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PREZIDENTAS SEKANČIA SAVAITĘ 
SKRIS į EUROPA

Kuboje areštuojami ministerio pirmininko Fi
del Castro priešai. - Santiage vyksta užsienio 
reikalų ministerių konferencija. - Prezidentas 
Eisenhoweris norėtų, kad Chruščevas aplanky
tų karinius {rengimus

Kuboj areštuojami Fidel Castro priešai

Sovietų Sąjungos ministeriui pirmininkui ruošian
tis atvykti į Jungtines Amerikos Valstybes, prezidentas 
Eisenhoweris sekančių savaitę, kaip pranešama iš Wa- 
sliingtono, skris į Europą pasikalbėti su Amerikai drau
gingų valstybių vadais ir Atlanto Gynybos Sutarties 
organizacij os pareigūnais.

Pirmiausia prezidentas skris į Vokietijų ir turės 
pasikalbėjimų su kancleriu Konradu Adenaueriu, po 
to kalbėsis su Didžiosios Britanijos ministerių pirmi
ninku Haroldu Macmillanu ir Prancūzijos prezidentu 
Charles de Gaulle ir Italijos ministerių pirmininku An- 
tonio Segni.

Prezidento kelionės į Europą tikslas — pasitarti su 
savo sąjungininkais pirm 'Sovietų Sujungus ministerio 
pirmininko Nikito Chruščevo atvykimų Amerikon, kad 
gavęs savo sųjungininkų vadų nuomones, galėtų drą- 
siau kalbėti su Chruščevu.

Vieno laikraščio bendradarbis rašo, kad preziden
tas Eisenhovveris už pastangas išlaikyti taikų pasaulyje 
užsipelno didelio įvertinimo, bet jis prisibijo, kad atvy
kimas Amerikon Chruščevo nebūtų panašus į 1955 me
tais įvykusių viršūnių konferenciją Ženevoje. Bet šiuo 
laiku apie Chruščevo atvykimų į Ameriką ir preziden
to Eisenrovverio vykimų į Sovietų Sąjungų pasekmes 
per anksti daryti išvadas, tų galėsime padaryti tik po 
vizitų, pasikeitimui. Pačiam VVashingtone teigiama, 
kad sovietinio ministerio pirmininko atsilankymas nie
ko blogo nepadarys, o santykiai s.u Sovietų Sųjunga ga
li pagerėti ir šaltojo karo įtampa sušvelnėti.

VVashingtone jau ruošiamasi tinkamam Chruščevo 
priėmimui. Sakoma, kad kai kurie senatoriai ir kon- 
gresmanai pataria Chruščevu pakviesti pakalbėti į kon
gresų. Pats prezidentas Eisenhovveris pareiškė, kad 
Chruščevas Washingtoine išbus tik kelias dienas, po to 
lankysis didmiestyje New Yorke ir kituose miestuose. 
Chruščevo maršrutui sutvarkyti paskirtas Foy D. Kok
iem, valstybės departamento tarnautojas, kuris drauge 
su Nrxonu lankėsi Sovietų Sąjungoje.

Kaip dabar atrodo, tai Washingtane ir kitose vie
tose ruošiamasi tinkamai priimti Chruščevu. Tokie 
nuoširdus atsinešimai link Chruščevo šiuo metu gerai 
skamba, bet jam išvykus tie geri norai gali pasikeisti, 
nes komunistai vienaip kalba, o kitaip daro. Taip gali 
būti ir su garbinamu Chruščevu.

Dabartinis Kubos ministe
ris pirmininkas, Fidel Castro, 
revoliucijos vadas, per šešis 
metus vedęs kovą prieš dik
tatorių Batistą ir ją laimėjęs 
šių metų pradžioje, buvo ma
nyta, kad Kuboje gyvenanti 
žmonės bus patekinti ir ten 
prasidės darnus gyvenimas, 
bet taip nėra. Iš Havajaus 
pranešama, kad šiomis dieno
mis susektas suokalbis prieš 
revoliucijos vado ir dabarti
nio ministerio pirmininko Fi
del Castro valdžią ir to pese- 
koje areštuota apie trys tūk
stančiai kubiečių, kurie, kaip 
pranešama, suokalbiavo ir or
ganizavo kubiečius nuversti 
dabartinę Castro valdžią. Sa
koma, kad tam tikra grupė 
kubiečių nepatenkinti Castro 
vadovybe dėl to, kad jis ne
pildo pažadų duotų po revo
liucijos laimėjimui, kad Ku
boje bus demokratinė laisvė 
ir kraštas bus valdomas de
mokratiniais pagrindais, ta- ( ja ir Jungtinių Amerikos Vai
čiau iki šiol tie duoti pažadai 
nėra pildomi. Dėl tos priežas
ties Kuboje Batisto šalininkai 
organizuojasi ir kelio neramu
mus.

Teigiama, kad paskutiniuoju 
laiku organizatoriai prieš Ca- 
sto valdžią likviduojami dik- 
tatiriniu budu. Politiniai sau-

gurno policijai duota pilna ga
le veikti savotiškai, tai yra 
policija areštavus numatytus 
priešus su jais gali elgtis kaip 
nori, nelaukiant teismo. Taip 
elgiantis su Castro areštuo
tais priešais, Kuboje negali
ma laukti ramaus gyvenimo ir 
demokratinės tvarkos. Kaip 
kiekvienoje valstybėje po į- 
vykdytų perversmų žmonės į- 
vairiais budais žudomi, taip 
yra ir Kuboje, ir tas greitai 
nesibaigs, nes kurstytojų vi
suomet buvo ir bus, nes kiek
vienas nori vadovauti, tas 
vyksta ir Kuboje po revoliu
cijos laimėjimo.

Amerikos valstybių 
konferencija

Praeitą savaitę Santiago, 
Čilėje prasidėjo Amerikos val
stybių organizacijos užsienio 
reikalų ministerių konferen
cija. Konferencijoje dalyvau- 

stybių delegacija, kuriai va
dovauja Valstybės sekreto
rius Herteris. Sakoma, kad 
konferencija svarstys Karibų 
erdvės dabartinę padėtį, Do
mininkonų respublikos, Nica- 
ragos ir Kubos klausimus. 
Teigiama, kad susirinkę mi- 
nisteriai aptars aukščiau su-

Pagerbtas Dr. M. J.
Vinikas, Susivieni
jimo Sekretorius

DR. M. J. VINIKAS,
Susivienijimo sekretorius

SL*A Pildomosios Tarybos 
nariai, posėdžiaudami savo or
ganizacijos pasarnamyje At
lantic City, N. J., sužinoję 
apie Susivienijimo ilgamečio 
sekretoriaus dr. M. J. Viniko 
gimtadienį, ta proga rugpiu
čio 18 dienos vakare Traye 
More viešbutyje Atlantic Ci
ty suruošė gražų pobuvį at
žymėti tą reikšmingą sukaktį 
ir jį pagerbti už ilgų metų 
darbą Susivienijime.

Pobūvyje dalyvavo visi Pil
domosios Tarybos narai, jų 
žmonos, Kontrolės Komisijos 
nariai, kurie dalyvavo posė
džiuose ir keletas kitų. Pasa
kyta trumpos kalbos sukak
tuvininko ilgų metų darbų į- 
vertinimui Susivienijime, lie
tuviams ir Lietuvai, įteikta 
jam vertinga dovana.

Pobūvis suruoštas slaptai, 
dr. Vinikui apie jį nieko ne
žinant, tuo padaryta jam sur- 
pryzas.

minėtų valstybių tvarkymąsi, 
nes tos valstybės tvarkosi 
diktatorišku budu.

Prezidento Eisenhowerio 
pageidavimas

Prezidentas D. Eisenhowe- 
ris, kalbėdamas spaudos at
stovų konferencijoje, pareiš
kė pageidavimą, kad butų la
bai naudinga, kad Sovietų Są
jungos ministeris pirmininkas 
Nikita Chruščevas, atvykęs į 
Jungtines Amerikbs Valsty
bes, aplankytų šio krašto ka
rinius įrengimus ir pamatytų 
karines jėgas. Prieš kiek lai
ko tokį pat klausimą buvo iš
kėlęs ir Valsybės Apsaugos 
sekretorius.

Ar Chruščevas patenkins 
prezidento pageidavimą, neži
noma, bet jis aplankys Jung
tinių Tautų generalinę asam
blėją ir pasakys kalbą. Jį pa
kvietė į asamblėjo posėdžius 
generalis sekretorius D. Ham- 
marskjoldas ir Chruščevas 
pakvietimą priėmė. Asamblė
ja numatyta atidaryti apie 
rugsėjo 15 dieną, tai yra apie 
tą laiką kada Chruščevas at
vyks.

Plieno darbininkų 
streikas tęsiasi

Liepos mėnesio pradžioje 
prasidėjusiam plieno darbi
ninkų streikui pabaigos nesi
mato. Darbininkai reikalauja 
pakelti jiems 15% už sunkų 
ir pavojingą darbą, tačiau 
plieno kompanija griežtai at
sisako darbininkų reikalavi
mą patenkinti, sakydama, 
kad jeigu ji pakels darbinin
kams reikalaujamą nuošimtį, 
tai turės kelti plieno išdirbi
nių kainas. Dėl tos priežas
ties unijos vadai su kompani
jos atstovais iki šiol nepriėjo 
prie susitarimo ir, kaip da-

PET Pagerbė Michigano Gubernatorių 
Williams ir AFL-CIO Pirmininką Meany

G. Mennen Williams, PET Seimo generalinis sekreto
rius Brutus Costo ir pirmininkas Stefen Korbonski.

Iš Praeities Semkimės Stiprybės
Aušrininko Dr. Jono Šliupo Kelios Mintys 

Apie Susivienijimą Lietuvių Amerikoje

Iš kairės į dešinę: Michigan valstijos gubernatorius

Musų organizacija, kaip žinome, jau artėja į savo 
gyvavimo 75 metų sukaktį. Tai gana garbingas amžius, 
kurio eigoje buvo atlikti dideli bei istoriniai darbai, pri
sidėję prie musų tautos atgimimo ir Amerikos lietuvių 
tautinio susipratimo. Jei SLA sulaukia tokios garbin
gos sukakties ir, jei šiandien galime didžiuotis pasiek
tais laimėjimais ir keliu, kuriuo eita, tai nuopelnus ten
ka skirti žymiesiems darbuotojams, kurių daugelio jau 
nėra gyvųjų tarpe. Tačiau dabar yra pravartu, kaip 
sako didysis varpininkas dr. Vincas Kudirka, semtis 
stiprybės iš praeities ir pažvelgti į anuos laikus bei pri
siminti, ką kalbėjo apie Susivienijimą žymus vyrai.

Štai aušrininkas dr. Jonas Šliupas, vienas didžiųjų 
Amerikos lietuvių veikėjų ir musų tautos žadintojas, 
kartu buvo ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje steigė
jų ir ugdytojų eilėse, žodžiu ir raštu jis dažnai pasi
sakydavo musų organizacijos reikalis. Jo mintys yra 
gilios ir liko .nesenstančiomis. Kelti sumanymai tinka 
ir šiems laikams ir tapo kaip gairėmis SLA veikloje. 
Tik paskaitykim, ką dr. J. Šliupas rašė prieš 44 me
tus:

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo Pirmininkas A. Kor
bonski ir Gen. Sekretorius B. 
Coste aplankė Michigano val
stijos gubernatorių G. Men
nen Williams, nuoširdų pa
vergtųjų tautų draugą, ir jam 
padėkojo už energingą pa
vergtųjų tautų reikalų gyni
mą. Gubernatorius Williams, 
kaip žinia, kalbėdamas su 
Sovietų Sąjungos vicepre
mjeru Kozlov, kai tas lankėsi 
Detroite, drąsiai kėlė Euro
pos pavergtųjų tautų laisvės 
bylą ir reikalavo, kad joms 
butų leista laisvų rinkimų ke
liu pasisakyti, kokios politi
nės santvarkos jos pageidau
ja.

PET Delegacija, pasinau
dodama to pačia proga, įtei
kė gubernatoriui pavergtųjų 
kraštų vėliavas, specialiai į- 
statytas į tam tikrą podiu
mą. Gubernatorius Williams, 
dėkodamas už dovaną, pareiš
kė: “Kadangi Sovietų Sąjun
ga neleidžia Rytų ir Centro 
Europos tautoms laisvai pasi
sakyti, kokios santvarkos jos 
nori, jų laisvės byla turėtų 
pasilikti ant visų politinių 
konferencijų stalo, ligi jos 
bus išlaisvintos”. Gubernato
rius pridėjo dar, kad jis ti
kisi, jog viceprezidentas Nix- 
on, kurį prezidentas Eisenho- 
wer pasiuntė į Maskvą, per
duos Sovietų Sąjungos valdo

Susivienijimo Pildomoji Taryba 
ir Komisijos Posėdžiauja

Nežiūrint rugpiučio mėne
sio karšto oro, Susivienijimo 
Pildomosios Tarybos nariai 
praeitos savaitės pabąigoje 
suvažiavo į Susivienijimo va
sarnamį Atlantic City. Vieni 
jų privubo anksčiau, kiti vė
liau. Anksčiau pribuvo tie 
Pildomosios Tarybos nariai, 
kurie sudaro Vajaus Komisi
ją: prezidentas P. Dargis, vi
ce prezidentas J. Maceina, dr. 
S. Biežis ir sekretorius dr. M. 
J. Vinikas, kad pirm Pildo
mosios Tarybos posėdžių ga
lėtų turėti savo posėdžius ir 

bar atrodo, šis plieno darbi
ninkų streikas tęsis ilgai ir 
darbininkams reikės ilgai ir 
sunkiai kovoti dėl geresnio 
kasdieninio pragyvenimo.

vams griežtą Amerikos tau
tos reikalavimą leisti paverg
tosioms tautoms laisvus rin
kimus.

PET Bendrųjų Reikalų Ko
misija, kuri lankėsi 'VVashing
tone Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga tt uždėjo vainiką 
ant buv. Valstybes Sekreto
riaus John Foster Dulles ka
po, atlankė taip pat AFL- 
CIO pirmininką George Me
any ir padėkojo jam už nenu
ilstamą pavergtųjų tautų tei
sės į laisvę nepriklausomą val
stybinį gyvenimą ir gynimą. 
George Meany Komisijai pa
reiškė: “Pavergtųjų tautų sa
vaitė yra žmonijos laisvės sa
vaitė. Laisvę mylintieji žmo
nės, kur jie bebūtų, turėtų 
paremti laisvės bylą visų tų, 
kurie kenčia sovietinio impe
rializmo jungą. Ne iš pasi
gailėjimo, bet kaip savo pa
reigą savo pačių laisvę gint'. 
Mes, JAV darbo žmonės, žiū
rime į pavergtųjų išlaisvini
mą kaip į vienintelę priemonę 
savo laisvei apginti. AFL-CIO 
darys visa, kas galima, kad 
priartinus laisvės dieną pa
vergtosioms tautoms, kurios 
kenčia nuo sovietinio imperia
lizmo ir sovietinio despotiz
mo, ir kad padėjus joms pri
sidėti prie naujo pasaulio kū
rimo, pasaulio, kuris butų lai
svas nuo despotizmo, neturto 
ir karų”.

aptarti vajaus reikalus. Minė
tieji Vajaus Komisijos nariai 
posėdžiavo praeitos savaitės 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį. Jie apsvarstė da
bar einančio Pažangos Va
jaus naujų narių gavimo pa
sekmes, pasidžiaugė iki šiol 
gautų naujų narių pasekmė
mis ir jieškqjo būdų, kad va
jų padaryti dar sėkmingesnių 
ir iki busimo įSusivienijimo 
deimantinio seimo organizaci
ja padidėtų keliais šimtais 
narių.

Pildomosios Tarybos narių 
posėdžiai prasidėjo pirmadie
nį, rugpiučio 17 dieną, vasar
namio patalpose. Dalyvauja 
visi Pildomosios Tarybos na
riai: prezidentas P. Dargis; 
vice prezidentas J. Maceina,

“SLA turi akyse tautos pakėlimą: a) Literatūroje. 
Reikėtų skirti premijas už moksliškus raštus — fizikos, 
agranomijos, chemijos, biologijos, politinės ekonomijos, 
istorijos ir tt. Nors musų broliai, nebuvę mokyklose, ne
supranta naudos iš busimųjų tokių raštų, bet be tokių raš
tų tauta nepakyla auk&tyn, nors ir tiek ir tiek korespon
dencijų į laikraščius pripieštų. Mokslo rankaknygių mums 
reikia, taip pat reikia jaunuomenės ratelių, -kurie tokius 
veikalus skaitytų, svarstytų ir platintų.

b) Iš politiško atžvilgio SLA dirba puikų darbą, vie
nydamas visokius sluogsnius ir pakraipas. Čion išsidirba 
tautos idealai — ir todėl aš ypatingai guodoju SLA, kurio 
mintį juk aš pats ir užmezgęs esmi dar 1885 metais. No
rėčiau SLA matyti, kaipo didžiausią musų tautos įstaigą 
— daugiausiai pastangų padedant, kad lietuviams Euro
poje, ir lietuviams svetur išgavus žmonybės tiesas, gero
vės būvį.

c) Nuo sustiprėjusio -SLA taipgi galima laukti išriši
mo klausimų apie lietuvišką/ją mokyklą Amerikoje, lietu
višką universitatę Lietuvoje, kaliaujančią universitatę 
Amerikoje.

d) Galiaus linkėčiau, kad SLA atkreiptų daugiaus 
atidžios į Lietuvių Tautos istoriją ir lietuvių literatūros 
istoriją, nes tik tokiu budu tėra galima jaunąją gentkar- 
tę patraukti prie mylėjimo savo dvasiškų turtų ir prie jų 
padauginimo. Linkėčiau, -kad SLA -kiekvienam savo sąna
riui įteiktų nors po trumpą kningelę tose šakose, išleistą 
organizacijos lėšomis. — Dr. J. Šliupas. 28—VIII—1915 
Scranton, Pa.”

Prisiminus dr. J. Šliupo veiklą, mes galime džiaug- 
kad daugelis jo sumanymų Susivienimo buvo įvyk

dyta ir keltos mintys plačiai panaudotos.
Ir šiandieną Susivienijimas gyvena tais pačiais rū

pesčiais — visomis priemonėmis palaikyti

t i s,

lietuvybę, 
tautinius ir kulturinius darbus išeivijoje ir atgauti lai
svę pavergtai musų tautai. Nors dabar turime daug 
šviesių lietuvių ir žymių veikėjų, bet ir darbai yra sun
kesni. Tačiau pažvelgę į amų dienų musų veikėjų dar
bus ir jų pasiektus laimėjimus, turime tikėtis, kad sun
kumai bus lengvesni ir visos klintys nugalėtos, jei prie 
darbo, į kurį dažnai kviečia Susivienijimas, gausiau 
jungsis musų tautos žmonės.

sekretorius dr. M. J. Vinikas, 
iždininkė N. Gugienė, iždo 
globėjai E. Mikužiutė ir adv. 
S. Bredes, ir daktaras kvotė
jas dr. S. Biežis. Taipgi daly
vauja Kontrolės Komisijos vi
si nariai: S. Gegužis, S. Mi- 
chelsonas ir A. S. Trečiokas.

Kadangi yra susirinkusių 
daug svarbių reikalų aptari
mui ir išsprendimui, tai posė
džiai tęsis kelias dienas, iki 
posėdžiams priruošti reikalai 
bus apsvarstyti ir išspręsti. 
Yra reikalų liečiančių apdrau
dų pagerinimą, prisitaikymą 
prie naujų valstijų įstatymų, 
todėl į šiuos Pildomosios Ta
rybos posėdžius pa k v i e s t i 
ir Kontrolės Komisijos nariai, 
kad kartu su Pildomąją Ta
ryba galėtų apsvarstyti ir iš

spręsti visus svarbiuosius 
klausimus, liečiančius organi
zacijos pagerinimą ir nariams 
geresnių naudų teikimą.

Apie atliktuosius darbus ir 
p a d a r y tus nutarimus, bus 
pranešta Tėvynėje vėliau.

Lietuvių liaudies dailės par 
rodą buvo suruošta Varšuvoj. 
— Rugpiučio mėnesį iš Len
kijos į Vilnių buvo atvežta J. 
Mateikos kurinių paroda.

Nepataria veržtis į aukš
tuosius mokslus. — Vilniuje 
įvyko a'biturijentų vakaras, į 
kurį atvyko ir švietimo minis- 
teris Gedvilas. Jis patarė ne-/ 
siveržti į aukštąsias mokyk
las, o eiti dirbti gamyboje.
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PASIŽVALGIUS

Komunistinėse valstybėse 
ir rašytojai nelaisvi

Ne tik Sovietų Sąju n g o s 
pagrobtose valstybėse rašyto
jai negali rašyti ką nori, bet 
ir kitose komunistų valdomo
se valstybėse rašytojams įsa
koma ką .jie turi rašyti. Bul
garijos komunistai irgi pre- 
vartauja rašytojus, kad jie 
rašytų pagal komunistų par
tijos norą. Komunistų parti
jos centrinis sekretorius Ra
šytojų Unijai davė įsakymą 
parašyti tokių knygų, kurios 
palaikytų rašytojų ryšį su 
komunistų partija, kuo rašy
tojai nepatenkinti. Bulgarų 
jaunimas rašo, kad toki3 bul
garų komunistų elgęsis yra 
rusų rašytojų pamėgdžioji
mas.

------------ 0X0------------
Naujas satelitas iškilo 
aukščiau, negu tikėtasi

Amerikos paleistas sateli
tas iškilo aukščiau, negu bu
vo tikėtasi. Jis pavadintas Ex- 
plorer VI, sukdamasis aplink 
žemę pasiekia 26,000 mylių 
aukštį ir priartėja prie žemės 
iki 157 mylių. Prieš satelito 
paleidimą mokslininkai 
kad jis pasieks apie 
mylių aukščio, tačiau 
kilo daug aukščiau ir 
siunčia mokslines 
jas. Sakoma,
joms išsibaigus, energiją pa
siima iš saulės ir skrenda to
liau. Tai pilnai pavykęs palei
dimas į erdvę satelito Explo- 
rer VI.

manė, 
23,000 
jis iš- 
iš ten

informaci- 
kad jo bateri-

------------0X0------ 1—
Kinijos komunistai 
žudo tibiečius

Iš Ženevos pranešama, kad 
ten posėdžiavusi teisi ninku 
komisija svarstė gautus pra
nešimus iš Tibeto, kad komu
nistinės Kinijos užimtam Ti
bete komunistai be jok;o pa- 
s i g a i 1 ė jimo žudo tibiečius. 
Apskaičiuojama, kad iki šiol 
išžudyta apie 65,000 gyvento
jų. Teisininkų komisija tuo 
reikalu kreipėsi į Jungtines 
Tautas, kad jos imtųsi prie
monių sustabdyti komunistų 
žiaurų elgesį su ten gyvenan
čiais žmonėmis.

------------OXO------------ 
vienaip kalba, bet 
kitaip daro

Sovietų Sąjungos ministe- 
ris pirmininkas Chruščevas, 
sušaukęs spaudos atstovų 
k o n f e renciją pareiškė, kad 
mes norime taikos, bet tokis 
Nikitos Chruščevo pasaky
mas neatitinka jo darbams. 
Jeigu jis norėtų taikos pa
saulyje, tai pirmiausia sugrą
žintų jėga pagrobtas valsty
bes tiems žmonėms, kuriems 
jos priklauso, tada galėtų 
kalbėti apie norą palaikyti 
taiką visam pasaulyje. Iki to 
nebus padaryta, taikos pa
saulyje nebus, nes pavergto
sios tautos nenurims. . ,

s

Į SLA Jaunuolių 'Komisijos Ruošiamą 
Pikniką Laukiama Daug Svečių

Patirta, kad į pikniką, kurį ruošia SLA Jaunuolių 
misija, talkininkaujant Penktam apskričiui, yra rengiamos 
ekskursijos autobusais iš Brooklyno, N. Y. ir kitų tolimes
nių vietų. Taigi, galima laukti, kad šiame piknike bus tik
rai daug svečių.

Piknikas įvyks gražiame Lindbergh parke, netoli 
son, N. J. rugsėjo 6 d., sekmadienį.

Numatyta įdomi ir įvairi programa suaugusiems 
ciali programa vaikams.

Šokiams gros geras orkestras. Veikė turtingas 
valgių ir gaivinančių gėrimų bufetas.

Į pikniką yra kviečiami ne tik SLA nariai, bet
lietuviai, prijaučią SLA patriotiniai veiklai. Gausesnis daly
vavimas bus geriausiu paskatinimu Jaunuolių Komisijai jų 
gražiuose darbuose.

Ko-

Pater-

ir spe-

skanių

ir kiti

SLA Ketvirtosios Apskrities Veikla
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ketvirtosios Apskrities Me

tinė Tradicinė Švente-Gegužine Puikiai Pavyko

metų rugpiučio mėn. 2 
pasitaikė skaisti saulė-

įvyko Bellevievv 
Waterbury, Con-

daug svečių iš 
Nevv Yorko ir
Rengėjai gegu- 

apskrities pirmi-
Anltanas Kasperavi-

Šių 
dieną 
ta diena. Tą dieną Connecti- 
eut lietuviai skubiai važiavo į 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 4-tosios apskrities gegu
žinę, kuri 
Grove Park, 
neetieut.

Suvažiavo 
Connecticut, 
kitų valstijų, 
žinės buvo 
ninkas
ir SLA 11 kuopos pirminin
kas Tarnas Matas ir komisi
jos narys J. Trečiokas, kurie 
maloniai priėmė svečius.

Turėjome gegužinėje gar
bės švečią iš Hartfordo Šven
tos Trejybės parapijos kuni
gą, kuris dalyvavo musų ge
gužinėj ir maloniai pasikalbė
jo su daugeliu dalyvių. Buvo 
autobusai, vienas iš Hartford, 
Conn., kurį suorganizavo ir 
visą reikalą tvarkė B. Vedei- 
kis. Jam priklauso didelė gar
bė už pasidarbavimą. Turėjo
me svečių ir iš toliau, su pp. 
Deveniais atvyko į gegužinę 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
su ponia.

Iš New Yorko buvo atvy
kęs Tėvynės redaktorius M. 
L. Vasil ir SLA iždo globėjas 
adv. S. Briedis su mamyte. 
Pasikalbėjime su apskrities 
sekretorium A. Orantu, jis 
pareiškė, kad šiemet daug 
daugiau svečių gegužinėje, ne
gu praeitais metais buvo.

Buvo ir kalbų programa. 
Komisijos narys J. Trečiokas, 
atidaręs programą, pasveiki
no svečius ir po trumpos kal
bos tolimesnį programos ve
dimą perdavė apskrities pir
mininkui A. Kasperavičiui. A. 
Kasperavičius pareiškė nuo
širdžią padėką visiems sve
čiams už taip skaitlingą daly
vavimą gegužinėje, ir ragino 
visus naujakurius rašytis į 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organizaciją.

Po to perstatė pakalbėti 
Tarną Matą, SLA 11-kos kuo
pos pirmininką. T. Matas ra
gino visus lietuvius rašytis į 
SLA organizaciją. Jis pareiš
kė, kad SLA organizacija tei
kia ne vien apdraudą ir pa
šalpą, bet visuomet rūpinosi 
ir dabar rūpinasi, kad Lietu
vai kogrei^iausia butų iško
vota laisvė, taipgi gausiai au
koja Lietuvos reikalams. Pra
šė, kad lietuviai kodaugiausia 
dalyvautų 4-tosios apskrities 
išvažiavimuose, nes pelnas 
nuo išvažiavimų sunaudoda
mas lietuvybės geriems tiks
lams.

Po 
statė 
torių
daktorius pasveikino svečius 
ir pareiškė, kad yra džiugu 
dalyvauti SLA 4-tosios ap-

skrities tradicinėje šventėje. 
Sakė, kad 4-tosios apskrities 
metiniai išvažiavimai įgyven
dinti prieš daug metų. Primi
nė, kada Jonas Žemantaus- 
kas, kuris šiandien jau amži
nai ilsisi, daug dirbo ne tiktai 
SLA 11-to jo j kuopoj, bet ir 
4-toje apskrityje ugdydamas 
musų organizaciją. Taipgi jis 
priminė Joną Tareilą, kaip jis 
kovojo tais lakais kada musų 
organizacija buvo ja u n u t ė, 
kad joj nebūtų varžomą žmo
nių įsitikinimai, kad organi
zacija (butų laisva nuo visokių 
prietarų.

Toliau kalbėjo Susivienijimo 
iždo globėjas adv. S. Briedis 
iš Nevv Yorko. Jis savo kal
boje pareiškė, kad SLA Pil- 
moji Taryba deda pastangas, 
kad SLA organizacija padvi
gubėtų nariais, kad jam yra 
malonu dalyvauti 4-sios ap
skrities gegužinėje ir pasida
linti mintimis su svečiais.

Dar keli kalbėjo. Atleiski
te, pavardžių neįsitėmijau. 
Pabaigoje programo J. Tre
čiokas visiems dalyviams nuo
širdžiai padėkojo už skaitlin
gą dalyvavimą gegužinėje.

Suvažiavusių svečių ir vieš
nių dauguma linksminosi iki ( 
vėlumos.

Dalyvis Manchesterietis.

St. Petersburg, Fla.

SLA 373 KUOPOS 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
rugsėjo mėn. 5 dieną, 12 va
landą dieną, Laiškanešių sve
tainėje, 314 15 Avenue So.

Po susirinkimo bus užkan- 
( 

džių ir draugiškas pasivaišini- 
mas. Prašome visus šios kuo
pos narius ir jų draugus atsi
lankyti.

P. Gribieuė,
Kuopos sekretorė.

Montreal, Canada

Mirė 
ŠIA

Juozas Navikėn as,
123 Kuopos Narys

liępos mėn. 12 dieną,

bėga, 
gerai 
laisvė
nutarė

o senatvė 
žinodamas 

perkama 
savo vy- 
paruošti 

Lietu-
*

dalinį

19 die- 
(Vokie- 
lėktuvo

I 
t

ties darbo “Asbestos Atlas” į- 
monėje. Velionis buvo, tauri, 
kukli ir tylaus budo asmeny
bė, bet lietuvybės išlaikymo 
klausime buvo kietas ir asi
miliacijai neįkandamas. To
kioje pat dvasioje auklėjo ir 
savo vaikučius. Matydamas 
kad laikas 
artėja, bet 
kad tautos 
tik krauju,
resnijį sūnų Algį 
tinkamu prisikėlusios 
vos gynėju ir pasiuntė į Ka
nados Karo Avijacijos Mo
kyklą, kurią jis sėkmingai 
baigė ir buvo pasiųstas leite
nanto laipsnije į Kanados 
sprausminių lėktuvų 
stovintį Europoje.

1955 metais vasario 
ną, ties Žveiibrukėnų 
tija) jo sūnūs žuvo
katastrofoje. Šis baisus liki
mo smūgis, taip skaudžiai pa
veikė velionį Juozą, kad buvo 
pagrindine priežastimi jo šir
dies negalavimų. Gyvenda
mas Montrealije visą savo 
liuoslaikį atiduodavo lietuviš
kiems reikalams, kur tik rei
kėjo, kur tik lietuviški reika
lai prašė talkos, ėjo ir dirbo. 
Palaidotas š. m. liepos mėn. 
16 dieną per Aušros Vartų 
parapiją. Mamaldose dalyva
vo: Aušros Vartų ir šv. Ka
zimiero parapijų klebonai ku
nigai J. Borevičius ir J. Bo- 
binas, kunigas S. Kulbis ir jo 
brolio sūnūs kunigas Jurgis 
Navikevičius. Nors 
darbo diena, bet 
vo pilna žmonių 
lydėti šį taurulį 
žinąją tėvynę, 
relginių apeigų 
atsisveikino nuo

buvo ir 
bažnyčia bu-' 
atėjusių pa- 

lietuvį į am- 
Kapuose, po 
su velioniu 

Savanorių-
kurėjų L. Balzaras, nuo Tau
tinės Sąjungos Skyriaus S. 
Kęsgailą, nuo SLA kuopos, 
“NL” redakcijos ir savo šei
mos p. J. Kardelis, o nuo 
draugų p. Gražys. Liko nuliu
dime jo žmona Elena, sūnūs 
Rimas ir dukrelė Genutė 
Dudžmienė, kuriems visi kal
bėjusieji reiškė 
šią

nuoširdžiau-
užuojautą. L. J. B.

Scranton, Pa.

SLA 30 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo mėn. 2 die
ną, 7 valandą vakare, K. of 
P. Hali, ant Chruch Avenue.

Prašome visus narius ateiti 
į šį susirinkimą ir užsimokėti 
pilnai mokesčius, kad nebūtu
mėt suspenduoti.

Ona Zorskaitė,
Kuopos sekretorė.

Hammond, Indiana

J. Maksvitis Išvyko į 
Kalifornia Atostogoms

to A. Kasperavičius per
kalbėti Tėvynės redak- 
M. L. Vasil. Gerb. re-

Š. m.
nuo širdies smūgio vietos li
goninėje mirė Lietuvos Ka
riuomenės savanoris kapito
nas Juozas Navikėnas, SLA 
123 kuopos narys. Velionis 
buvo gimęs 1900 m. liepos 26 
dieną, Prienuose. Jis įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuo
menę 1919 metais kovo mėn. 
7 dieną, o baigė savo tarny
bą 1940 metais maskoliams 
okupavus Lietuvą. Antrojo 
pasaulinio karo baigmėje, ne
benorėdamas pakartotinai gy
venti maskolių okupacijoje, 
su savo šeima pasitraukė į 
vakarus ir gyveno Viesbade- 
no bei Kaselio stovyklose, o 
1948 metais atvyko Kanadon 
ir apsigyveno Montrealije. 
Nuo atvykimo dienos iki mir-

Susivienijimo 273 kuopos 
finansų sekretorius, J. Maks
vitis, rugpiučio 18 dieną išvy
ko į Kaliforniją ilgesniam lai
kui pasilsėti. Jis mano pasiek
ti San Francisco, California 
ir aplankyti kitas pietines 
valstijas. Nors jis jau nejau
no amžiaus, gegužės 22 dieną 
sulaukė 77. metus amžiaus, 
bet SLA 273 kuopos finansų 
sekretoriaus pareigas jau ei
na virš 30 metų ir jas gerai 
atlieka.

Šis kuklusis Susivienijimo 
veikėjas gimęs 1882 metais 
gegužės 22 dieną Lietuvoje. 
Jis du kartus buvo parvažia- 

Į vęs į savo gimtinį kraštą Lie
tuvą. Pirmus du kartu jis bu
vo nuvykęs į Lietuvą dar ca
rui ją valdant, ir vieną kartą 
1928 metais gegužės 14 die- j 
ną, Lietuvai esant nepriklau
soma valstybe. Jis turi kojo
se reumatizmą, tai nusprendė 
pavažinėti po pietines valsti
jas, kur yra sausas oras, gal 
jis pagalbės pašalinti reuma
tizmą iš kojų.

1 Aš linkiu ilgamečiu! Susi- •
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Sveikatos skyrius

V. D. U. profesorius, Chicago, III.

iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
Komisijos narių DOMIN1KO PILKOS M.

Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei
katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta 
SVYdO M. D., Komisijos pirmininko ir 
D., ir VINCO TERCLJONO M. D.

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENĖ,

VAIKO SVEIKATA
(Tęsinys)

Vienintelis šeimos vaikas irgi iškrypsta 
emociniai, nes jis yra perdaug lepina
mas, visi jo norai yra pildomi, jis daro
si šeimos despotu: neklauso tėvų nuro
dymų, patarimų, vieton paklusnumo ro
do užsispirimų. Jis imituoja tėvų klai
das, jų silpnumus ir trukumus, jų nesu- 

' gyvenimų, nesivaldymų. Panašus į vie
nintelį vaikų yra tėvų parinktas favori
tas, kurį jie daugiausiai iš visų vaikų 
mėgsta ir lepina.

Išsiskiruisios šeimos vaikas sunkiai 
pergyvena tėvų nesusipratimus, jam 
trūksta jų meilės, globos ir tos globos 
tikrumo ir pastovumo; jis jaučiasi vie
nišas, apleistas.

Nervingas vaikas gali turėti įvairių 
nenormalių polinkių ir reiškinių, kurie 
sudaro tėvams ir auklėtojams nemažai 
sunkių problemų. Jis reikalauja ypatin
go auklėjimo, kad nepereitų į nuolatines 
sunkias ydas visam gyvenimui.

Nors nervingą vaiką yra sunkiau 
auklėti, bet tinkamas auklėjimas gali jį 
išauginti naudingu, net. pavyzdingu vi
suomenės nariu.
77. Nervino vaiko psichinės, emocinės 

ir socialinės problemos
Slenkamai surišti' su maitini™ u
Auginant jautrų kūdikį tenka nere- 
sutikti sunkumų maitinimo srityje; 

jis daugiau reaguoja, negu kiti kūdikiai 
į maisto įvairumų, skonį ir išvaizdų. Ga
li. būti sunkiau nu j ungti, taipgi išmoky
ti gerti iš puodelio, ne iš buteliuko, val
gyti šaukštu, įpratinti valgyti pačiam, 
užsilaikyti švariai ir rainiai. Jis dažnai 
valgant apsipila, išspiauna, ar išvemia, 
jeigu maistas yra kišamas prievarta. Jis 
negali ramiai sėdėti, bėgioja, žaidžia, tai 
vėl grįžęs prie valgio. Jo apetitas nėra 
pastovus. J is bendrai valgo mažiau ant
rais metais, nes jo augimas lėtesnis ši
tam amžiuje. Neretai tėvai tą užmiršta, 
stengiasi daugiau maitinti, tai jį bovina 
valgio metu žaisliukais, muzika, pasakė
lėmis ir tuo iššaukia blogų įpratimų, o 
apetitui nepadeda; jis darosi vis nervin- 

. gesnis. Prašyti, barti, bausti irgi nepa
deda', geriau jį palikti rainiai valgyti pa
čiam ir kiek tik jis nori. Tas sudarys 
jam poilsį ir malonumų, pasijaus savis
tovus, nevaržomas. Reikia gaminti jam 
įvairesnį maistų. Kuomet jau gali kram
tyti, pereiti į suaugusių maistų. Taip 
pat reikia įvairinti ir maisto išvaizdų.

Sunkesnę problemų sudaro kišimas 
į burnų ir ryjimais įvairių pašalinių me- 
džiaglį, kaip antai: tinką .nuo sienos,

tai

v •

vienijimo 273 kuopos finansų 
sekretoriui laimingos kelinės 
į pietines valstijas ir greito 
sugrįžimo prie savo numylėtų 
finansų sekretoriaus pareigų.

Draugas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

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

Binghamton, N. Y. — Su-

vai- 
Tėvai turi 
Įpratimas 

nusinuodi- 
kirminais.

dažus nuo baldų, popierių, smėlį ar že
mę, akmenukus, savo plaukus, juos nu- 
pešus. Tas atsitinka darniausiai 
kains apie 3 metus amžiaus, 
rimtai susirūpinti, nes toks 
kenkia sveikatai, gali įvykti 
jimas. Be to jis užsikrečia
Su nesvarumais jis praryja jų kiauši
nius. Yra nuomone, ypač tėvų, kad tas 
Įvyksta dėl stokos kai kuinų maisto da
lių, vitaminų ir mineralų. Patartina 
vaikui dažniau duoti ką nors Čiulpti, 
kramtyti ir valgyti kietesnį maistų. Bet 
svarbiausia yra atkreipti dėmesį į vaiko 
nervinį stovį, jo emocinius pergyveni
mus ir juos pašalinti. Nuolatinė vaiko 
priežiūra yra reikalinga ir jo mokini
mas, aiškinimas. Jeigu tos visos pastan
gos nepadėtų, pakrikimas tęsetusi il
giau, vaikas gali būti atsilikęs protiniai, 
kas reikalinga, ištirimo.

M i epo s u trik i m a i
Miego sunkesni iškreipimai prasi

deda pas vaikus priešmokykliniam am
žiuje 3-6 metų. Nors jauni kūdikiai ga
li būti neramus, blogai miega, verkia; 
pas juos dažniausia to neramumo prie
žastis yra perpenėjimas, bet gali būti ir 
nervingumas. Kai kurie ir didesni vai
kai miega neramiai, juda, stena, kalba, 
šaukia, verkia miegodami. Neramaus 
miego priežastis yra emocinė, jo pergy
venimai mokykloje ar namuose. Jeigu 
jis sapnuoja kų nors baisaus, tai atbun
da su didžiausia baime, bet pažįsta ap
linkų, tėvus ir gali, papasakoti kų sap
navo. Naktimis atsitinka daug sunkes
nių priepuolių. Vaikas labai neramus, 
šaukia, kalba keistus dalykus, jam vaiz
duojasi, turi halucinacijas, nepažįsta 
žmonių ; labai sunku prikelti iš to sto
vio, kuris tęsiasi keletą minučių. Bar 
kitos rūšies miego nenormalumas, tai 
yra. somnambulizmas, kur vaikas atsike
lia ramiai ir vaikšto miegodamas. Daž
niausiai ne maži, bet didesni vaikai, ar 
jaunuoliai turi tą trukumų. Tokie nieko 
neatsimena, kas su jais naktį buvo atsi
tikę ir net kų yra sapnavę. Priežastis 
gludi irgi vaiko nervingume ir rodo jo 
sunkesnį, emocinį pėrgyvenimų. Musų 
žmonės vaikščiojantį miegant vadina lu
natiku, nes, jų nuomone, mėnulio švie
sa, pilnatyje, veikia į miegantį ir iššau
kia. jo vaikščiojimų. Somnambulizmas 
gali būti pavojingas, jeigu vaikas staiga 
atbunda pavojingoje padėty, vietoje, 
kur gali griūti ir susižeisti, ar iškristi 
per langų, nuo laiptų. Todėl reikia ,įį 
prikelti atsargiai, pirm negu pats at
bus.

(Bus daugiau)

sivienijjimo ; 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.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje • Jaunuolių Komisijos 
rengiamas pirmas viešas pa
rengimas įvyks rugsėjo mėn. 
6 dieną, Lindbergh Parke, 
Sicomac Road, North Hale- 
don, N. J., netoli Patersono. 
Rengėjai kviečia visus šioje 
apylinkėje gyvuojančių Susi
vienijimo kuopų narius ir vi
sus geros valios lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti šiam pir
mam Jaunuolių Komisijos 
ruošiamam parengime ir link

smai laiką praleisti. Bus ge-

ras orkestras šokiams ir įvai
ri programa.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje antrosios apskrities 
metinis išvažiavimas įvyks 
rugsėjo mėn. 20 dieną, Romu
vos Parke, Brockton, Mass. 
Bus ir programa, kurią atliks 
jaunimas. Apskrities valdyba 
prašo visų apskrities ribose 
gyvuojančių kuopų iš anksto 
ruoštis metiniam išvažiavimui 

•ir jame dalyvauti. Patenkin
kite apskrities valdybos pra
šymą ir rugsėjo 20 dieną da
lyvaukite išvažiavime.
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2. Siuntinys Nr. 29:
161/4 jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNOr 

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams; 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00.

SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai

3. Siuntinys Nr. 30:
321/a jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MIEDIŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų 
riškų kostiumų.

Svoris 34 svarai. Kaina $113.00.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street London, W. 11, Great Britain

ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
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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)

PENKTOJI SESIJA
Bendras ŠIA Pildomosios Tarybos ir ŠIA 

Jaunuolių Komisijos posėdis
Bendrąjį SLA Pildomosios Tarybos ir SLA Jau

nuolių Komisijos posėdį atidarė SLA prezidentas P. 
Dargis, 1958 m. vasario mėn. 28 d. 4 valandą po pie
tų, SLA Centro patalpose, 307 Wl. 30 St., New York 
1, N. Y.

Šiame
bos nariai:

P. Dargis, prezidentas, 
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 su

daro kvorumą.
SLA Jaunuolių Komisijos šie nariai dalyvauja:
P. Dagys, J. Maldutis, A. Valatkienė, A. Gustus, 

V. Virbickas, J. Jaks-Tyras, J. Kiznis, S. Jokūbaitis, 
SLA Kanados Jaunuolių Komisijos atstovas ir N. Ba- 
jorienė, SLA 7-tos apskrities atstovė Jaunuolių Komi
sijoje.

29. SLA prezidentas P. Dargis atidaręs bendrąjį 
posėdj pasakė gražią, nuoširdžią ir turiningą sveiki
nimo kalbą. Trumpai atpasakojęs lietuvių išeivijos 
Amerikoje istoriją, apie įvairias organizacijas, kurių 
buvo daug įsisteigusių, bet kurios greit vėl išnyko, 
apsistojo prie SLA ir nušvietė pasiektus šios broliš
kos organizacijos laimėjimus, organizacijos stiprybę 
ir postovumą. Priminęs, kad SLA organizacija laukia 
jaunų jėgų ir paveldėtojų to didžio lobyno, kurį sudė
jo nenuilstamai dirbdami musų išeivijos didieji pat
riotai, geriausios išeivijos jėgos. Prezidentas P. Dar
gis, savo sveikinimo žodį baigė šiuo pareiškimu: “Lai
kai, kuriais gyveno ir dirbo Dr. V. Kudirka buvo tam
siausi Lietuvai. Sunki priespauda, nuolatiniai per-

sekiojimai, kalėjimas ar Sibiro katorga grasino kiek
vienam veikėjui. Bet jis to viso nebojo,, jis šventai 
tikėjo Lietuvos prisikėlimui ii’ nepailso skambinti Lie
tuvai Aušros Varpu. Mes gyvename laisvoje šalyje 
ir nežinome kas yra priespaudos ar persekojimų bai
mė. Nors musų tėvų žemė ir vėl pavergta, tačiau ne
nustokime tikėję Lietuvos prisikėlimui ir jungdamie
si apie pastovią, brolišką (SLA organizaciją, eidami 
Kudirkos pramintais keliais, dirbkime sutelkę savo 
jėgas dėl greitesnio Lietuvos prisikėlimo ir musų tau
tos išlaikymo išeivijoje.

30. Po to, SLA Jaunuolių Komisijos pirmininkas 
P. Dagys atliko supažindinimo aktą. Jis suminėjo iš 
eilės visų Pildomosios Tarybos narių vardus ir pavar
des, užimamas pareigas ir (jų pasiektus visuomeninius 
laimėjimus. Taip pat iš eilės suminėjo visų Jaunuo
lių Komisijos narių vardus ir pavardes, 
mokslą, kuriai SLA kuopai priklauso ir 
visuomenėš veiklos kryptį.

Jis pranešė, kad Jaunuolių Komisija
atskirą posėdį, kuriame plačiai apsvarstė Jaunuolių 
Komisijos veiklos programą ir paprašė tą programą 
leisti patiekti šiame bendrame posėdyje, kaip įnešimą.

31. Svarstomi Jaunuolių Komisijos įnešimai. Spau
do klausimu Jaunuolių Komisija patiekė šį įnešimą:

Prašo leisti prie SLA organo Tėvynės specialų 
priedą jaunimui, kartą arba du kartus į mėnesį. Šia
me priede butų galima gvildenti įvairios problemos, 
aktualus jaunimo reikalai ir tilptų literatūriniai 
straipsneliai, aprašymai jaunimo veiklos, bei kitos 
įdomios ir naudingos jaunimui žinios. Tą priedą SLA 
Jaunuolių Komisija įsipareigoja vesti, redaguoti ir 
susirasti bendradarbius visoje Amerikoje ir Kanado
je- . . . '

Jei toksai priedas pateisintų jaunimo viltis ir pa
sirodytų, kad tinkamai patarnauja musų broliškai 
organizacijai ir jaunimui, SLA Jaunuolių Komisija 
yra pasiryžusi talkininkauti visomis priemonėmis, kad 
išleisti atskirą žurnalą jaunimui.

32. Jaunimo organizavimo klausimu patiekė šį 
įnešimą: Jaunuolių Komisija nutarė prašyti Pildomo
sios Tarybos leisti organizuoti įvairiose lietuviškose 
kolonijose, kur tik yra daugiau veiklaus jaunimo, Ra
jonines Jaunuolių Komisijas, kad su jų pagalba ir tal
ka, butų galima suorganizuoti naujas SLA jaunuolių 
kuopas ir kad joms pavesti steigti platesnius lietuviš
kos kultūros ir veiklos centrus, kurie galėtų užtikrin
ti tai veiklai ilgą ir našią ateitį.

33. Apie priėmones jaunimą organizuoti patiekė

SIUNTINIAI SIUNČIAMI Į SOVIETU RUSIJĄ
UKRAINA LIETUVA BALTO ŪDIJA LATVIJA ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musu firmos patarnavimu 

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC 
135 VVEST 14th STREET 

NEVV YORK 11, N. Y.
Tel. OHelsea 3-2583

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

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

Musų didžiuli firma, turėdama tūkstančius patenkintų klljentų, 100% garantuoja pristatymą, 
vienas siuntinys Išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 61—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.

Lieensed by USSR

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

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

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724

11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

•

Atdara kasdien nuo 9-6 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

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

632 W. Girard Avenue 
PHILADELPHIA 23, Pa.

Tel. WAlnut 5-8878
Kiek

mm-.....

šį įnešimą; Musų jaunimas daugumoje gyvena mies
tuose. Atėjus vasaros karščiams ir atostogoms, jau
nimui yra reikalingas tinkamas ir sveikas poilsis. Kad 
pasiekti nešesnės veiklos jaunimo tarpe, Jaunuolių 
Komisija apsvarstė vasaros stovyklų klausimą ir rado 
būtiną reikalą atkreipti dėmesį į vasaros stovyklas. 
Stovyklų organizavimo klausimas yra didelis ir esmė
je yra kuopų ar SLA apskričių reikalas. Kol šis rei
kalas tinkamai bus sutvarkytas, Jaunuolių Komisija 
rado būtiną reikalą sekti kitų, palankių organizacijų 
stovyklas, su jomis tartis, kooperuoti ir jei pakviestų 
jose dalyvauti, darant pranešimus apie SLA. Ben
draujant su kitais, studijuojant stovyklų naudą, nu
tarta planingai ir sistematingai eiti ateityje prie SLA 
stovyklų.

Labai gali būti, kad ruošiant bendras stovyklas, 
arba talkininkaujant tokias stovyklas suruošti palan
kioms draugingoms organizacijoms, atsiras reikalas 
padaryti išlaidas, todėl Jaunuolių Komisija prašo šį 
reikalą apsvarstyti iš esmės, ir jei ras reikalinga, su
teikti Jaunuolių Komisijai Įgaliojimą rūpintis šiuo 
klausimu, bei autozuoti iki nustatytos sumos padaryti 
išlaidas, tam reikalui.

34. Moksleivijos klausimu patiekė šį įnešimą. 
Kad paskatinti lietuviškų šeimų jaunimą tapti SLA 
narais, yra būtinas reikalas pagelbėti jaunimui pasiek
ti aukštojo mokslo. Todėl SLA Jaunuolių Komisija 
pilnai pritaria SLA prezidento P. Dargio planui, padi
dinti Moksleivių Fondą, bent iki $10,000.00, kad duoti 
daugiau stipendijų, pažadėdama talkininkauti sukelti 
lėšas šio Fondo sustiprinimui. Tačiau Jaunuolių Ko
misija prašo, kad skiriant stipendijas butų atsiklaus
ta Jaunuolių Komisijos rekomendacijos, nes Komisija 
yra suinteresuota, kad tas stipendijas pirmoje eilėje 
gautų veiklus, pasižymėję ir užsitarnavę jaunuoliai, 
bei žadantieji šį tą ateičiai. Taip pat, kad skiriant 
paramą įvairioms jaunimo organizacijoms butų atsi
klausta J. K. rekomendacijos.

35. Apie atliktus (SLA Jaunuolių Komisijos dar
bus, iki šiol buvo pranešta, kad Jaunuolių Komisija 
pirmame savo posėdyje apsvarstė veiklos budus, pa
darė nutarimus ir tais nutarimais įpareigojo visu^ 
Komisijos narius susieiti su sporto, skautų, (Santaros, 
Šviesos ir kitų jaunimo organizacijų vadovais tartis 
ir apkalbėti su jais bendrus veiklos planus, sužinoti 
kas pirmiausia yra reikalinga jaunimui ir ko jie pagei
dauja, kad sekančiame Jaunuolių Komisijos posėdyje, 
butų galima plačiau apsvarstpti jaunimo veiklos klau
simą.

Be to, Jaunuolių Komisijos nariai buvo paprašyti 
susirašinėti privačiais laiškais su kitų miestų pažys
tamais jaunuoliais, paraginant juos įsijungti į SLA

veiklą. Taip pat buvo paprašyti visi Komisijos nariai 
atnešti į sekantį posėdį tokių jaunuolių vardus ir ad
resus ir rekomenduoti kandidatus, kad iš jų sudaryti 
Rajonines Jaunuolių Komisijas.

Aptariant spaudos ir propagandos klausimą, buvo 
paprašyti ir įpareigoti visi Komisijos nariai, pasitarti 
su pažystamais, sugebančiais rašyti, kad sudaryti di- 
desnią bendradarbių talką spaudos darbuose.

38. SLA Kanados Jaunuolių Komisuos atstovas 
S. Jokūbaitis padarė pranešimą Kanados SLA jauni
mo veiklos klausimais, pažymėdamas, kad jie suorga
nizavo atskirą jaunimo kuopą prie SLA 236 kuopos iš 
Sporto “Vytis” klubo narių, kad jaunimas noriai pri
sideda prie visų darbų, pilnai pritarė Jaunuolių Komi
sijos išdirbtiems veikolos planams. Savo pranešimą 
jis papildo patardamas nuolatos jieškoti naujų būdų, 
kurie butų jaunimui ne tik viliojanti, priimtini, bet ir 
naudingi.

37. SLA 7-to apskričio atstovė Jaunuolių Komisi
joje Nellie Bayoras pranešė apie jaunimo veiklą sep
tintame apskrityje, nurodydama, kad daugelis čia gi
musio jaunimo, nors ir nebemoka lietuvių kalbos, bet 
įdomaujasi SLA veikla, seka Tėvynę, ypač jų veiklos 
aprašymus ir įnešė šį pageidavimą: Jei prie Tėvynės 
bus leidžiamas priedas vien jaunimui, butų gerai, kad 
dalis to priedo (butų leidžiama anglų kalba, nes tada 
•pasiektume didesnį skaičių čia gimusio jaunimo ir juo
se palaikytume gerą nuotaiką, bei prisirišimą prie sa
vo broliškos organizacijos. i

3i8. Į visus Jaunuolių Komisijos įnešimus davė pa
aiškinimus SLA prezidentas P. Dargis ir sekretorius 
dr. M. J. Vinikas. Jaunuolių Komisijos veiklos klau
simu pasisakė E. Mikužiutė, A. Gustus, A. Valatkienė 
ir kiti posėdžio nariai.

Prezidentas P. Dargis pranešė, kad visus Jau
nuolių Komisijos įnešimus apsvarstys Pildomoji Ta
ryba ir per SLA sekretorių dr. M. J. Viniką patieks 
savo atsakymą ir savo rekomendacijas.

SLA prezidentas P. Dargis padėkojęs Jaunuolių 
Komisijai už visus paruoštus planus, pastangas ir ru
pesnį SLA 'broliškos organizacijos reikalais, už taip 
rimtą visų reikalų svarstymą, palinkėjęs Komisijai 
kuogeriausios sėkmės, pranešė, kad uždarius oficialų 
posėdį, perėję į (kitas patalpas, kur p. O. Vinikienė pa
ruošė vaišes, visi pasiliksime tolimesniam neoficialiam 
pasikalbėjimui ir geresniam visų susipažinimui.

Bendrąjį Pildomosios Tarybos ir Jaunuolių Ko
misijos posėdį prezidentas P. Dargis uždarė 7:30 vai. 
v., pranešdamas, kad Pildomosios Tarybos šeštoji se
sija prasidės ryt 10 vai. ryto šioje vietoje.

(Bus daugiau)
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Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti 

kad jai pasisekė sudaryti sąlygas patenkinti visuomenės pa
geidavimui siųsti didesnius' standartinius siuntinius, ir tam 
reikalui ji paskyrė 50,000 jardų EKSPORTINES RŪŠIES 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir 
lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: melsvos, tam
siai rusvos ir pilkšvos. -Visos tos medžiagos turi įrašus 
“Made in Engiau d.”

Nuo 1959 m. rugpiučio 1 d. mes siūlome tas medžiagas 
sudarinėti šitokiems keturiems papildomiems standartiniams 
siuntiniams:

1. Siuntinys Nr. 28:
16’4 jardo NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES VILNO

NES MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams.

Svoris 17 svarų. Kabia $59.00.
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Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ 
EKSPORTINES RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyz
džius, 30 skirtingų standartinių siuntinių kainoraštį (siuntinius 
sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megs- 
tiniai ir kt.) ir naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį 
katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų draubužių moterims, vy

rams ir vaikams;
Įvairių rusių odos;
Gatava valynė;
(Laikrodžiai;
Foto aparatai;
HOHJNER akordeonai—20 skirtingų modelių, kurių

4. Siuntinys Nr. 31:
321/2 jardų NAUJOS EKSPORTINES RŪŠIES 

NES M|EDŽLAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų 
riškų kostiumų; 20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kama $125.00.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję 

mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių 

Prekybos Bendrovė, nepaisydama tai, jog NAUJŲ medžiagų 
. rūšis yra žymiai aukštesnė ir kaina brangesnė, lietuvių gerui 
yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 
30 skirtingų standartinių siuntinių, nepakeliant jų kainos.

Musų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis 
tiek, ar jis butų Lietuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors 
kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems 
klijentams, kurie dėl ko nors nepajėgia tuojau tai padaryti tai, 
gavę $1.00 už bet kurį norimąjį standartinį siuntinį, galutinio 
užsakymo mes lauksime 3 mėnesius.

3.
4.
5.
6
7.

kainos įvairuoja pradedant nuo $39.00;
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTEJR—vienintelė mezgimo mašina, kuri 

yra pritaikyta visų, rūšių siūlams, ĮSKAITANT IR NAMIE 
VERPTUOSIUS;

10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų;

11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A. V., Vokietijoje, Šve
dijoje, Šveicarijolje, Prancūzijoje ir TSRS.

Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet 
kuria kalba surašytus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba ne

mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėta čia, dėl to gavėjas Lietu

voje jau nebeturės nieko mokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos 

remiantis pavyzdžiais.
Musų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAU

SIOS PASAULYJE, jos pigiausios ir lieka, dėl to siūlome 
visiems lietuviams, kurie iki šiol užsisakinėdavo siuntinius per 
kitas firmas, tuojau pat—1

(1) parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGO- 
JANT, paprašyti NEMOKAMAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių 
ir kitokių informacijų.

(2) palyginti musų kainas ir prekių rūšis prieš 
kur nors siuntinį.

TADA jus patys įsitikinsite, kad užsakydami 
SUTAUPOTE NEMAŽA PINIGŲ.

Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros 
organizacijoms.

Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Pre
kybos Bendrovės vadovybei.
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Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

Adv. Zuzana Šalnienė

LANKĖSI REDAKCIJOJ

T r e č iadienį, rugpiučio 12 
dieną, lydima p. Beverage- 
Jurgeliutės, Tėvynės redakci
joj lankėsi adv. Zuzana Šal
nienė iš Boston, Mass. Ji po 
19 metų pasiliuosavo iš atsa- 
komingų pareigų Masscachu- 
setts valstijos įstaigoje ir 19 
metų teisių praktikos, pasi
ėmė ilgesnes atostogas ir at
vyko į New Yorką aplankyti 
ti čia gyvenančius savo senus 
draugus ir pažįstamus/ tai ta 
proga aplankė ir savo organi
zacijos organo Tėvynės re
dakciją. Prieš keletą metų, 
adv. Šalnienė per dešimt me
tų buvo Įstatų Komisijos na- 
fė ir tarnavo kitose pastovio
se komisijose.

Su malonia ir reta viešnia 
pasikalbėta Susivienijimo ir 
kitais šių dienų klausimais, 
prisiminta senieji organizaci
jos veikėjai, kurie1 per ilgus 
metus organizacijai dirbo ir 
dabar dirba, neatsižvelgiant į 
savo amžių tęsia toliau pra
dėtąjį daubą.

Paviešėjus pas savo ilga
metę draugę p. Beverage^Jur- 
geliutę Stony Brook, N. Y., 
aplankius Mineoloj ir New 
Yorko apylinkėse gyvenan
čius draugus-drauges ir pa
žįstamus, adv. Šalnienė išvy
ko atgal į Bostoną prie savo 
profesinių pareigų, teisių }fra- 
ktikos.

kartu lankėsi jos sesutė Ana
stazija Mikužiutė, Susivieniji
mo 313 kuopos ilgametė fi
nansų sekretorė ir jų sesutės 
Aldonos Bridges sūnūs iš Det
roit, Mich. Pabuvę Nevv Yor
ke porą dienų ir apžiūrėję kai 
kurias įdomesnes vietas, rug
piučio 15 dieną išvyko į At
lantic City kelioms dienoms 
atostogų.

kilmės gydytojai ir 
gydytojai su žmono-

padaryta 12 praneši- 
temom ir vi- 

Ponios 
programą ir ne-

Į

dieną redakcijoje 
Polgrimas, Susivie-

Tą pat 
lankėsi P.
nijimo 278 kuopos finansų se
kretorius iš St. Catharines, 
Canada. Jis atostogų metu 
savo nauju automobiliu drau
ge su žmona ir giminaite at
vyko aplankyti savo draugus, 
gyvenančius Nevv Jersey val- 
stijo(j, tai ta proga atvyko 
Nevv Yorkan ir pirmą kartą 
aplankė savo organizacijos 
organo redakciją. Su maloniu 
svečiu pasikalbėta organizaci
jos reikalais, Cathafines lie
tuvių veiklą ir kt. Brolis Pol
grimas pasiėmė reikalingos 
informacinės literatūros nau
jų narių prirašymui ir mano 
padidinti savo kuopą nariais.

Rugpiučio 15 dieną jis iš
vyko į namus, kad pirmadienį 
galėtų būti savo kasdieninėse 
pareigose, nes tą dieną pasi
baigė jo atostogų laikas.

Atostogininkų Linkėjimai

Susivienijimo Švietimo Ko
misijos narys, S. C. Budvitis 
iš Cambridge, Mass., su šei
ma atostogauja Nevv Hamp- 
shire valstijoje prie Winnipe- 
saukee ežero. Jis prisiųsda- 
mas nuoširdžius linkėjimus 
redaktoriui rašo, kad ten 
oras vėsus ir patogus atosto
goms.

Susivienijimo 297 kuopos il
gametis finansų sekretorius, 
Andrius Dėdinas iš Green- 
field, Mass., per pastaruosius 
4 metus vasaromis dirba 
White Cliffs of Plymouth, 
Mass., prisiųsdamas linkėji
mus sekretoriui ir visam cen
tro personalui rašo, kad grei
tu laiku sugrįž į namus ir 
stos prie Susivienijimo kuo
pos darbų.

Suvažiavimą šaukia 
Lietuvių Gydytojų 

ji apjungia J. V. ir 
gydytojus ir dantų

Kviečiami dalyvauti visi Ji 
V. ir Kanados lietuviai ir lie
tuvių 
dantų 
mis.

Bus
mų medicinos 
suomenės klausimais, 
turės savo 
nuobodžiaus. Suvažia v i m u i
baigiantis įvyks koncertas ir 
banketas. 
Amerikos 
Sąjunga; 
Kanados
gydytojus, kurių priskaitoma 
virš 400. Išlaidos padarytos 
dėl suvažiavimo (ke 1 i o n ė s, 
nakvynės, banketo) atskaito
mos (deductible) nuo income 
tax.

Dėl suvažiavimo progra
mos, nakvynės užsakymo ir 
kitų informacijų prašoma 
kreiptis į New Yorko L. Gy
dytojų Dr-jos sekretorius:

Dr. Povilas Legeckas,
85-19 164 Street, 

Jamaica 32, N. Y. 
arba:

Dr. Anastazija Goeldneris, 
61-33 159 Street, 

Flushing 65, N. Y.
Dr. V. Tercinas.

Detroit, Michigan

Bendruomenės Gegužinė— 
Lietuvių Diena

kas Ją papildyti, Res ir Šešta
dieninės mokyklos mokslo 
metų pradžiaejau čia pat ir 
daug kitų darbų mus laukia, 
kurie reikalingi visų lietuvių 
paramos.

Todėl rugpiučio mėn. 23 d. 
visi rezervuokime JAV LB 
Detroito apylinkės gegužinei

— Lietuvių Dienai, kuri į- 
vyks Beechnut Grove darže. 
Tie kurie tą dieną gegužinėje 
dalyvauti negalėsite savo dalį 
aukos formoje prašomi siųsti 
JAV LB Detroito apylinkės 
iždininkui Kaziui Veikučiui, 
8685 Bassmer, Detroit 13, 
Mich. V. Kutkus.

Philadelphia, Pa.

Mirė Zinaida Baltaduonie- 
nė-Duonelaitė

Rugpiučio 14 dieną redak
cijoj lankėsi Susivienijimo iž
do globėja Eufrozina Miku- 
žiutė iš Chicagos. Ji vykdama 
į Atlantic City, Pildomosios 
Tarybos narių posėdžius, su
stojo Nevv Yorke ir rugpiučio 
14 dienos vakare dalyvavo 
bankete, suruoštam sutikimui 
lietuvių krepšininkų grįžusių 
iš Pietų Amerikos, tai ta pro
ga aplankė ir savo organiza
cijos organo redakciją. Su ja

Amerikos Lietuvių 
Gydytojų 

Suvažiavimas

m. rugsėjo 6 ir 7 dieno-Š.
mis įvyks antras Amerikos ir 
Kanados Lietuvių gydytojų ir 
dantų gydytojų suvažiavimas. 
Vieta: Cleveland, Ohio, She- 
raton-Cleveland Hotel, 20 
Public Square.

Š. m. rugpiučio mėn. 23 d. 
Beechnut Grove darže įvyks 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės ruošiama 
gegužinė — Lietuvių Diena. 
Kaip kasmet, taip ir šiemet 
tikimasi svečių ne tik iš Det
roito, bet ir iš artimesnių vie
tovių: Grand Rapids, Ann 
Arbor, Windsor, Flint, Lan-

! sing, Toledo* ir ikt.
Gegužinės metu susitiksime 

savo senus pažįstamus, padai
nuosime, pašoksime, turėsime 
progos išbandyti laimę dova
nų traukime, o musų šeimi
ninkės ir šeimininkai lauks 
visų su skaniai paruoštais 
valgiais bei gėrimais.

Šokiams gros geras orkes
tras.

Savo apsilankymu paremsi- 
te vietos Bendruomenės apy
linkę, nes šiais metais iki šiol 
ji ruošė tik tokius parengi
mus, kurių išlaidas pati turė
jo padengti. Turėjome gražų 
Motinos Dienos minėjimą, 
daug darbo ir išlaidų pareika
lavo Tarptautinis Laisvės 
Festivalis, paremtas studen
tas išvykęs gilinti lituanisti
nes žinias Fordhamo univer- 
vitete ir kt. Apylinkės kasa 
baigia išsekti, todėl pats lai-

Savaitinė Atskaita Išmokėtų 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti 
Prezidentui ir

Rugpiučio 8

Išmokėtos pomirtines
Rugpiučio 15, 1959 Metais

WLL1AM ZINKEVICE, 17 kp., Brockton, Mass., 
gimęs rugpiučio 15, 1885 m., Lietuvo|je. Prie SLA 
prisirašė rugsėjo 1, 1940 m. Mirė gegužės 1, 
1959 m. Velionio dukteriai, Rose Mickas, pomir
tinės išmokėta _____________________________

POVILAS BILLUS, 30 kp., Scranton, Pa., gimęs ge
gužės 4, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 1, 1918 m. Mirė liepos 25, 1959 m. Ve
lionio žmonai, Domicėlei Billus, pomirtinės išmo
kėta _ ___ _________________________________

STASYS GRIŠKEVIČIUS, 116 kp., Maltby, Pa., gi
męs balandžio 8, 1883 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė ikovo į7, 1919 m. Mirė liepos 2, 1959 
m. Velionio sunui, Stanley Gresovoge, pomirti
nės išmokėta ________________________ _____

JUOZAS NAVIKENAS, 123 kp., Mlontreal, Canada, 
gimęs liepos 26, 1900 m., Prienuose, Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė gegužės 6, 1955 m. Mirė lie
pos 12, 1959 m. Velionio žmonai, Elenai Navike- 
nienei, pomirtinės išmokėta _________________

ONA SLAGATTIENE, 126-pav. kp., New York, N.
Y., gimusi lapkričio 1, 1893 m., Kuršėnuose, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė vasario 3, 1918 m. 
Mirė birželio 6, 1959 m. Velionės vaikams, An
thony Markis, Charles Markis ir Bernice Narkis- 
Cranford, pomirtinės išmokėta ______________

JONAS KAZLAUSKAS, 198 kp., Akron, Ohio, gimęs 
gruodžio 20, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA (pri
sirašė lapkričio 10, 1935 m. Mirė birželio 14, 
1959 m. Velionio brolio sunui, Povilui Kazlaus
kui, pomirtinės išmokėta____________________

ONA PETRAUSKIENĖ, 207 kp., Manchester, Conn., 
gimusi lapkričio 15, 1888 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių 11, 1925 m. Mirė balan
džio 5, 1959 m. Velionės sunui, Albert J. Pet
rauskui, pomirtinės išmokėta -------------------------

JUSTINAS ZGRECKAS, 304 kp., Buffalo, N. Y., gi
męs balandžio 12, 1888 m., Žūklių kaime, Kauno 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 11, 
1928 m. Mirė gegužės 26, 1959 m. Velionio su
nui, Justin Zagraokui, pomirtinės išmokėta-----

Pomirtinių ir

Suslvienijimo 
Iždininkui Pasirašyti 
Dieną, 1959 Metų

Lietuvių Amerikoje

$150.00

1,000.00

150.00

1,000.00

600.00

300.00

150.00

600.00

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

Viso------------------ ---------,-----
Nuo pradžios šių metų 'bendrai viso

_$3,950.00
$90,210.59

Išmokėtos ligojo pašalpos
O. BANSLEVERIENE, 11 kp., Waterbury, Conn. Sirgo 6 savaitcs__$36j00
J. W, THOMPSON, 67 kp., Wiorcester, Mass. Sirgo 4 s. ir « d. 71.00
M. PAKARKLIS, 122 kp., Chicago, III. Sirgo 8 s. ir 4 d.......................... 39.00
A. E. DIMITROW, 126 kp., Nevv York, N. Y. Sirgo 12 s. ............. 72.00
P. BRISKIN, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 8 s, ir 3 d. —........................... 46.50
B. PRĖSKUS, 226 kp., Chicago, III. Sirgo 12 s. . .................   54.00
J. ZAGRECKAą, 304 kp., Buffalo, N. Y. Sirgo 5 s. ir 2 d. ______  32.50

Rugpiučio, 8 dieną mirė Zi
naida Baltaduonienė-Duonelai- 
tė, sulaukusi 62 metus am
žiaus, kilusi iš Ukrinų baž- 
nytkaimo, Židikų valsčiaus, 
Mažeikių apskričio. Palaidota 
rugpiučio 12 dieną vietinėse 
kapinėse.

Nuliudime liko vyras Jonas 
Baltaduonis, sūnūs, dvi duk
terys ir seserys. Rep.

Neliubavičius Albinas, Kazio sū
nūs.

Pranckevičlus Antanas, Bronius, 
Jonas, Viktoras, ir seserys Elena 
Pranckevlčiutė, Liudvika Navickie
nė, Marija Adomaitiene, Ona Ska- 
ralienė.

Riausytė-šukienė Lena, jos vy
ras Vladas Šukys, ir jos sesuo Ire
na Riaubytė, Kazio dukterys, au- 
gusios Miškunų km., gim. Norgilų 
km., Raseinių apskr.

Arlauskas,
Arlauskaitės,

Iieškomlejl
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

broliai Savickienės- 
ir jų sūnus.

arba apie juos žinan-

Paieškojimai r

sūnūs,
Albertas, Edvardas ir

Stanley, 
Dūkšto 
Pranas,

gimzs Giru- 
vals.
Kazio sūnūs, 

Ukmergės vi.
Ona,

Lletuvoe Generalinio Konsulo 
New Yųrke paieškomi asmenys:

Meliauskas Jonas, Stasio 
ir jo sūnus 
Leonardas.

Meškėnas 
kiškių km,,

Morkūnas
iš Padboiškių km.,

Nakvosienė-Kutžmaitė Ona, iš 
Džigonių km., Sidabravo par., Še
duvos vals., Panevėžio apskr., jos 
vyras Petras Nakvosas ir vaikai 
Stanislovas, Vytautas ir Julė.

Navickienė-iPranckevičiutė Liud
vika, ir vyras Navickas Antanas, 
buvęs Liukų girininkas.

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 PURLIO 

1222 BlaisdeU Street

srat.

l

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Balta* 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON
Reikalų vedėja®

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALIN5 
(Shalinskaa) 

FUNERAL HOME

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

Woodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbinga* laidotu
me*. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai- 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

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

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

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE

•<;

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA UETUV 4.” tur* daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviikoslo* 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6450, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvlrtimis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

i 

I 
I
I

I

I

i

Viso —...............   $351.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso_____ $16,038.09

NAUJIENOS

NAUJIENOS

—&

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

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėje 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiausias 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo, 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsniu* ir “Kritikos bei polemikos ’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomonę.

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11A 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
*14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje — 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street Chicage 8, Ulinois

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

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

1959 m. Rugsėjo-September 6 d., sekmadienį, ruošia
LINDBERGH PARKE,

Sicomac Road, North Haledon, N. J., Netoli Paterson, N. J.

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

Į pikniką 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.

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 rfenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsakykit kambarius iš ankšto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 & Maine Avė., Atiantta City, N. J. Tel. 5-9370

arba

IŠĖJO NAUJA KNYGA j
AMERIKOS ĮDOMYBES

Parašyta 8. MIGHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerlko*
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; Įspūdžiai 
16 Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; 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; Kaių gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys Z 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais t paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat paaiunčiame. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

-KELEIVIS” |
636 East Broadway So. Boston 27, Mass. I

------------------------------- —.—J

t




