos ilgamečiai 
nariai, priklausanti virš 40 
metų, Antanas ir Ona Pečiu- 
lioniai liepos 4 dieną paminė
jo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Anksti ryte jie 
lankėsi bažnyčioje ir išklausė 
pamaldų, o vėliau jų garbei 
buvo surengti pietus jų sū
naus namuose, kuriuose daly
vavo jų šeimos nariai ir ar
timi draugai.

Pečiulioniai gyvena Chestnut 
Street, Sebastopol apie 50 
metų. Jie gražiai išauklėjo du 
sūnūs Antaną ir Juozą ir tu
ri keturius 
rė jauna.

Antanas 
vienas iš
kuopos steigėjų, ir per ilgus 
metus kuopai daug dirbęs, 
buvęs delegatu SLA seimuos, 
dabar yra kuopos iždininkas.

Aš linkiu ponams Pečiu- 
lioniams daug laimės ir svei
katos ateityje. Draugė.

anukus. Duktė

Pečiulionis 
Susivienijimo

mi-

yra
203

f
(jį

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

1959 m. Rugsėjo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
(1

LINDBERGH PARKE,
Sicomac Road, North Iltdedon, N. J., Netoli Paterson, N. J*.

I
Pradžia 1 vai. p. p. Piknikas įvyks nežiūrint oro sąlygų.

Pikniko dalyvius linksmins geras orkestras, piknike bus galima gauti 
įvairių valgių ir gėrimų. Taip pat bus įdomi ir įvairi programa:kontestiniai 
šokiai. 8LA Penkto Apskrities gražuolės rinkimai, laimėjimai ir speciali 
programa vaikams.

Į piknikų pažadėjo atvykti SLA Prezidentas PAUL P. DARGIS. Sek
retorius Dr. M. J. VINIKAS, Iždo Globėjas Adv. S. BREDES, Jr., jų 
Ponios ir kiti žymus SLA ir visuomenės veikėjai.

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę, visus SLA .narius su artimai
siais ir draugais dalyvauti šiame linksmame jaunimo piknike.

SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke palaikomi asmenys: 
šimukonaitė Anelė, Miko duktė, 

jos motina buvusi Tamusaitė, kil. 
iš Ručkakitmio km.J Kruonio vals.

Staponkus Juozas,iš Kalniškių
km., Plungės vals.

Striauka Juozas, Teodoro sūnūs, 
žmona Jankaitė-Striaukienė Adol
fina, sūnūs Povilas.

Svetlikauskaitė-Butkevičienė E- 
milija, vyras Pranas.

Uklinienė-Jusaitukė Magdė, ir 
jos sesuo Astašauskienė ggota,

Ma-

dukterys Jono ir
Barzdų km., šakių

Žemaitis Pranas, 
gimzs Amerikoje.

Zigmantas Juozas ir Vincas, 
Aleksandro sūnus, iš Vilkabalių 
kaimo, Kalvarijos vals.

Adomaitienė-Pranckevičiutė 
rija, vyras Adomaitis Jonas.

Badaukis Kazys, ir Morta ir Va
lė Badaukytės, Kazimiero vaikai.

Dargaitis Juozas, Ferdinando sū
nūs, gyvenąs Čikagoje.

Eidukaitienė-Butkiutč Teofilė, iš 
Jurkšų km., Pilviškių vals., Vilka
viškio apskr.

Gelbuogis Kazimieras.
Gruzdys Julius ir Romualdas ir

Jadvyga Gruzdyte-Legačinskienč.
Jonuškaitis Jonas, Jono sūnūs, 

gim. 1912 m., apie Joniškį ar Šiau
lius.

Kščenavičius Vladas, Kajetono 
sūnūs, iš Pamarkupio km., Lielių 
par., Kelmės vals.

Kvajinskas Antanas, Antano sū
nūs, gimzs Veisėjuose.

Margevičius Silvestras, Motiejaus 
sūnūs, gim. Vasgidonių km., Varė
nos vals., Alytaus apskr.

Iieškomieji 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
Matthew P. Badas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SLA Pagalbos Ranka
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Iždininkui Pasirašyti
Dieną, 1959 Metų

Shenandoah, Pa., gimęs

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Rugpiučio 8

Išmokėtos pomirtinės
KAZYS KAUKAS, 23 kp.,

rugpiučio 1, 1882 m., Kalvarijos apskrity, Lietu
voje. Prie SLA prisirašė gegužės 6, 1928 m. 
Mirė liepos 21, 1959 m. Velionio dukteriai, Anna 
Downey, pomirtinės išmokėta -----------------------

ANTANINA VAITKEVIČIENE;, 66 kp., Ansonia, 
Conn., gimusi lapkričio 7, 1889 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė lapkričio 2, 1935 m. Mirė 
birželio 25, 1959 m. Velionės dukteriai, Mildred 
Paseskas, pomirtinės išmokėta-----------------------

ANDRIUS MAINKAIUSlKAS, 66 kp., Ansonia, Conn., 
gimęs lapkričio mėnesį, 1880 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 1, 1914 m. Mirė birželio 
29, 1959 m. Velionio sunui, Jonui Mankauskui, 
pomirtinės išmokėta -------------------------------------

JIEVA MORKEVIČIENE, 105 kp., Dayton, Ohio, 
gimusi gruodžio 20, 1892 m., Goronių kaime, 
Žaslių valsč., Trakų apskr., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė balandžio 5, 1925 m. Mirė liepos 10, 
1959 m. Velionei; vyrui, Stasiui Monkevičiui, po
mirtinės išmokėta _________ _________________

ZOFIJA MARKUNIENE, 142 kp., New Haven, Conn., 
gimusi balandžio 24, 1884 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 6, 1918 m. Mirė kovo 20, 
1959 m. Velionės dukteriai, Annai Markūnas, 
pomirtinės išmokėta ________________________

MARE ŽUKAUSKIENE, 283 kp., Coaldale, Pa., gi
musi vasario 6, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė liepos 17, 1915 m. Mirė liepos 11, 1959 
m. Velionės dukteriai, Kathryn Burbke, pomir
tinės išmokėta _________________ ___________

ANTANAS MARTIŠIUS, 341 kp., McNaughton, Wis., 
gimęs lapkričio 15, 1891 m., Lietuvoje, Trie SLA 
prisirašė balandžio 5, 1916 hi. Mirė liepos 2, 
1959 m. Velionio žmonai, Margarietai Martišie
nei, pomirtinės išmokėta __________________

PETRONE KUBILIUS', 354 kp., Akron, Ohio, gimusi 
vasario 16, 1886 m., 'Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė 'liepos 5, 1925 m. Mirė liepos 21, 1959 m. 
Velionės sunui, Constantine S. Kubilus, pomirti
nės išmokėta _______________ .— _______ <—

Viso _________________ ________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso---------------

Išmokėtos ligoje pašalpos
S. POCIUS, 36 kp., Chicago, III., sirgo 12 savaičių_______
M. PAŽĖRA, 77 kp., Rockford^ I1L, sirgo 9 sav. 5 d. —
S,. GAPUTIS, 135 kp., Philadelphia, Pa., sirgo 8 sav. 4 d. 
J. RAKOSKY, 140 kp., Charleroi, Pai, sirgo 12 savaičių

RIMŠIEN®, 167 kp., Jolliet, III., sirgo 3 sav. 6 d. ___
STANIS, 170 kp., Russelton, Pa., sirgo 5 savaites ___

B. 
A.

viso —__ ______ »___________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street
LA 1

tV--"-—----------

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. Vlrginia 7-4499

$300.00

600.00

150.00

212.00

150.00

1,000.00

600.00

600.00

_$3,612.00
$86,260.59

$72.00
97.00
95.50

124.50
12.00
45.00

—$446.00
$15,687.09

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., Atlantia City, N. J. Tel. 5-9370

arba

>

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
’ltth St, New York 1, N. Y. Tel. LA 4-5529807 W. 30th Gr., *, ,

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 
pąsitikėjimą ir populiarumą ir galėtų vadovauti tos 
firmos skyriams. •

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S. Western Avė., Chicago. Tel. GBovehill 6-2845-6
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 LIETUI i” turi daug rimtų bendradar

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

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

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETU VA”,

I
 IŠĖJO NAUJA KPfYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta S, MICHELSONO 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; Yellov/stone 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; Kain gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostatais požemio urvai; Upe po žeme; žuvys 
be akių ...

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So.

III

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

BoSton 27, Mass.

I

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose E ui opos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiauras 
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 — $11.01 
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 čekį arba Money Orderį to
kiu adresu:

NAUJIENOS
173$ South Halated Street, Chicago 8, Illinoie
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