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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU 
AMERIKOJE ORGANAS

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 
VISUOMENE 

Ryšium su Chruščevo Vizitu
Š. m. liepos 17 d. prezidentas Eisenhoweris išleido prokla

maciją, paskelbdamas Pavergtųjų Tautų Savaitę. Rugpiučio 
3 d. Jungtinių Valstybių prezidentas pranešė visuomenei pa
kvietęs Sovietų Sąjungos premjerą Chruščevą aplankyti Ame
riką ir prižadėjęs pats vėliau padaryti vizitą Sovietų Sąjungai.

Akivaizdus prieštaravimas tarp šių dviejų paskelbimų la
bai nustebino daugelį žmonių šio[je šalyje ir užsieniuose. Ne
vienam musų, kurie su džiaugsmu sveikinome Jungtinių Ame
rikos Valstybių kongreso pasisakymą pavergtųjų tautų klau-’ 
simu ir prezidento liepos 17 d. proklamaciją, kilo klausimas, 
argi šios šalies vyriausybė pakeitė savo pažiūrą į Rusijos im
perialistus, jeigu ji nutarė vyriausiąjį jų vadą priimti Wa- 
shingtone, kaip garbės svečią.

Šis regimas prieštaravimas Jungtinių Amerikos Valstybių 
politikoje yra vienas iš daugelio nemalonių pasėkų tos “taikin
gos koegzistencijos’’ tarp Vakarų demokratijų iš vienos pusės 
ir totalitarinės komunistų diktatūros iš antros, kuri tęsiasi vi
są laiką po Antrojo Pasaulinio karo. Sovietų Rusijos valdo
vai, jėgos keliu paėmę valdžią ir teroro priemonėmis toje val
džioje išsilaikydami, visą laiką siekia išplėsti savo galią pasau
lyje, tuo tarpu kai Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų sąjun
gininkai, neturėdami jokių agresingų siekių, geidžia tik teisin
gos ir pastovios taikos.

Kylantieji iš šito pagrindinio prieštaravimo susikirtimai 
tarp Rytų ir Vakarų nevieną kartą buvo privedę beveik prie 
karo. Vakarų demokratijos, norėdamos tos katastrofos iš
vengti, darė įvairių nuolaidų agresoriams. Taip atsitiko ir 
dabar. Berlyno krizė, kurią sąmoningai sukėlė Rusijos dikta
torius Chruščevas, paaštrino tarptautinę įtampą iki tqkio 
laipsnio, kad susidarė rimtas pavojus pasaulio taikai. Eisen- 
howerio-Chruščevo apsikeitimas vizitais yra pasirinktas abiejų 
pusių kelias išbristi iš Berlyno krizės, kurios nesugebėjo paša
linti Užsienio Ministerių Konferencija Ženevoje.

Reikia apgailestauti, kad Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir musų sąjungininkai Vakaruose nesurado geresnio budo. 
SSSR diktatorius, kuris pastatė ultimatumą Vakarams, turi 
nemažą laimėjimą savo prestižui, gavęs kvietimą atvykti į 
Ameriką ir pasikalbėti su prezidentu šalies, kurią jisai grasino 
“palaidoti”. Pats faktas, kad Chrušševas čionai bus oficia
liai priimtas ir vežiojamas iš miesto į miestą, gali sukelti Ru
sijos pavergtų kraštų žmonėse abejonę, ar Amerika nėra jų 
apleidusi, ir tuo sumažinti jų išsilaisvinimo viltis bei 
mą pavergėjui.

Tačiau mes pasitikime, kad Jungtinės Valstybės 
keitusios savo pagrindinio nusistatymo tarptautinėje 
je. Ši nauja nuolaida Sovietų agresoriams perdaug nepakenks 
laisvės reikalui, jei Amerikos vyriausybė ir žmonės parodys 
Kremliaus vadui, čia jam besilankant, kad JAV neužmiršo 
skriaudų, kurias Rusijos valdovai padarė Rytų ir Centro Eu
ropos tautoms ir kad ji yra pasiryžusi visu griežtumu pasi
priešinti tolimesniems Maskvos užsimojimams prieš laisvąjį 
pasaulį.

Mes, Amerikos lietuviai, galime ir privalome sustiprinti 
šitą Amerikos valdžios ir žmonių nusistatymą, keldami savo 
balsą įr vieningai veikdami.

Amerikos Lietuvių Taryba pataria lietuvių visuomenei:
1. Prieš atvykstant į Jungtines Valstybės Rusijos dikta

toriui Nikitai Chruščevui ir taip pat jo lankymosi metu, šauk
ti masinius mitingus ir draugijų susirinkimus su tikslu pareikš
ti protestą prieš Sovietų Rusijos imperializmą;

2. Tuose mitinguose bei susirinkimuose priimti atitinka
mas rezoliucijas ir siųsti jas prezidentui Eisenhoweriui, valsty
bės sekretoriui Herteriui, savo senatoriams bei kongresma- 
nams ir vietinei spaudai;

3. Iniciatyvos šioje veikloje turėtų imtis ALT skyriai ir 
draugijų sąryšiai, o kur tokių nėra, — paskirų draugijų valdy
bos arba specialiai šiam reikalui sudaryti komitetai; patarti
na, kad protesto pareiškimus bei reikalavimus laiškais siųstų į 
Washingtoną ir skelbtų vietinėje spaudoje ne tik organizaci
jos, bet ir piskiri asmenys;

4. Tartis ir kooperuoti, kur įmanoma, su kitų tautybių 
atsakingomis grupėmis dėl demonstracijų, bet vengti viso to, 
kas ardytų viešąją tvarką arba prasilenktų su šios šalies įsta
tymais;

5. Smerkiant grobuonišką Rusijos valdovų politiką, ragin
ti JAV prezidentą pasakyti Sovietų Sąjungos premjerui, kad 
teisinga ir pastovi taika ateis į Europą tiktai tada, kai Rusija 
pasitrauks į savo naturialias prieškarines sienas ir grąžins su
verenines teises Lietuvai bei kitoms Pabaltijo valstybėms — 
Latvijai ir Estijai.

Šitaip veikdami, Amerikos lietuviai panaudos Chruščevo 
atvykimą į Jungtines Amerikos Valstybes, kaip progą pasi
tarnauti tarptautinei taikai ir stipriau iškelti Lietuvos išlais
vinimo reikalą.

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS
L. Šimutis, Prezidentas 
E. Bartkus, Viceprezidentas 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius
M. Vaidybų Iždininkas.

Dar Apie Dr. M. J. Viniko Deimantinės 
Sukakties Atžymėjimą
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Praeitos savaitės Tėvynėje 
trumpai buvo paminėta, kad 
rugpiučio 18 dieną gražiam 
Atlanto pajūry, didžiuliam 
Traymore viešbutyje atžymė
ta Susivienijimo sekretoriaus 
dr. M. J. Viniko gimtadienis 
— deimantinė sukaktis. Da
bar noriu plačiau parašyti ir 
paminėti to kuklaus pobūvio 
eigą, kas jame dalyvavo ir 
pasveikino sukaktuvininką ir 
'jo malonią

Tą dieną 
tas, saulės 
šaligatvius
pajūriu kelią žmonių 
vaikščiojimui ir atsivėdinimui 
prieš mėlynojo Atlanto van
denyno vėsias bangas. Bet 
nežiūrint to malonaus ir vė
saus oro, apie šeštą valan
dą po pietų, Pildomosios Ta
rybos nariai, dr. Viniko arti
mieji bičiuliai skubinosi į gra
žųjį Traymore viešbutį, sto
vintį prie pat iškeltojo kelio 
pasivaikščiojimui ir mėlyno 
Atlanto vandenyno, kurio 
bangos šokinėja viena ant ki
tos ir daro gražų vaizdą prieš 
saulės spindulius.

Pribuvus į viešbutį ir įėjus 
į pobūviui skirtą kambarį, 
kuris tikrai gražus, šviesos ir 
visa kambario išvaizda kiek
vieną vilioja jame ilgiau pa
būti ir pasilsėti vėsinančiam 
ore, daug malonesniam negu 
tą dieną prie mėlynų vande
nyno bangų. Vidury kamba
rio stovi ilgas gražus stalas, 
apdėtas lėkštėmis, peiliais ir 
šakutėmis, aplink stalą vaikš
to ir kokias tai korteles rašo 
p o b uvio ruošėjai-šeimininkai 
dr. S. Biežis ir jo maloni žmo
na Oha Biežienė. Pasitaikius 
progai aš paklausiau šeimi
ninkės p. Biežienės, ar jus 
manote turėti tiek svečių, 
kiek ant to ilgo stalo yra pri
dėta lėkščių? Ji man drąsiai 
atsakė: “Mes turime virš 30 
užsiregistravusių svečių ir 
viešnių, o jų bus ir daugiau”.

Netrukus kambarys prisi
pildė svečiais ir viešniomis. 
Pirmiausia jie vaišinami šal
tais įvairiais gėrimais ir link
smai tarp savęs kalbasi, juo
kauja, kaip kad broliškos or
ganizacijos nariams pridera. 
Viešbučio patarnautojai pri
žiūri visus, kad jiems nieko 
netruktų ir nereikėtų trošku
lį kęsti. Po atsivėdinimo ir 
draugiško pasikalbėjimo da
lyviai apsėdo apie ilgą stalą, 
ant kurio vidurio stovėjo di
delė gėlių puokštė, kuri bu
vo papuošta Dėdės Šamo pa
vieniais popieriniais žaliukais, 
tai yra tiek buvo žaliukų, kiek 
pobūvio garbės svečias turi 
metų. Tai geras ir 
pobūvio šeimininkų 
mas.

Ilgai nelaukus, tarnautojai 
pradėjo nešti ir dėti ant sta
lo įvairius valgius. Svečiai ge
rai nusiteikę valgo, tarp sa
vęs kalbasi ir juokauja. Lai
kas bėga greitai. Baigiant už
kandžiauti, pobūvio šeiminin
kas dr. S. Biežis pradėjo kal
bų programą. Jis trumpai pa
aiškino pobūvio tikslą, pami
nėjo garbės svečio dr. M. J. 
Viniko ilgų metų darbą Susi
vienijime ir kitus atliktus 
darbus lietuviams, pareiškė, 
kad jis pakvies kiekvieną tar
ti po kelis žodžius, bet kalbos 
neturi būti ilgesnės kai viena 
minutė, pirmiausia pakvietė 
tarti žodį SLA prezidentą P. 
Dargj. Pastarasis prisilaiky
damas programos vedėjo pat-

varkymo, trumpai kalbėjo 
apie garbės svečio darbus Su
sivienijime ir lietuviams bei 
Lietuvai. Po to visi dalyviai 
paeiliui pakviesti tarti žo
dį: O. Vinikienė, O. Biežienė, 
buvęs SLA prezidentas S. Ge
gužis, čikagietė lietuviškų ra
dijo programų vedėja p. Bar
čus, Anastazija Mikužiutė, Tė- 
v y n ė s redaktorius M. Leo 
Vasil, Jean Žalonis, S. Michel- 
sonas, M. Michelsonienė, p. 
Briedienė, p. Valatka, p. Va
latkienė, kun. P. Dagys, SLA 
iždo globėjai E. Mikužiutė ir 
adv. S. Briedis, SLA iždinin
kė N. Gugienė, SLA ciceprez. 
J. Maceina, G. Dargienė, ir kt. 
Visi kalbėjusieji pasakė trum
pas, bet momentui atitinka
mas kalbas, įvertindami dr. 
M. J. Viniko darbus.

Pabaigoje pakviestas pats 
pobūvio garbės svečias dr. M. 
J. Vinikas. Jis padėkojo vi
siems dalyviams už dalyvavi
mą jo deimantinės sukakties 
atžymėjimui pobūvyje, taipgi 
pareiškė nuoširdžią padėką 
už pasakytas gražias kalbas 
ir linkėjimus sveikatos ir il
go amžiaus. Jam baigus kal
bėti, programos vedėjas dr. S. 
Biežis, padėkojas visiems už 
dalyvavimą Ir pareikštas min
tis, paprašė dr. Viniką pasi
imti ant stalo stovinčią gėlių 
puokštę su Dėdė^ Šamo pavie
niais žaliukais, kaipo dovaną 
deimantinės sukakties proga.

Pobūvis buvo tikrai gražus 
ir praėjo jaukioje broliškoje 
nuotaikoje. Už prisiminimą 
dr. M. J. Viniko deimantinės 
sukakties ir pobūvio suruoši
mą didelė padėka priklauso 
šeimininkams dr. S. Biežiui ir 
jo žmonai Onai Biežienei.

Iš viešbučio visi pobūvio 
dalyviai nuvyko į SLA vasar
namį baigti viešbutyje pradė
tas deimantines sukaktuves.

Aš linkiu dr. Vinikui ir jo 
žmonai Onai sveikatos, il
giausių metų ir energijos 
dirbti Susivienijimui ir kitus 
lietuviams naudingus darbus!

Dalyvis.

Bostone Mirė Stasys 
Vaitkevičius

Stasys Vaitkevičius, 61 me
tų amžiaus, teisininkas, gyv. 
64 G Street, Bostone, penk
tadienį, rugp. 21 dieną mirė 
nuo širdies smūgio. Velionis 
Lietuvoje ilgus metus buvo 
Šiaulių apygardos teismo na
riu. Iš tremties Vokietijoje į 
Bostoną atvyko 1949 m. Bu
vo kultūringas ramaus buvo 
žmagus. Jis buvo aktyviai įsi
jungęs į lietuvių visuomenės 
darbą Bostone. Jis buvo Bos
tono lietuvių bendruomenės 
apylinkės pirmininku, buvo 
vietinio skyriaus teisininkų 
pirmininku, buvo nuolatinis 
ir pastovus valstiečių liaudi
ninkų narys. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną ir išmoks
lintu du sūnūs: vienas gydy
tojas ir vienas inžinierius.

Teisiami Fidel
Castro Priešai

Iš
Kubos teismai pradėjo svar
styti bylas keletos tūkstan
čių suimtų diktatoriaus Batis
to šalininkų, o revoliucijos 
vado ir dabartinio ministerio 
pirmininko Fidel Castro prie
šų, kurie kaltinami sąmoks
lu prieš dabartinę Castro vy
riausybę. Teigiama, kad šiuo 
metu yra iškeltos bylos arti 
šimtui 
miems 
niuose 
Ii būti 
mėmis.

Sugalvotas Naujas 
Planas

Vilnius Gražesnis už 
Krokuvą ir Pragą

da-
Ko- 
apie
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“Kierunki” (Varšuva) 
vė savo bendradarbio Z. 
marovskio ilgą reportažą 
lankymąsi Vilniuje. Iš įžan
gos matyti, kad jis vyko iš 
Leningrado į Varšuvą. Vyks
tant tuo ruožu esą reikalinga 
du kartu persėsti. Vienas per
sėdimas Vilniuje, kur jis ilgė
liau ir apsižvalgęs. Kaip ir 
kiti lenkų korespondentai, 
rių pastaruoju metu ne 
žai apsilanko Vilniuje, K. 
miausia domisi lenkiškom 
kanom Vilniuje.

Lenkų kalbos 
mažai tegirdėti, 
anot jo, gyveną 
10%, Gatvėse girdisi 
giausia lietuvių ir rusų kal
bos. Užrašai gatvėse esą taip 
pat dviem kalbom. Vilniuje 
pamaldos vyksta 8 bažnyčio
se, iš kurių šešiose lenkų, o 
dviejose lietuvių kalba. Ka
tedroje (šv. Petro ir Povilo 
bažn.) lietuvių pamaldos sek
madieniais būnančios 11 vai., 
lenkų 12:30 vai. Autorius Vil
niuje vaikščiojęs kaip stebuk
lingų nuotaikų mieste. Regi
niai nuo Antakalnio tokie 
gražus, kad su jais negalima 
'lyguti nei Krokuvos, ne čekų

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS VYKO ORGA

NIZACIJOS STIPRINIMO ŽENKLE

kurių 
komisija 

anksčiau ir savo posėdžius turėjo vienų kitų 
Tarybos suvažiavimų. J jos

Praeitą savaitę spauda pla
čiai rašė, kad Sovietai sugal
vojo ir pasiūlė naują planą 
Vakarų Berlyno krizės iš
sprendimui. Pagal tą naują 
planą, kaip spauda rašė, So
vietų Sąjungos ministeris pir
mininkas Chruščevas sutinka 
Vakarų Berlyną perleisti val
dyti Vakarų Vokietijai ir pra
vesti tarp jos ir miesto lais
vą susisiekimą. Prisilaikant 
to plano Didžioji Britanija, 
Prancūzija ir Jungtinės Ame
rikos Valstybės turėtų iš
traukti iš Berlyno visas kari
nes jėgas. Ar šis naujas pla
nas bus įvykdytas, reikia la
bai abąjpti, nes tada, iškilus 
krizei 
vienai 
junga

Sovietų Ambasado
rius Kalbėjosi su 

de Gaulle

Praėjusios savaitės dienos Susivienijimui buvo tik
ro darbymečio laikas. Pildomoji Taryba visame savo 
sustatė — prezidento P. P. Dargio, vice prezidentos J. 
F. Maceinos, sekretoriaus dr M. J. Viniko, iždininkės 
N. Gugienės, iždo globėjų E. Mikužiutės bei S. Bredes 
ir daktaro kvotėjo dr. S. Biežio, dalyvaujant Kontrolės 
Komisijos pirmininkui S. Gegužiui ir .nariams S. Mi- 
chelsonui bei A. S. Trečiokui, svarstė musų organiza
cijos einamuosius reikalus. Jų tarpe buvo visa eile es
minių klausimų ir tais klausimais padaryti nutarimai 
turės nemažos reikšmes 'Susivienijimui jo artimos atei
ties veikloje.

Įvykusiame suvažiavime be Pildomosios Tarybos 
narių pranešimų apie atliktus darbus, buvo išklausyta 
ir apsvarstyta .net aštuonetos komisijų papurtai. ^Jų ap
svarstymas ir padaryti nutarimai tampa komisijom 
naujomis gairėmis jų tolimesniame darbe.

Ypatingai dėmesys tenka skirti Vajaus Komisijos 
darbams. Apščiai turėdama svarbių klausimų, 
dauguma lietė naujų narių telkimų, Vajaus 
susirinko 
dienų prieš Pildomosios 
darbų plotmę įėjo ne tik dabar vykstančio vajaus reika
lai, bet kartu buvo planuota, kaip pagyvinti naujų na
rių prirašymų artimu laiku. Vajaus Komisija, matyda
ma., kad SLA artinasi prie deimantinių metų, nori, jog 
organizacijos 75 metų gyvavimo sukaktis butų plačiai 
panaudota pačiam Susivienijimui stiprinti. Todėl jau 
dabar planuojama naujas vajus. Jo metu teks dar pla
čiau supažindinti visuomenę su SLA praeitimi, pasiek
tais laimėjimais, pačios organizacijos paskirtimi, at
liekamais darbais ir jos moderniškomis apdraudomis. 
Tai bus nemažas darbas, kuris iš anksto yra reikalingas 
Vajaus Komisijos ir visų jos talkininkų atitinkamo pa
siruošimo.

Kiti pagrindiniai klausimai, kuriuos svarsto Pil
domosios Tarybos suvažiavimas, yra teikiamų apdrau- 

>dų gerinimas ir plėtimas, morgičių-paskolų davimo .rei
kalai, aptarimas ir prisiderinimas prie atskirų valsti jų 
naujai išleistų įstatymų, liečiančių apdraudų sritis ir 
l'raternalių organizacijų veikimų. Be to, buvo apsvar
styta visa eilė kitų reikalų, jų tarpe narių ir organiza
cijų prašymai bei pageidavimui.

Svarbi ir ilga suvažiavimo darbotvarkė pareikala
vo iš posėdžių dalyvių keliolikos dienų įtempto ir rūpes
tingo darbo. Tačiau turime pagrindo laukti, kad suva
žiavimo darbai atneš Susivienijimui ir nariams dar di
desnę naudų.

Su padarytais Pildomosios Tarybos nutarimais tu-.Iv v

rosime progos arčiau susipažinti kituose Tėvynės nume
riuose. Bet jau dabar galime tvirtinti, kad priimtieji 
nutarimai praplečia Susivienijimo veiklos akiratį. Taip 
pat galime numanyti, kad planuojamiems darbams at
likti reikės nemažų pastangų pačios Pildomosios Tary
bos, SLA raštinės štabo, kuopų ir narių, ypač tų, kurie 
nuoširdžiai talkina organizacijai naujų .narių telkime ir 
plečiant tautinius bei kulturinius darbus. Jei Susivie
nijimas iki šiol naudojosi plačiu .narių talkininkavimu, 
tai dabar, priimtiems nutarimams įvykdyti bus reikalin
ga SLA veikėjų dar didesnė parama. Taigi, numatytus 
darbus galėsime atlikti tik visų bendromis pastangomis 
ir tik visų talkinimu pasiekti didesnių laimėjimų. To
kiomis viltimis Pildomosios Tarybos suvažiavimas pri
ėmė svarbius .nutarimus ir savo darbus baigė nauju ryž
tu.

........... . f

Kuriai Lietuvaitei Teks Gražuolės Vardas
Iš

kad Sovietų Sąjungos amba
sadorius Vinogradovo lankėsi 
pas prezidentą Charles de 
pas prez. Charles de Gaule ir 
turėjo ilgą pasikalbėjimą. Po 
jų pasikalbėjimo Paryžių- 
je eina kalbos, kad de Gaulle 
turės pasikalbėjimus su So
vietų Sąjungos ministerių pir
mininku. Nors tai nėra ofi
cialus pranešimas, o tik kal
bos, kaip pranešime sakoma, 
ibet galimas daiktas, kad de 
Gaulle neapsileis prezidentui 
lEisenhoweriui ir turės pasi
kalbėjimą su Chruščevu.

Sužinosite atsilankę į pikniką, rengiamą SLA Jaunuolių Ko- 
misi|jos kartu su penktuoju apskričiu. x

Pikniko įdomioje ir įvairioje programoje bus įvykdyta 
SLA penktojo apskričio gražiausios lietuvaitės rinkimai.

Atsilankiusiems svečiams šeimininkės ruošia skanių val
gių bufetą. Bus galima gauti ir gėrimų.

Visus palinksmins jaunimo dainos.
'Šokiams gros geras orkestras.

Piknikas įvyks rugsėjo 6 d., sekmadienį, puikiame Lind- 
bergh parke, netoli Patersono, N. J. Pradžia 1 valandą.

Į pikniką organizuojamos autobusais ekskursijos iš arti
mų apylinkių ir tolimesnių vietų.

Rengėjai kviečia į pikniką visą lietuvių visuomenę ir lau
kia visų apsilankymo. •

' / >
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MUSŲ REIKALAI

galima pa- 
Iš praei- 

į pobūvius 
Susivieniji-

Dar iš Susivienijimo Ketvirtos 
Apskrities Tradicinės Gegužinės

SLA 4-tos apskrities, gy
vuojančios Conn. valstijoje, 
metinė gegužinė įvyko rug- 

I piučio mėn. 2 dieną, Belle- 
view Grove parke, Waterbu- 
ry, Conn., apie kurią jau til
po “Tėvynėje“ aprašymas, 
po kuriuo pasirašo Svečias. 
Ačiū Svečiui už aprašymą, aš 
dar biskį nuo savęs noriu pri
dėti.

Šią gegužinę rengė Water- 
bury esanti SLA 11 kuopa 
sutartinai su 4-tos apskrities 
valdyba, ir minimos kuopos 
darbininkai gegužinėje dirbo.

Svečias savo aprašyme pa
minėjo vardus nekuriu šios 
kuopos darbuotojų, kurie bu
vo ir rengėjai šios pramogos. 
Prie įjų dar reikia pridėti, kad 
ir A. Kušlis buvo rengimo ko
misijoj. Žinoma, darbininkai 
gegužinėje turi padirbėti, bet 
rengėjai turi iš anksto pada
ryti daug žygių iki viskas bū
na gerai surengta.

Kaip Šlubas Kazys rašė 
'“Tėvynėje“, kad stambus ūki
ninkas Conn. valstijoj Vincas 
Alksninis atjos ant šyvo ark
lio į gegužinę daryti tvarką, 
tai tą ūkininką teko sutikti, 
atrodo gerai. Užklausus jo 
kaip sekasi ūkininkauti, atsa
kė: “Ūkį išauginome didelį ir 
modernišką. Tik tokis ūkis 
gali dabartiniuose laikuose 
išsilaikyti“. Panašiai galima 
pasakyti ir apie Susivieniji
mą, kuris išaugino milijonais 
skaitomą kapitalą, tai tik 
taip galima išlaikyti konku
renciją šiuose laikuose.

Teko kalbėti su kitu biznie
rium M. Tynanes iš Dembury, 
Conn., kuris vis į 4-tos ap
skrities gegužines atsiveža 
medaus pardavimui. Jis sakė, 
kad jų mieste esančios SLA 
kuopos ilgų metų darbuotojas 
ir einantis finansų sekreto
riaus pareigas Vaitkunskas, 
sunkiai susirgo. Tai vis dabo
si daugiau sunkumų kuopose 
surasti pavaduotojų.
Į vakarą buvęs 4-tos apskri

ties pirm. J. Trečiokas, kuris 
buvo ir rengimo komisijoj 
šios gegužinės, pradėjo kalbų 
programą, prataręs kelis ati
tinkamus žodžius, pakvietė 
dabartinį 4-tos apskrities pir
mininką Antaną Kasperavi
čių vadovauti programai. Pa
starasis pasveikinęs svečius, 
pasisakė kaip jis pradėjo dar
buotis Susivienijime ir prane
šė, kad pasižadėjęs pakalbėti 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas, kuris 
dabar atostogauja dr. ir A.

J

Dar pakvietė Tarną Visas- 
kį. • Pastarasis tarp kitko 
stipriu balsu pareiškė: “Pra
žiopsojau savo laiką, neprisi
rašiau prie Susivienijimo, o 
dabar jau persenas”. 4-tos ‘ 
apskrities organizatorius J. 
Radzevičius jam pastebėjo: 
“Dabar Susivienijimas priima 
ir senus“.

iš Hart- 
ir iš An- 
rašytojui 
Ansonia 

matėsi 
nusitei- 

dainavo,

Autobusai matėsi 
fordo, Nevv Britain 
sonijos. Šių žodžių 
važiuojant namo į 
specialiu autobusu, 
grįžtančius linksmai 
kusius, nes jie visi
juokavo kaip broliškos orga
nizacijos nariams pridera. 
Spėju, kad ir kiti autobusais 
važiuodami buvo linksmai nu
siteikę. , (

Baigiant reikia varde SLA 
4-tos apskrities pasakyti šir
dingą ačiū gegužinės rengė
jams, darbininkams, kalbėto
jams ir svečiams.

SLA 4-tos Apskr. Koresp.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNĖS”

Sveikatos skyrius

Rugpiučio 28, 1959

♦

Iš Vėliausio SLA 142 Kuopos Susirinkimo

New Haven, Conn.
dedant vasaros sezoną vėliau
sias viršminėtos kuopos susi
rinkimas įvyko šių metų bir
želio 7 dieną. Dėl susirgimo 
kuopos pirmininko Jono Pike
lio ir neatvykimo į susirinki
mą, susirinkimą atidarė ir ve
dė kuopos vice pirmininkas 
M. Vokietaitis, tai yra šios 
kuopos steigėjas, ilgametis A- 
merikos Liet. Tautinės Tary
bos pirmininkas ir visoje A- 
merikoje pagarsėjusio dra
mos artisto, dainininko Arnol
do Vokietaičio tėvas.

Pra- atsilankyti ir naujų atsivesti. 
Po susirinkimo bus užkan
džiai su arbatėle, kurią pa
ruošti apsiėmė narės Agnės 
Pilvelienė ir J. Dičkienė.

Korespondentė J. D.
Atsiimkit laikrodėlį

SLA 4-tosios apskrities iš
važiavime, įvykusiame rug
piučio 2 dieną Bellevievv Gro- 
ve parke, rastas moteriškas 
laikrodėlis. Kuri moteris ar 
mergina jį pametėt, atsišau
ki! šiuo adresu: V. Plečkaitis, 
262 Lloyd Street, New Haven, 
Conn.

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

Rašo DR. VANDA TUMĖNIENE, V. D. U. profesorius, Chicago, 111.

VAIKO SVEIKATA

v

Ruoškitės rudeninio 
sezono darbams

Jau baigiasi rugpiučio mė- 
nesis, dienos eina trumpy n, 
naktys ilgyn, Darbo Dienos 
šventė gčia pat, ir visai nepa
jusime kai ateis ruduo su 
šaltesniu oru ir patogiu orga- 
n i z a c iniams darbams. Kad 
atėjęs ruduo su šaltu oru ne
praeitų be naudos, jau dabar 
laikas ruoštis prie rudeninio 
sezono, o jam atėjus pradėt 
ruošt įvairius pobūvius, iš 
kurių butų nauda kuopoms, 
pobūvių ruošėjams ir visai 
organizacijai.

Iš anksto pradėjus ruoštis 
prie pobūvių, juos 
daryti sėkmingais, 
ties žinoma, kad 
susirenka ne tik
mo nariai, bet ir patriotingie- 
ji lietuviai, kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių nėra 
nariais, jie dalyvaudami po
būviuose susipažįsta su na
riais, organizacijos tvarka, 
jos atliktais ir dabar atlieka
mais darbais, vėliau tampa 
nariais ir kuopų veikėjais.

Todėl iš pobūvių, gerai iš
garsintų, būna nauda kuo
poms ir visai organizacijai. 
Kuopos padidina savo iždus, 
o organizacijos šeimos narių 
skaičius padaugėla.

----------- xox -----------
Svarbu padidinti 
SLA kuopų iždus

Sekamais 1960 metais Pitts- 
burghe įvyks Susivienijimo 
deimantinis seimas, į kurį 
kiekviena kuopa norės pasių
sti delegatus ją atstovauti su
kaktuviniam seime. Aišku, de
legatus siunčiant reikia pini
gų delegatų kelionėms ir ki
toms su jų kelione susiju
sioms išlaidoms apmokėti, o 
kuopų iždai pustuščiai. Kad 
tame reikšmingame istorinia
me seime kiekviena kuopa Devenių ūkyje, negalėjo lauk- 
butų atstovaujama, dabar 
laikas pradėt prie jo ruoštis 
ir didinti kuopų iždus, kad 
galėtų pasiųsti atitinkamą 
skaičių delegatų į istorinį sei
mą ir jiems keliones apmokė
ti.

Lėšų sukėlimui geriausia 
proga yra rudens ir žiemos 
sezonais, ruošiant įvairius po
būvius. Daugelis kuopų tą 
praktikuoja per keliolika me
tų ir tokių kuopų ižduose pi
nigų netrūksta. Tą gali pada
ryti visos kuopos, tik reikia 
iš anksto prie parengimų ruo
štis, juos gerai išgarsinti, o 
pasekmes bus geros. Ir sena 
lietuvių patarle sako, kad no
rint ką nors pasiekti, reikia 
dirbti, nes veltui niekas nieko 
neduoda. Susivienijimo nariai 
yra darbštus žmones, tad rei
kia manyti, kad kiekvienos 
kuopos veikėjai pasistengs 
tinkama! prisiruošti prie savo 
organizacijos deimantinio sei
mo ir pasiųs atitinkamą skai
čių delegatų kuopą atstovau
ti.

ti ilgiau ir išvažiavo, todėl 
pakvietė T. Matą. Pastarasis 
pasidžiaugė, kad jų rengta 
gegužinė gerai pavyko, 
ragino visus rašytis prie 
sivienijimo ir dirbti dėl 
tuvos išlaisvinimo.

Užrašų sekretorius Jurgis 
Trečiokas perskaitė protokalą 
iš gegužės mėnesio susirinki
mo, kuris buvo vienbalsiai 
priimtas. Protokole skambėjo, 
kad balsuojant pirkimą sene
liams namo, už tai kad SLA 
organizacija pirktų namą, 
balsavo 9, o kad nepriktų bal
savo 10 narių. Tokiu budu 
kuopa pasisakė prieš namo 
pirkimą. Tas įvyko kada na
riai išklausę centro sekreto
riaus dr. Viniko laiške pa
reikštus klausimus, giliau da
lyką išdiskusavo ir permatė, 
kad prie esamų sąlygų namo 
pirkimas ir išlaikymas gali 
sudaryti Pildomąjai Tarybai 
daug darbo ir rūpesčio ir sy
kiu gali atnešti nuostolių ir 
pačiai SLA organizacijai.

Finansų sekretorius Vladas 
Šiaulys raportavo, kad musų 
kuopos veikli narė, būtent 
Marė Ausiukaitienė, apleido 
musų koloniją išsikeldama į 
126-tą kuopą. Šitai išgirdę 
nuliudome, kad netenkame 
nuoširdžios veikėjos. Guodžia
mės tik tuo, kad dar ne į ka
pus išvyko ir gal gyvenimas 
pasitvarkyti taip, kad pp. Au- 
siukaičiai vėl į New Haveną 
sugryž gyventi. Kol kas vi
si kuopos nariai linki savo 
mielai narei ir veikėjai ge
riausios kloties jos gyvenime 
ir ilgiausių metų.

Laiškas skaitytas nuo 
Amerikos Lietuvių 

Auklėjimo Sąjungos 
paramos sportininkų 
į Pietų Ameriką. Po

Chicago, Illinois

SLA 36-TOS KUOPOS 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo mėn. 2 
dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street, 7:30 valandą vakare. 
Per vasarą neturėjome susi
rinkimų, tai dabar kviečiami 
visi nariai ir narės į šį susi
rinkimą.

A. Kaulakis,
SLA 36 kuopos sekr.

Philadelphia, Pa.

SLA 135 Kp. Susirinkimas

Eidamas SLA 135 kuopos 
finansų sekretoriaus ir sy
kiu organizatoriaus pareigas, 
šiuomi pranešu kuopos na
riams ir narėms, kad musų 
kuopos mėnesinis susirinki
mas bus Lietuvių Muzikos 
Svetainėje, 2715 E. Allegheny 
Avenue, rugsėjo 6 dieną, sek
madienį, 2 valandą po pietų. 
Todėl narės ir nariai, kurių 
mokesčiai vasaros karščio 
metu yra užsivilkę, prašau 
susirinkiman pribūti ir duok
les apsimokėti.

Z. Jankauskas,
Finansų sekretorius.

. i
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Perstatytas “Tėvynės“ 
daktorius M. L. Vasil. Jis pa
sveikinęs svečius, prisiminė 
nekurtuos SLA darbuotojus, 
kaip tai velionį Joną Žeman- 
tauską, Joną Tareilą, kuris 
jau neturi pakankamai jėgų 
atsilankyti į gegužinę.

Pakviestas tarti kelis žo
džius plačiai žinomas veikėjas 
ir 4-tos apskrities sekreto
rius Antanas Oranta ir nenu- 
i 1 s t a n tis darbuotojas SLA 
organizijoj Antanas Birieta, 
iš Manchester,- Conn. Pasta
rieji pratarė po kelis atitinka
mus žodžius.

re-

Akron, Ohio

(Tęsinys)

Kadangi visi miego nenormalumai 
rodo labai jautrią vaiko nervą sistemą, 
sunku emocinį stovį dėl santykių su tė
vais ar su mokykla, tai svarbiausias gy
dymas yra pašalinti priežastį, jo sun
kius pergyvenimus, nuraminti, sutei
kiant jam reikalingą pagalbą. Tai yra 
esminis gydymas, o ne vaistais. Jeigu 
vaikas sunkiai užmiega, reikia vengti 
visų jaudinimų vakarais, būtent kino, 
televizijos ar skaitymų, nors ir butų ma
lonus; vengti sunkių valgių vakarienei, 
o taip pat gėrimų, kaip arbatą ir kavą. 
Grynas neperšiltas oras irgi padeda; da
boti, kad butų lengvas apklojimas. 
šlapinimosi kontrolės sidrimas-eneresis

Naujagimis šlapinasi į vystyklus. 
Tą veiksmą jis išmoksta kontroliuoti ve- 
liau. Kuo anksčiau mokinamas su pa
galba sąlygių reflektų, tuo lengviau į- 
pranta, kas būna metų gale, ar antrų 
pradžioje. Jeigu jis to neišmoksta, tai 
šlapinimas lovoje palieka ilgam, o kiti 
turi tą ydą suaugusiųjų amžiuje. Daug 
rečiau būna dieninis šlapinimas į kelnes. 
Atsitinka ir fizinių priežasčių, būtent 
šlapinimosi takų prigimti nenormalu
mai. Reikia ištirti, jeigu toks blogas į- 
pratimas pasilieka ilgiau.

Vaiko jautri nervų sistema ir jo 
emociniai pergyvenimai yra tos ydos 
priežastis. Ji gali prasidėti pas švarų 
vaiką po sunkio pergyvenimo ir laimės, 
pav. tėvų išsiskyrimas, ar jų staigus iš
vykimas, antro kūdikio gimimas ir tt.

Vaikas, kuris nesugeba kontroliuoti 
šlapinimosi, jaučiasi menkavertis, kal
tas; jis gėdinasi, yra nemėgiamas tėvų, 
pajuokiamas draugų. Toks vaikas turi 
būti gydomas kaip sunkiai sužalotas 
emociniai. Jis neprivalo būti baramas, 
baudžiamas, ar gėdinamas, kas tik smar
kiai pablogina jo psichinį ir emocinį sto
vį. Atbulai tenka pakelti jo pasitikiėji- 
mą savimi, kad tos ydos jis gali atsikra
tyti. Reikia pašalinti jo sunkesnius per
gyvenimus ir nuraminti. Tėvai turi ro
dyti pastangas padėti jam ir užtikrinti 
savo globos pastovumą. Tas yra esmi
nis gydymas, o įvairių tam pagelbinių 
priemonių yra nemažai: vaistai, elektri
zacija, skysčių mažinimas, ypač po pie
tų ir vakarais, kėlimas šlapintis naktį 
tam tikromis valandomis.

Žaidimas kūno dalimis

tu. Jeigu visi tie nerviškumo reiškiniai 
pas didesnį vaiką nepraeina, o dar blo
gėja, tenka susirūpinti jo psichiniu sto
vu.

Tad kuopų Veikėjai broliai 
ir sasės, imkitės darbo ir ne
laukite iki kas nors jus para
gins, dirbkite patys ir ragin
kite kitus dirbti.

\

Šiaurės 
Fizinio 
prašant 
kelionei
apkalbėjimui nutarto paauko
ti iš kuopos iždo $5.00.

Iškeltas kla u s i m a s apie 
miesto knygyne esamą lietu
vių kalboje knygų skyrių, 
apie ką ne tik musų naujaku
riai, bet ir patys kuopos na
riai mažai ką žino. Lietuvių 
kalboje knygų skyrius mažai 
yra lankomas, nors jame yra 
ir gana vertingų knygų. Tie
sa, yra ir tokių dėl kurių lie
tuvių tautai butų gėda prieš 
Ameriką. Sužinojus apie šį 
miesto knygyne lietuvių sky
rių, ypač musų naujakuriai 
galėtų tą skyrių geriau per
tvarkyti. Tie, kurie to sky
riaus įsteigimu rūpinosi, jau 
yra apleidę šį pasaulį. O jei 
kuris dar gyvas, tai jau akių 
šviesa susilpnėjus.

ĮPo vasaros atostogų pir
mas šios kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėn. 6 dieną, 
t. y, pirmą viršminėto mėne
sio sekmadienį, priprastoj 
vietoj ir priprastu laiku, 243 
Front Street, 2-rą valandą po 
pietų. Kviečiame visus narius |

SLA 354 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugsėjo mėnesio 6 
dieną, priprastu laiku ir pri
prastoje vietoje.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės malonėkite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes turime 
daug reikalų aptarimui. Atei
dami į susirinkimą, atsiveski
te savo draugus ir pažįstamus 
prirašyti prie SLA 354 kuo
pos. J. V. Ramoška.

Port Chester, N. Y.

SLA 367 KUOPOS 
narių susirinkimas bus laiko
mas šių metų rugsėjo mėne
sio 13 dieną, po numeriu 14 
Brecknudg Avenue, Port Ces- 
ter, N. Y. Pradžia antrą va
landą po pietų.

Prąšomi visi kuopos nariai 
ir narės atsilankyti ir užsi
mokėti mėnesines mokestis. 
Yra ir kitų reikalų aptarimui 
dėl kuopos gerovės. Iki pasi
matymo susirinkime rugsėjo 
mėnesio 13 dieną.

Ona Gotautienė.

i

Piršto čiulpimas, dažniausia nykš
čio, yra neretas pas jauną, kūdikį, bet tas 
palinkimas praeina kūdikiui paaugus. 
Jis jį vartoja prieš miegą, rečiau dieną. 
Bet yra vaikų, kurįe nenustoja čiulpti ir 
paaugę, ne tik gulant, bet ir bėgiodami. 
Tas yra nervingas vaikas su stipria 
emocine reakcija įvairiems pergyveni
mams. Pašalinti tą ydų yra sunku. Ne
padeda tepimas karčiais vaistais, piršto 
aprišimas, vartojimas pirštinių ir kitų 
mechaninių kliūčių. Čaunasi įspūdis, 
kad jos padidina, sužadina norą čiulpti, 
nes nuolat primena jį. Svarbiausi prie
monė yra, kad vaikas pasijaustų tėvų
mylimas, jų globos užtikrintas. Be to, Vaiko nepaklusnumas iššaukia nesusi- 
kad butų pašalinta jo pergyvenimų prie
žastis. i H

Taip pat emocinės kilmės yra nagų 
kramtymas. Ir šiuo atveju nepadeda jo
kios išorinės priemonės nei raminantieji 
vaistai, tik pašalinimas jo didelių rūpes
čių, jaudinančių pergyvenimų ir baimės. 
Gražinus ramumą ir patenkinimą, tas į- 
pratimas išnyksta savaimi.

Dantų griežimas miegant nepaeina 
nuo kirminų, o tik nuo sunkių sapnų 
kaip pasekmė vaiko emocijų dienos me-

Žaidimas lytiniais organais dažnai 
pasitaiko pas vaiką, kuomet jis pradeda 
įdomautis jais, maždaug 4 metų amžiu
je. Bet tas nėra seksualinis žaidimas, 
tik panašus j žaidimus savo kūno dali
mis. Kuomet žaidimas surištas su lyti
niu malonumu ir kartojasi pastoviai, tai 
vadinama jį onanizmu ar masturbacija. 
Daugumoje atsitikimų tas yra tik laiki
nas reiškinys. Neretai, būna lokalinė 
priežastis, kaip ankštos kelnaitės, kurios 
iššaukia niežėjimą, norą kasytis, trinti, 
arba nuo nešvarumo užsidegimas su nie
žėjimu. Kai kurie gauna pirmą lytinį 
jausmą lipdami į medį, jodami arkliu, 
bet dauguma išmoksta iš savo draugų. 
Vaikai įpratę dažnam onanizmui lieka' 
labai nervingi, bailus, apatiški, skunžia- 
si galvos skausmais, svaigimais. Vaikas 
slepia savo įpratimą nuo tėvų, bijo jų 
barimo, bausmės. Atbulai, tėvai turi 
veikti raminančiai, padedant pašalinti 
jo sunkias emocines ar socialines proble
mas ir jo menkavertės jausmą. Vaikas 
turi vengti erotinės literatūros, jaudi-1 
naiičių vaizdų kinuose ir televizijoje. 
Kadangi toks vaikas jaučiasi nusilpęs, 
reikia pakelti ir jo fizines jėgas sportu, 
judėjimu, žaidimais ore, šaltais kūno 
aptrinimais ir dušais. Tėvai neturi ro
dyti didelio rūpesčio, nusiminimo dėl 
vaiko stovio, o reikšti jam pasitikėjimą, 
ir viltį, kad pergales ydą ir pagys.

Pykčio Priepuoliai
Nervirgas vaikas, susijaudinęs mo

tinos elgesiu su juo, parodo pyktį žo
džiais, imituodamas tėvus, arba tripsi 
koja, stumia, muša kėdę, ar laužo savo 
žaislus. Nubaustas fiziniai, muštas, jis 
tiek susijaudina, kad gauna priepuolį: 
staiga krenta ant žemės, šaukia, verkia, 
daužosi rankomis ir kojomis, muša save, 
ar kitus. Tas tęsiasi keletą, minučių. 
Boto vaikas nusiramina. Klaidinga bu
tų stengtis jį raminti, priepuolio metu, 
ar užtikrinti savo meilę ir globą, žadė
ti nusileisti jam. Geriausia palikti jį 
vieną ir nekreipti į jį jokio dėmesio. Ne
retai vaikas užpykęs pats bėga į savo 
kambarį ir ten užsidaro.

Po priepuolio jis jaučiasi nuvargęs, 
reikalingas poilsio. Nežiūrint to, dar 
nelaikąs jį raminti. Nereikia kelti jo
kių klausimų, surištų su pykčiu ir prie
puoliu. Kuomet jis pats j ieško vėl mo
tinos meilės, tai yra jo susitaikymo va
landa su tėvais.

Pykčio priepuolį vadinama dar 
temper tontrum. Jo priežastis įvairi, 
būtent, ar vaikas negauna to, ką jis no
ri ir kas jam atrodo būtina, ar jis per
gyvena didelę baimę, ar nesugeba išpil
dyti jam uždėtų reikalavimų. Pavydas 
gali pereiti į pyktį, nes jis bijo, kad nau
jai gimęs kūdikis neužimtų jo vietos, 
arba jeigu tėvai parinko kitą vaiką savo 
favoritu. Dėl tų priežasčių vaikas nu
stoja tėvų globos tikrumo, pasitikėjimo 
jais ir begalo sunkiai visa tai pergyvena.
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pratimus su tėvais. Būdamas apie 2-4 
metų amžiaus vaikas įgyja vis stipresnį 
norą pasiliuosuoti nuo tėvi> globos, likti 
savystoviu. Pradeda mažiau kreipti dė
mesio į tai, kas tėvams patinka ir ką jie 
nori. Šiuo atveju gali įvykti konfliktas, 
jeigu tik tėvai nemoka su tokiu vaiku 
elgtis, todėl labai dažnai ir nebeišvengia 
vaiko (nepaklusnumo. Sunkesniuose at
sitikimuose vaikas lieka negativistu, už
sidaro savyje ir veikia priešingai. Toks

s ' (Bus daugiau)
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SLA Pild. Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROJOKOLAS

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

(Tęsinys)

ŠERTOJI SESIJA
šeštąją ŠIA Pildomosios Tarybos suvažiavimo 

sesiją SLA prezidentas P. Dargis atidarė 1958 m. ko
vo mėn. 1 d. 10 vai. ryto, SLA Centro .pataLpose, 307 
W. 30 St., New York, N. Y.
ja

Šiame posėdyje dalyvau- 
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- 

kvorumą.
39. Apsvarsčius SLA Jaunuolių Komisijos patiek- 

veiklos planą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta
pavesti prezidentui P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. 
Vinikui, plačiau susipažinti su Jaunuolių Komisijos 
patiektais plakais, jei ras tinkamais ir reikalingais, 
autorizuoti juos, duoti atsakymą Pildomosios Tarybos 
vardu į patiektus planus bei pavedė rūpintis Jaunuo
lių Komisijos veikla.

40. E. Mikužiutei įnešus, J. Maceinai parėmus 
vienbalsiai nutarta apmokėti Jaunuolių Komisijos na
riams po $8.00 už sugaištą laiką, o tiems nariams, ku
rie atvyko iš toliau, atlyginti kelionės ir viešbučio iš
laidas.

41. Svarstomi tolimesni SLA sekretoriaus dr. M. 
J. Viniko raporte patiekti įnešimai.

Apsvarsčius praleistų per klaidą orderių nume
rių klausimą, dr. S. Biežiui įnešus, adv. S. Bredes pa
rėmus, vienbalsiai nutarta praleistus orderio numerius 
nuo 589 iki 690 numerio skaityti tuščiais.

42. Apsvarsčius vaikų apdraudos “Payor Clause” 
klausimą ir atsižvelgus, kad SLA 50-tas Seimas nu
tarė priimti šį pagerinimą vaikų apdraudoje, įnešus, 
parėmus vienbalsiai nutarta pavesti SLA sekretoriui

ro

tą

dr. M. J. Vinikui įgyvendinti SLA 50-to Seimo nuta
rimą.

43 Apsvarsčius SLA 50-to Seimo 55 nutarimą, 
kuris skamba taip: ‘‘Nutarta mokėti SLA kuopoms 
nuo surinktų duoklių kuopose 2%, kuriuos kuopos iš
mokės proporcingai tiems, kurie iškolektuoja duok
les”, J. Maceinai įnešus, N. Gugienei parėmus vien
balsiai nutarta šį Seimo nutarimą pradėti vygdyti nuo 
1959 metų pradžios (nes įstatymas atgal negali veik
ti), ir tuos du nuošimčius paskirstyti taip: Vieną nuo- 
šimtą, kaip iki šiol gaus kuopų finansų sekretoriai, o 
kitą nuošimtį duoklių kolektoriai.

Be to, nutarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. 
Vinikui išleisti aplinkraštį visoms SLA kuopoms, pa
aiškinant apie kolektorių įvedimą kuopose, jų parei
gas, atsiskaitymo tvarką ir atsakomybę, nusakant, 
kaip ir kada jiems bus išmokamas 1 nuošimtis nuo jų 
surinktų duoklių.

44. Apsvarsčius SLA sekretoriaus dr. M. J. Vini- 
ka įnešimą 20 metų taupomosios ir 20 metų išmoka
mos apdraudos klausimais ir atsižvelgus, kad dauge
lio narių apdraudos jau pribrendo ir kad visiems na
riams tenka rašyti aiškius laiškus, nurodant ką jie 
gaus atsiėmę savo taupomą apdraudą, bet mokėdami 
savo duokles toliau, arba mokėdami savo duokles už 
išmokėtą apdraudą, įnešus, parėmus vienbalsiai nu
tarta pavesti SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui išdirb
ti lenteles, kad nereikėtų kiekvienu atveju daryti at
skiri apskaičiavimai, kuriose butų nurodyta, kokias 
apdraudas už tas pačias duokles gali įsigyti ir kokias 
naudas narys gali turėti mokėdamas savo 
liau.

45. SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui 
kad nupirko naują, pagerintą “proof
$275.55, nes senuoju “proof presu” nebuvo galima aiš
kiai atspausdinti Tėvynės adresu, ko pasėkoje paštas 
yra padaręs keletą pastabų. J. Maceinai įnešus, dr. S. 
Biežiui parėmus vienbalsiai nutarta ratifikuoti “proof 
preso” įsigijimą.

46. SLa sekretorius dr. M. J. Vinikas perskaito 
M. Klimo laišką ir pridėtą prie laiško narių sąrašą, 
kuriuo įprašo leisti ęteigti naują SLA kuopą. Apsvars
čius klausimą J. Maceinai įnešus, E. Mikužiutei parė
mus, vienbalsiai nutarta duoti čarterį naujai SLA kuo
pai.

47. Apsvarsčius Liet. Radio iKorp. Bostone vedė
jams p. Minkams 25 metų sukakties minėjimo proga

suteiktos $50.00 paramos klausimą, N. Gugienei įne
šus, E. Mikužiutei parėmus vienbalsiai nutarta ratifi
kuoti suteiktą $50.00 paramą.

48. Apsvarsčius SLA Kultūros namo klausimą 
Chicagoje, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta išrink
ti komisiją iš dr. S. Biežio, N. Gugienės ir E. Mikužiu- 
tės ir pavesti jai ištirti vietoje sąlygas ir nustatyti 
galimybes ar yra galima toksai sumanymas įgyven
dinti.

49. Apsvarsčius Lietuvių Auditorijos Chicagoje 
klausimą, dr. S. Biežis pareiškė, kad pasirūpins gauti 
iš Liet. Auditorijos korporacijos patvirtintą 1958 me
tų apyskaitą, kurią prisius SLA sekretoriui.

50. Apsvarsčius Senelių ir Poilsio namo klausi
mą, įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta išsiuntinėti 
visoms SLA kuopoms atsiklausimo aplinkraštį, kad 
sužinoti kuopų ir narių tuo klausimu nuomonę, ir kiek 
SLA narių norėtų tokiame name gyventi.

SLA prezidentas P. Dargis šeštą Pildomosios 
Tarybos suvažiavimo sesiją uždarė 1 vai. po pietų pas
kelbdamas, kad septinta sesija prasidės šioje pat vie
toje 2 vai. p. p.

SEPTINTOJI SESIJA

duokles to

paaiškinus,
presą” už

ro

P I C N I C

AT 1 P. M.

Sicomac Road,

GRAND GET-TOGETHER

Lithuanian Alliance Committee on Youth Activities 
Assisted by LAA Fifth Distriet, is sponsoring

TO BE HELD AT —

LINDBERGH PARK

North Haledon, N. J
near Paterson, N. J.

SUNDAY, SEPTEMBER 6,1959
RAINORSHINE — ADDMISSION: 90 CENTS ONLY

An elaborate program has been arranged for your entertainment during 
the day and evening: BEAUTY CONTEST — DANCE CONTEST — 
DOOR PRTZES and SPECIAL ENTERTAINMENT for the GUESTS 
CHILDREN.
Choice of refreshments availablc. 
DANCING UNDER THE STARS

leisti mokslinėms studijoms paremtas knygas, kurių 
tikslas yra įrodyti mokslinėmis tezėmis apie Vakarų 
Lietuvą, kad ten nuo amžių lietuvių gyventa ir yra lie
tuvių kraštas.

N. Gugienei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus vien
balsiai nutarta nupirkti Lietuvos Vakarų Studijų Ko
misijos 20 išleistų knygų.

55. Svarstomas SLA pirmo apskričio pirmininko 
A. Staniškio laiškas, kuriuo siūlo suruošti New Yor
ke šį rudenį pagerbimo pobūvį užsitarnavusiems vei
kėjams: dr. M. J. Vinikhi, dr. P. Grigaičiui ir S. Ge
gužiui.

Visapusiškai apsvarsčius klausimą buvo prieita 
išvados, kad dėl taupumo sumetimų pagerbimą reikė
tų atidėti iki sekančio SLA Seimo.

56 Svarstomas pavienių SLA 126 kuopos fin. sek
retoriaus P. Bukšnaičio raštas, liečiąs vieno nario pra
eitų laikų duokles.

Kadangi visas reikalas yra praeities ir nėra ga
limybių jį išaiškinti, todėl įnešus, (parėmus vienbal
siai nutarta rašte suminėto nario duoklių skirtumą 
$15.98 plius $1.20 kuopos reikalams sumokėti iš Nui- 
sance Fondo.

57. Svarstomas Amerikos Liet. Tautinės Sąjun
gos raštas, kuriuo kviečia SLA dalyvauti adv. A. Olio 
ir A. Vanagaičio mirties sukakties paminėjime.

Įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta įgalioti SLA 
sekretorių dr. M. J. Viniką atstovauti SLA minėtame 
mirties sukakties paminėjime.

58. Apsvarsčius Suvalkų-Punksto lietuvių reikalą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta pavesti SLA pre
zidentui P. Dargiui ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui rei
kalą ištirti ir jei ras galima patenkinti jų prašymą.

59. Apsvarsčius SLA permokėtų duoklių Internal 
Revenue reikalą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta 
autorizuoti SLA sekretorių dr. M. J. Viniką vesti by
lą su Internal Revenue, kad sumažinti dalį mokamų 
duoklių.

60. Apsvarsčius Morkičių klausimą ir turint dė
mesyje, kad morgičių davimui paskirtos lėšos yra iš- 
sisėmusios, ir kad neapsunkinti aplikantų, įnešus, pa
rėmus vienbalsiai nutarta morgičių davimą sulaikyti 
iki pasipildys morgičiams duoti lėšos.

61. Svarstomas SLA organizacijos deimantinio-75 
metų sukakties minėjimo klausimas. SLA prezidentas 
P. Dargis paaiškino, kad sekantis SLA Seimas įvyks 
metus anksčiau prieš deimantinį SLA jubiliejų, t. y. 
kada SLA sukaks 74 metai, o kitas seimas įvyks pra
ėjus vieniems metams po deimantinio jubiliejaus. To
dėl, jis paprašė Pildomosios Tarybos apsvarstyti šį 
klausimą ir nutarti, kad žinoti, kuriame seime minė
sime SLA deimantinį jubiliejų.

Apsvarsčius klausimą ir pasisakius visiems Pil
domosios Tarybos nariams, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta ateinančiame SLA 51 Seime minėti SLA 
organizacijos 75 metų sukaktį ir sąrišyje su tuo pra
dėti naują Deimantinį Vąjų.

62 Apsvarsčius SLA Pildomosios Tarybos sekan
čio suvažiavimo klausimą, įnešus, parėmus, vienbal
siai nutarta sekantį Pildomosios Tarybos suvažiavimą 
šaukti pradedant rugpiučio 17 dieną SLA Poilsio na
me Atlantic City, N. J.

63. Apsvarsčius SLA 36 kuopos narės Salomėja 
Jankauskienės, Centr. No. 46381, kuri mirė 1959 m. 
sausio mėn. 14 d., buvo atsižvelgta, kad iki susirgimo, 
visą laiką išbuvo gerame 
mus vienbalsiai nutarta
$1,000.00.

64. Įnešus, parėmus
mokėjimo čekius, kurie nėra iškeisti dviejų metų lai
kotarpyje kanseliuoti. Apie tokių čekių kanseliavimą 
pranešti čekio gavėjui, nurodant, kad jam priklauso
mus pinigus galės gauti nauju čekiu.

65. Apsvarsčius neišmokėtų pomirtinių reikalą, 
įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta įgalioti SLA sek
retorių dr. M. J. Viniką, kad jis pagal SLA konstitu
ciją, visas neišmokėtas pomirtines, prie kurių nėra 
pridėta atatinkamų pateisinamų dokumentų, sugražin
tų į Pomirtinių Fondą, iki visi pateisinamieji doku
mentai apie išmokėjimą bus pristatyti.

SLA prezidentas P. Dargis, padėkojęs visiems Pil
domosios Tarybos nariams už taip rimtą visų reikalų 
svarstymą, už įsigilinimą į visus SLA esminius rei
kalus, už visus įnešimus, pareikštas mintis SLA or
ganizacijos tobulinimo reikalu, septintą sesiją ir SLA 
Pildomosios Tarybos suvažiavimą uždarė 6 vai. v.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

I

Septintą SLA* Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
sesiją atidarė prezidentas P. Dargis, 1959 m. kovo 
men. 1 d. 2 vai. p. p., 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. iŠ. Bredes, iždo globėjas, 
Dr. S. Biežis, daktaras kvotėjas, kurie suda- 

kvorumą.
Be to, šiame posėdyje dalyvauja S. Jokūbaitis,

Centrinis Atstovas, SLA Jaunuolių Komisijos Kanado
je atstovas.

51. Prezidentas P. Dargis pakviečia Centrinį At
stovą iŠ. Jokūbaitį, jei turi kokių klausimų, pasisakyti 
SLA reikalais Kanadoje. S. Jokūbaitis iškelia SLA 
įsiregistravimo klausimą Kanadoje, nurodydamas dau
gelį motyvų, kurie verčia šį klausimą kelti ir juo rū
pintis.

Į S. Jokūbaičio iškeltą klausimą duoda platų pa
aiškinimą SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas. Jis pa
reiškia, kad Pildomoji Taryba ir visi jos nariai asme
niškai yra nemažiau suinteresuoti, kad SLA butų įre
gistruotas Kanadoje. Įsiregistravimo reikalu buvo 
atliktas labai platus susirašinėjimas su Ottawa Insuv- 
rance Departmentų ir tuo reikalu esame gavę Penn- 
sylvania Apdraudos Departamento nuomonę.

Svarstant SLA įsiregistravimo klausimą Kana
doje teko atsižvelgti į tris klausimus: 1) juridinį, 
2) finansinį ir 3) viešąją opiniją.

Nauji Kanados įstatymai įsiregistravimui yra pa
lankus, viešoji opinija gera. Bet tuojaus susiduriame 
su finansiniais sunkumais. SLA sekretorius dr. M. J. 
Vinikas nurodė, kiek Kanada turi narių, kokios jų 
mėnesinės ir metinės duoklės, kiek kainuotų įsiregis- 
travimas ir išlaikymas, kiek kainuotų SLA Čarterio 
pakeitimas ir kokios susidarytų pridėtinės išlaidos. 
Nurodęs šias priežastis, SLA sekretorius dr. M. J. Vi
nikas paaiškino, kad tuom tarpu, įsiregistravus Kana
doje SLA organizacija susilauktų iš to nuostolio. Ta
čiau priminė, jei tas nuostolis butų tik laikinas, tai 
dėl SLA ateities gerovės butų galima jį pakelti. No
rint SLA įregistruoti Kanadoje be nuostolių, reikia 
stengtis padidinti narių skaičių ir apdraudų dydį.

Po keletos paklausimų ir papildomų paaiškinimų, 
buvo prieitą visų vieningo supratimo, kad Pildomoji 
Taryba rūpinsis įsiregistravimo reikalu, o Kanados 
SLA nariai stengsis padidinti narių skaičių.

52. Svarstant Naujienų 45 metų jubiliejaus klau
simą, J. Maceinai įnešus, adv. S. Bredes parėmus vien
balsiai nutarta pasveikinti Naujienas jubiliejaus pro
ga, paskirti $100.00 dovaną ir pavesti N. Gugienei, E. 
Mikužiutei ir dr. S. Biežiui oficialiai atstovauti SLA

' Naujienų jubiliejiniame minėjime.
53. Svarstomas Chicagos Aukštesniosios Litunis- 

tikos Mokyklos prašymas duoti $2,000.00 beproccntinę 
paskolą vadovėliams leisti.

Kadangi SLA tokių paskolų negali duoti, todėl 
nerasta galimybių prašymą patenkinti.

54. Svarstomas Lietuvos Vakarų Studijų Komi
sijos prašymas paremti Komisijos darbą ir pagalbėti

i
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stovyje, todėl įnešus, parė- 
išmokėti pilną pomirtinę

vienbalsiai nutarta SLA iš-
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651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn. 

CHapel 7-5164

daugiau informaclj i reikalaukite musu katalogu

•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prie firmos ištaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos lr skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 
niais ir sekmadieniais 9-4 vai.

NEW YORK 3, N. Y. 
78 Second Avė. 
ORegon 4-1540

832 North 7th St. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 

WAlnut 3-1747
Norėdami

Cleveland, Ohio

till 8 P. M.
PauDP. Dargis, Seeretary Dr. M. J. 
Board Attorney S. Bredes, Jr., and

Officials of the Alliance: President
Vinikas, member of LAA Executive 
members of Committee on Youth Activities will be present.
All members of local LAA Lodges in New Jersey and Nevv York, their 
families and friends, are cordially invited to attend this first gathering 
of Lithuanians sponsored by LAA Committe on Youth Activities.

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Licensed by USSR

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312-814 Market Street TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOroling Green 9-6992 
Visi muitai ap- 

♦SiAntinlų pristatymas garan- 
val. vakaro kasdien. SeStadie-

MUSŲ SKYRIAI:
107 So. Vermont Avė. 

LOS ANGELES 4, Caltf. 
DUnkirk 5-6550

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

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOvvnsend 8-0208

Skautų Vadovų 
Posėdis

Rugpiučio 16 d. Hartforde 
įvyko rytinio pakraščio skau- 
tų-skaučių vadovų posėdis bu
simosios stovyklos reikalais. 
Posėdžiui pirmininkavo V. 
Pileika. Dalyvavo 16 vadovų 
iš įvairių vietovių. Nuspręsta 
stovyklos .programą n e a p- 
krauti užsiėmimais; akcen
tuoti lituanistiką žaidimų — 
rungtynių forma. Painfor
muota, jog iki šiol apie savo 
dalyvavimą yra pranešę apie 
300 visų šakų skautų ir skau
čių.

Stovyklos oficialus atidary
mas įvyks sekmadienį, rugp.

30 d. 5 vai. vakare, po to — 
laužas. Visuomenė kviečiama 
atidaryme dalyvauti. Stovyk
los adresas — Camp Child, 
Manomet, Mass. (11 mylių už 
Plymouth, važiuojant į Cape 
Cod. Stovyklavietė yra prie 
Rt. 3A). R. K.

Musų mieste rugsėjo mėn. 
5 ir 6 dienomis įvyks Valstie
čių Liaudininkų suvažiavimas 
Lake Shore Country Club pa
talpose. Pradžia 1 valandą po 
pietų. Apie valstiečių liaudi
ninkų darbus pranešimus pa-

darys dr. Karvelis, H. Blazas, 
M. Mackevičius, L. Šmulkš
tys, J. Audėnas ir kiti. Posė
džiuose ir sandariečių rengia
mam pobūvy rugsėjo 5 die
nos vakare dalyvaus ir kalbą 
pasakys konsulas dr. P. Dauž- 
vardis. Bus ir meninė progra
ma, kurią atliks solistė Juzė 
Daugelionė. Rengėjai kviečia 
visus geros valios vietinius ir 
iš apylinkių lietuvius daly
vauti pobūvyje. Koresp.

Lietuvoje artistų grupė iš
vyko į Kazachstaną, vado
vaujant art. E. Juškevičiui. 
Tai “estradinių artistų” gru
pė, su akrobatais ir žongle- 
riais.



®8jyni Rugp'učio 28. 19" .

f

Amerikos Lietuvių Veikla
New York, New York

LANKĖSI REDAKCIJOJ

Pirmadienį, rugpiučio 24 
dieną Tėvynės redakcijoj lan
kėsi Susivienijimo iždininkė 
Nora Gugienė ir lietuviškų 
radijo valandų vedėja Sophia 
Barčus iš Chicagos. P-nia Gu
gienė dalyvavo Susivienijimo 
Pildomosios Tarybos narių 
posėdžiuose, kurie praeitą sa
vaitę vyko Atlantic City, N. 
J., o p. Barčus buvo nuvykusi 
į Atlantic City kelioms die
noms atostogų, tai grįždamos 
sustojo New Yorke ir aplan
kė savo organizacijos organo 
redakciją. Su malonioms vieš
nioms pasikalbėta organizaci
jos ir kitais reikalais.

Ponia Gugienė tos pat die
nos popietį išskrido į namus, 
o p. Barčus pasiliko kelioms 
dienoms New Yorke aplanky
ti Čia gyvenančius draugus 
drauges.

burgh, Pa., K. Butienė iš To
ronto, Ontaria, Canada, D. 
Brauklys su žmona iš Gil- 
bertsville, Pa., dr. S. Budrys 
iš Chicagos, dr Pautienius su 
žmona ir šeima iš Cleveland, 
Ohio, Helen Povilanskas iš 
Brooklyno, dr. Biežis su žmo
na iš Chicagos, Natalija Kul- 
bak iš Brooklyno, Valatka su 
žmona iš Paterson, N. J., adv. 
Briedis su žmona iš Brookly
no, L. Jankauskaitė iš Brook
lyno, ir šių žodžių rašytojas 
su žmona iš E. Orange, N. J.

Vladas J. Dilis.

Gausiai dalyvaukime šiame 
bankete, kuriame turėsime 
progos susipažinti tiek su 
suvažiavimo dalyviais, tiek su 
Bendruomenės ir kitų lietu
viškų veiksnių vadais. Turėsi
me ir aukštų amerikiečių sve
čių, kurių pavardes paskelbsi
me vėliau.

pareigūnai bus šie — Ig. Pet- 
niunas — vyriausias ūkvedys, 
kun. J. Klimas -— kapelionas, 
D. Glodas — vandens sporto 
vedėjas, R. Kezys — laikraš
tėlio redaktorius. R. K.

Padėka

Brooklyn, N. Y.

“Jos balsas buvo saldžiausias, kokį 
kada nors girdėjau

Banketo meninę programą 
išpildys visų mėgstama švel
nioji solistė Monika Kripkau- 
skienė, akompanuojant muzi
kui Aleksandrui Kučiunui. Šo
kiams gros lietuviškas orkes
tras. V. Kutkus.

Chicago, Illinois

9

Lietuviams Skautams Rem
ti Komitetas New Yorke šir
dingai dėkoja rašytojui Ste
pui Zobarskui už paaukojimą 
komiteto reikalams didesnio 
kiekio lietuviškų knygų. Taip 
pat ačiū tariama ir žurnalis
tui Juozui Valakui, prisidėju
siam prie vertingos dovanos 
gavimo.

MRS. ANN F. BLATT
The Bronx, N. Y.

“Vieną rytą atsikėlus staiga 
pasijutau nepaprastai liguis
ta. Grįžau į lovą, bet, nors 
telefonas buvo arti, sunku 
buvo jį pasiekti. Šiaip taip 
pasiekiau ir vienu pirštu pa
sukau telefono ciferblatą 
(dial), raidę ‘O.’ Atsiliepus 
telefonistei pasakiau gydyto
jo pavardę. Staiga išgirdau 
malonų balsą: ‘Nesirūpink 
Mrs. Blatt, tuojau pašauksiu 
tau pagalbą.’ Tai buvo Cen- 
tralinės vedėja. Ji toliau su 
manim kalbėjo ir raminu. Tuo 
metu telefonistė šaukė man 
pagalbą. Dėka jų rūpestin
gumo ir paslaugos pagalba 
atvyko laiku.”

įvairiais reikalais. Tas pa
tarnavimas yra pigiausias 
reikmuo šeimos gyvenime. Jo 
kaina pakilo mažiausiai.

NEW YORK TELEPHONE 
COMPANY

Įsipareigojimus priima ir— 
pamiršta. — Prof. sąjungos 
tarybos p-kas Dobrovolskis 
‘Tiesoje” skundžiasi, kad kai 
kurios įmonės priima ir pas
kelbia soolenktynių įsiparei
gojimus, bet juos greit vėl 
pamiršta.

43
ir

Atlantic City, N. J

laužavedė, R.

virši-

Detroit, Michigan
300.00Rengiamas Banketas

600.00

%•

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

43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 1 savaitę 2 d
81 kp., So. Omaha, Nebr., sirgo 5 sav. 6 d___

šiltai pri- 
pasižadėjo

bu-
la-

$302.58
$16,340.67

f
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skaučių 
viršninkė,

— padėjėja, A. 
komendante, L.
- progr a m o s

A. Kalvaityte' —

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AL. BALTRUNAS-BALTON 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

kiekvienam lietuviui, 
kiekvienas lietuvis pri- 
apsidrausti.
gaila, kad SLA. vasar-

Daug Atostogininkų 
, SLA Vasarnamyje

• U i .. »• . • .

— adjutantas, 
programos ve- 

J. Raš- 
vilkiukų stovyklos vir-

*

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

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

t

Išmokėtos ligoje pašalpos
B. VAIČAITIS,
K. BALIULJS,
O. RABAŠAUSKIENffi, 185 kp., E. Chicago, Ind., sirgo 8 sav. 3 d.
A. GALIŠAUSKAS, 227 kp., Dės Moines, Iowa» sirgo 5 savaites

J. DRAGOON, Jr., 290 k., Rumford, Me„ sirgo 12 savaičių --------
DIOKAS, 315 kp., Hudson, N. Y., sirgo 8 savaites _____ ._______

kaip kas- 
ruošia sa-

I.
J.

SLA 38 Kuopos Veikla

A

- $16.00
88.00
41.08
60.00
51.00
45.50

LITHUAN1AN ALL1ANCE 0F AMERICA
807 W. 30tb St, New York 1, N. Y. Tel. LA

SLA vasarnamis Atlantic 
City yra patogi vieta poilsiui 
ir Jįętūvių veikėjų ir profesio
nalų .'susitikimo bei susipaži- 
nimp’ centras. Čia dabar yra 
suvažiavę ne. tik SLA Pildo
mosios Tarybos ir Kontrolės 
Komisijos nariai aptarimui 
savo organizacijos reikalų. 
Čia taipgi įvyko dabar einan
čio Vajaus Komisijos posė
džiai

Be Susivienijimo pareigūnų, 
čia yra privažiavę vasaro
ti daug lietuvių: visuomeni
ninkų, profesionalų, biznierių 
net iš tolimų Amerikos ir Ka
nados lietuviais apgyventų 
miestų. Čia juos supažindina 
su SLA tikslais centro val
dybos nariai: prezidentas P. 
Dargis ir sekretorius dr. M. 
J. Vinikas. Lietuviams gyve
nantiems išeivijoje, ši Ameri
koje didžiausia lietuvių fra- 
temalė draudimo ir ligoje pa
šalpos organizacija yra reika
linga 
kurioj 
valetų

Tik
vietė yra maža ir tik maža 
dalis norinčių čia vasaroti te
gali į ją patekti.

Šiuo laiku čia atostogauja 
sekanti:

Adv. Dailidė su žmona ir 
Šeima iš Cleveland, Ohio, dr. 
Kanauka su žmona ir šeima 
iš Baltimore, Md., SLA prez. 
P. Dargis su žmona iš Pitts-

SLA 38 kuopos įvykęs pas
kutinis susirinkimas, dėl va
saros pramogų, malonumų ir 
gausių rugpiučio mėnesį ato- 

• stogų, nors nebuvo gausus, 
bet turiningas. Veiklus kuo
pos pirmininkas J. Aymanas 
pristatė 6 naujus narius.

Tai pavyzdys visiems SLA 
nariams, kuris kiekviename 
susirinkime vis atneša prira
šęs po keletą naujų narių. 
Tai tikrai bravo broli Ayma- 
nai!

Adv. Bredes kvietė atsi
lankyti į pirmąjį jaunuolių 
parengimą, įvykstantį rugsė
jo 6 dieną Lindbergh Parke, 
N. J. Susirinkimas 
ėmė kvietimą ir 
dalyvauti.

Gi 38 kuopa, 
met, taip ir šiemet
vo metinį parengimą Piliečių 
Klube, Brooklyne, lapkričio 
pradžioje. Išrinkta komisija 
iš: St. Volskio, Aymano, Pa- 
rojaus, Joniko, Bručo ir Ma- v • •
C1O.

Ruoškitės visi, nes parengi
mas bus didelis, gražus ir gai
lėsis tie, kurie jame nedaly
vaus. J. Parojus.

SLA 134-TOS MOTERŲ 
kuopos poatostoginis svarbus 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 3-čią dieną, 
7:30 valandą vakare, Holly- 
wood svetainėj, 2421 W. 
gatvė.

Visos narės kviečiamas 
tinai atsilankyti, nes yra
bai svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi užsilikusios su mokes
čiais prašomos nepamiršti už- 
simokėt. Kp. Valdyba.

Rambynas II Stovyklų 
Vadovybės

Rytinio pakraščio skautų- 
skaučių stovykloms, kurios į- 
vyks rugp. 30—rūgs. 7 dieno
mis, yra sudarytos vadovybės 
senkančios sudėties: 
— R. Molienė —
L. Avižonienė 
Vedeckaitė — 
Petrauskaitė 
vedėja,
paukštyčių stovyklos vedėja,
M. Jucėnaitė 
BartytėiLora — sanitarė.

Skautų: V. Pileika
ninkas, R. Kezys — pavaduo
tojas ir atstovas reprezentaci
jos reikalams, V. Alksninis— 
komendantas, K. Čampė — 
stovyklos apsaugos vedėjas, 
V. Raškevičius 
V. Strolia —
dejas ir laužavedys, 
kys 
šininkas, Ed. Liogys — redio- 
fono vedėjas.

Abiems stovykloms bendri

Retkarčiais telefonas atlieka 
nepaprastą paslaugą, bet daž
niausiai jis patarnauja mums
Kiekvienam turi rūpėti soras telefono patarnavimas . . . šiandie ir rytoj

Labor Day savaitgalio me
tu Detroite įvyks Pirmasis 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimas, į kurį suplauks 
atstovai iš visos Amerikos. 
Ta proga rugsėjo mėn. 6 die
ną (sekmadienį) 7 valanlą va
kare Sheraton-Cadillac vieš
bučio geriausioje salėje įvyks 
suvažiavimo dalyviams ir 
svečiams pagerbti banketas, 
kuriame kviečiami dalyvauti 
visi detroitiečiai be išimties. 
Ponios pradėkite siūti suk- 
nes.

Susivienijimo Jaunimas Kviečia!
SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJA TALKININKAUJANT 

SLA PENKTAM APSKRIČIUI

1959 m. Rugsejo-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 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

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugpiučio 22, 1959 Metais

Išmokėtos pomirtinės
MARE USEUENE, 18 kp., Westville, III., gimusi 

kovo mėnesį, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė birželio 2, 1929 m. Mirė rugpiučio 5, 1959 
m. Velionės dukteriai, Helen Data, pomirtinės 
išmokėta ___________________________ .----------

PRANAS MIKALAUSKAS, 38 kp., Brooklyn, N. Y., 
4 gimęs rugpiuči 20, 1892 m., Lietuvoje. Prie SLA 

prisirašė liepos 4, 1926 m. Mirė liepos 5, 1959 
m. Velionio žmonai, Veronikai Mikalauskas, po- 
pomirtinės išmokėta ------------------------------ -—

ELZBIETA MIKOLAITIENE, 66 kp., Ansonia, Conn., 
gimusi spalių 18, 1888 m., Marijampolėj, Lietu
voje. Prie SLA prisirašė gegužės 6, 1939 m. Mi- 

'rė birželio 22, 1959 m. Welfare Commissioner 
Statė of Connecticut pomirtinės išmokėta--------

ANTANAS MAČIS, 82 kp., Pana, III., gimęs birželio 
13, 1876 m., Marijampolės apskr., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė vasario 2, 1919 m. Mirė liepos 10, 
1959 m. Velionio sunui, Juozui Mačiui, pomirti
nės išmokėta-----------------------------------------------

LAURINAS ADOMAITIS, 226 kp., Chicago, III., gi
męs rugpiučio 9, 1881 m., Garliavoje, Lietuvoje. " 
Prie SLA prisirašė gruodžio 6, 1925 m. Mirė lie
pos 29, 1959 m. Velionio žmonai, Anna Aado- 
maltis, pomirtinės išmokėta --------------------------

Biznieriai 
garsinkitės

SLA organe
Tėvynėje

Jei galvojate parduoti ar 
pirkti namą bei kitokią nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkit:

WOodland 2-7926

J. DAGYS Real Estą te
NOTARY PUBLIC 

1222 Blaisdell Street

ROCKFORD, ILL.

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

600.00

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS—SLA NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

KOPLYCIOS VISOSE MIESTO DALYS®

()•«■■»- !><«*■(>
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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 LIETUV V’ tur1 daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dolM visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimls 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
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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.
Kreipkite*:

SLA
128 S. Maine Avė., Atiantto City, N. J. Tel. 5-9370

arba

I
 IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Paradyta S. MICOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai ' 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; Apie Hojlywoodo 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; Kai& gyvena ; 
rezervatų Indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po Žeme; Žuvys j 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisakiusieins knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiauraa 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalu* 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bai polemikos 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomone. 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11.01 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse — 
114.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, 17.00 — pusei metų.

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

NAUJIENOS
1739 Sontk Hafoted Street, CUcace 8, Ulineu

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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