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SEIMAS PRADĖTAS GRAŽIAI
Pirmoje Sesijoje Dalyvauja 120 Delegatų

9

vienijimo 
am vaclo-

1. Rezidentas Dargis, pasakęs turiningą kalbą, 
Pirmiausia jis paskyrė mandatu komi-

Antanų .Praškevičių iš Cl'eveland, Ohio, Juozą4- J ’ 4r

VISIEMS LAISVOJO PASAULIO
LIETUVIAMS, LATVIAMS IR ESTAMS

BALTUOS TAUTŲ GEDULO PROTESTAS

Pirmadienį, liepos 11 dieną, 10 valandą ryto, Roose
velt Hotel, Pittsburgh, Pa., prasidėjo Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje 51-mas, Deimantinis, Seimas, kurio 
atidarymo iškilmes pradėjo Susivienijimo trečios ap
skrities ir Seimo rengimo komisijos pirmiiinkas Stasys 
Bakanas. Jis, taręs atitinkamą momentui žodį ir pa
sveikinęs delegatus, paprašė įnešti Amerikos ir Lietu
vos vėliavas. Po vėliavų įnešimo p. Bakanas tolimesnei 
programai vadovauti pakvietė p. B. Pivaronienę. Pas
taroji, tarus kelis žodžius lietuvių ir anglų kalbomis, 
pakvietė tarti žodį Pitteburgro miesto majoro atstovą, 
kuris pasveikino delegatus ir pasakė gražią kalba. Po 
jo pakviestas Pittsburgho miesto šerifo ofiso atstovas, 
kuris, taręs keletą gražių ir lietuviams prielankių žo
džių, įteikė Susivienijimo Sekertoriui Dr. AL J. Vinikui 
gražią sagutę šerifo ofiso vardu. Dr. Vinikas, priėmęs 
jam įteiktą dovaną, pasakė trumpų kalbą, kurioj jis 
padėkojo už jam įteiktą dovaną. 'Taipgi jis priminė, kad 
Susivienijimo turtas, apie trijų milijonų vertės, laiko
mas Pittsburghe Aldono banke.

Po to p. B. Pivaronienė pakvietė Susi 
Prezidentą Povilą Dargį atidaryti Seimą ir j 
vauti.
atidarė Seimą, 
sijon 
Krasinskų iš VVorcester, Mass., ir Antaną Andriulionį 
iš Boston, Mass. Iki mandatų komisija patikrins man
datus, Prezidentas Dargis pakvietė pakalbėti šiuos žy
mius veikėjus:

Aliu. V. Sidzikauską, buvusį ilgus metus Susivieni
jimo Prezidentą Stasį G’egužį, dienraščio “Naujienų” 
vyriausią redaktorių ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorių Dr. P. Grigaitį, Jurgį Strazdą iš Toronto, 
Antaną Kalvaitį, buvusį ilgus metus savaitraščio “Ke
leivio” redaktorių Stasį Alichelsoną, inž. A. Čapliką, M. 
Klimą, J. Audėną ir “Sandaros” redaktorių Al. Vai
dyty.

Kalboms užsibaigus, mandatų komisija pranešė, 
kad ji patikrinus mandatus surado, kad pirmoje sesijoje 
dalyvauja 120 delegatui. Po to Sekretorius Dr. Al. J. 
Vinikas, pradėdamas nuo pirmos kuopos, šaukė delega
tus vardais, o ženkleliams prisegioti paskirtoji komisija 
prisegė ženklelius, o dovanų įteikimui komisijos narės 
įteikė delegatams ir delegatėms dovanas, kurios buvo 
paruoštos delegatams apdovanoti Deimantinio Seimo 
proga.

Tuomi baigėsi Susivienijimo Deimantinio Seimo 
pirmoji sesija.

Prieš dvidešimt metų, 1940 
liepos 21 dieną, Raudonosios 
Armijos okupuotose Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respubli
kose Kremliaus sufabrikuoti 
vadinami liaudies seimai Tali
ne, Rygoje ir Kaune priėmė 
vienodo turinio Maskvos pa
diktuotas rezoliucijas, prašan
čias Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiąjį Sovietą, kad Lietuvą, 
Latviją ir Estiją priimtų į So
vietų Sąjungą.

Tuo Sovietų karinių jėgų 
okupacijos ir NKVD teroro 
sąlygomis primestu Baltijos 
respublikoms tariamai sav ar 
noriškos savižudybės aktu 
Maskva siekė ir tebesiekia su
fabrikuoti teisinį šydą savo 
agresijos nuogybei pridengti. 
Tuo sumetimu ir š. m. liepos 
21 Maskva ruošia to makab
riško spektaklio minėjimą, ku
riame pavergtieji lietuviai, 
latviai ir estai bus prievartau

jami liaupsinti savo pavergė
ją ir sovietinę vergiją.

Tačiau nei 1940, nei juo la
biau 1960 metais jokie Mask
vos makabriški spektakliai 
nesuklaidino ir nesuklaidins 
nei pavergtųjų Baltijos tautų, 
nei laisvojo pasaulio nusista
tymo. Sovietų Sąjungos ag
resijos veiksmai prieš Lietu
vos, Latvijos, Estijos respub
likų nepriklausomybę ir teri
torinį integralumą jokiais 
Maskvos spektakliais neužtu
šuojami. Užtenka čia tik pri
minti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Kongreso specialios 
komisijos Baltijos valstybių 
okupacijos tirti išvadas. “Yra 
aiškiai ir galutinai įrodyta,“ 
sako komisija, “kad Estija, 
Latvija ir Lietuva buvo jėga 
užimtos ir neteisėtai prie So
vietų Sąjungos prijungtos. 
Bet kuris Sovietų Sąjungos 
tvirtinimas, kad 1940 metų i 

liepos mėnesį jos pravesti rin
kimai buvo laisvi ir savano
riški, arba kad to pasekmėje 
sudarytų parlamentų priimtos 
rezoliucijos, prašančios (Lie
tuvą, Latviją, Estiją) pripa
žinti sovietinėmis respubliko
mis, buvo teisėtos,—yra mela
gingas ir nepagrįstas.”

Tad liepos 21-ji yra sovie
tinio melo, apgaulės ir Balti
jos tautų valios klastojimo 
diena.

Baltijos Valstybių Laisvės 
Taryba, griežčiausiai protes
tuodama prieš Sovietų Sąjun
gos tęstinę agresiją Baltijos 
respublikų atžvilgiu ir prieš 
jos ciniškas pastangas tai ag
resijai legalizuoti,—

1960 metų liepos 21-ją die
ną skelbia Lietuvių, Latvių ir 
estų PROTESTO - GEDULO

Tik Retas Lietuvos Darbininkas ir Tarnautojas 
Galės Vasarvietėse Atostogauti

Vyriausiosios kurortų, sana
torijų ir poilsio namų valdy
bos viršininkas V. Sergiejus 
neseniai sovietiniam laikraš
čiui pareiškė, kad Lietuvos 
kurortuose šiemet poilsiaus ir 
gydysis 60,000 darbo žmonių. 
Tai butų kas dešimtas Lietu
vos darbininkas ir tarnauto
jas (nes darbininkų ir tarnau
tojų skaičius, apjungtas pro
fesinėse sąjungose, siekia dar 
bar 600,000 — neskaitant kol- 
chozininkų, kurie profsąjun
goms nepriklauso).

Tačiau, pagal oficialius duo
menis, paskelbtus paskutinia
me Lietuvos profesinių sąjun
gų V-me suvažiavime, šiais 
metais į sanatorijas, poilsio 
namus, profilaktoriumus ir 
turistines bazes bus išsiųsta 
daugiau kaip 34,000 tarnauto
jų. Tai butų kiek daugiau kaip 
kas septynioliktas darbinin
kas. Bet kai į tą skaičių įeina 
ir tie, kurie kelialapius gaus 
į kitas, ne Lietuvos vasarvie
tes, tai Lietuvos vasarvietė
mis ir gydyklomis galės pasi
naudoti dar mažesnis negu 
34,000 skaičius.

Tai ryškėja ir iš Lietuvos 
vasarviečių viršininko Sergie- 
jaus pareiškimo, kad Lietu
vos kurortuose šiemet poil
siaus ir gydysis apie 60,000 
darbo žmonių. Galima spėti, 
kad daugiau negu pusė visų 
atostogaujančių Lietuvos ku
rortuose bus iš “broliškų res
publikų”. Atvykę iš Lietuvos 
žmonės yra pasakoję, kad žy
mesniuose Lietuvos kurortuo
se lietuvių vasarotojų skaičius 
palyginamai menkas.

Be to, pastebėtinas dar toks 
reiškinys: Oficialiais duome
nimis, pernai per profesines 
sąjungas Lietuvos darbinin
kams ir tarnautojams buvę 
išskirta apie 17,000 kelialapių 
į sanatorijas ir dar 39,000 ke
lialapių į poilsio namus, taigi 
viso 56,000 kelialapių. O šie
met, kaip paaiškėjo profesinių 
sąjungų suvažiavime, busią 
išduota tik 34,000 kelialapių. 
Tai rodo, kad šiemet žymiai 
mažesnis skaičius galės poil
siauti ir gydytis vasarvietėse, 
negu praeitais metais, nepai
sant, kad Lietuvos vasarvie
tės nuolat plečiamos.

Dar pažymėtina, kad kelia
lapius į vasarvietes visai So
vietų Sąjungai skirsto Mas
kva ir tik paskirtus atskirai

DIENA.
Tą dieną visi laisvojo pa

saulio lietuviai, latviai ir ir 
estai kviečiami:

(a) susilaikyti nuo visų rū
šių pasilinksminimų;

(b) organizuoti specialias 
pamaldas visų tikėjimų mal
dos namuose;

(c) siųsti asmeninius ir ko
lektyvinius protestus prieš 
Sovietų Sąjungos agresiją 
Baltijos respublikų atžvilgiu 
savo gyvenamo krašto vyriau
sybei, prašant ją daryti žygių 
teisei ir laisvei atstatyti:

(d) demonstruoti tautinių 
spalvų ir tautinio herbo ženk
lelį su gedulo šydu.

baltuos Valstybių
LAISVES TARYBA.

New Yorkas, 
1960 m. liepos mėn.

respublikai kelialapius skirsto 
respublikinės profesinės są
jungos savo nuožiūra, žinoma 
atsižvelgdamos į bendras Mas
kvos instrukcijas.

Išvada ta, kad tik retas 
Lietuvos darbininkas ir tar
nautojas gali gauti kelialapius 
į vasarvietes. O kolchozinin- 
kai ir visai išjugti iš to skir
stymo, nes jie nepriklauso 
profesinėms sąjungoms. E.

Dancigiečiai Nori At
gauti Laisvojo Miesto 

Teises

Ypatingą poziciją vokiečių 
tremtinių masėje užima buv. 
Dancigo laisvojo miesto gy
ventojai. Jie savo sąskryžiuo- 
se ir rezoliucijose pareiškia, 
kad jie Hitlerio įvykdyto “an- 
šluso“ prie Vokietijos nepri
pažįsta, nes tai buvo smurto 
aktas (kaip, pvz., ir Hitlerio 
smurtas vykdant Klaipėdos 
krašto “anšlusą”. E.) Danci- 
giečių įsitikinmu Dancigo Lai
svojo Miesto tarptautinis sta
tusas nebegalioja, tad reiktų 
ateityje vėl atkurti jo buvu
sią padėtį. Kai dėl Lenkijos, 
tai Dancigas ir Laisvojo Mies
to padėtyje galėtų turėti su 
Lenkija santykius ir lenkams 
būti naudingas kaip tarptau
tinis tarpininkas. Esamomis 
sąlygomis Lenkija, žinoma, 
taip lengvai nesutiks Dancigą 
išjungti iš savos valstybės są
stato. Dan’cigiečiai skelbia sa
vo pretenzijas gal būt atsi
žvelgdami į tolimesnę ateitį, 
kai prieis laikas visuotiniam 
sienų sutvarkymui Vidurio ir 
Rytų Europoje. E.

“Savanoriški” Darbai 
Vengrijoje

Praėjusią vasarą apie 10,500 
berniukų ir mergaičių, pri
klausančių Vengrijos jaunimo 
organizacijai KISZ, buvo pa
imta “Savanoriškoms darbo 
stovykloms”.

Šiais metais numatyta į- 
steigti 21 darbo stovykla; 
šioms stovykloms šį kartą 
darbininkų.

Už savo darbą jaunuoliai 
jokio atlyginimo negauna: 
jiems išduodami tik raštai bei 
atžymėjimai. E.

Nepaliaujamas 
kainų kilimas

Spauda paskutiniu metu vis 
daugiau rašo apie nerimastį 
sukeliantį nuolatinį kainų ki
limą šioje šalyje. Darbo De
partamento pranešimu per 
paskutinius keturius mėnesius 
kainų kilimas pasiekė savotiš
ko rekordo. Ir svarbiausia, 
kad nesama ženklų, jog kainų 
kilimas artimiausiu laiku sus
totų. Palyginus su kainomis 
1947-1949 metais dabartinis 
kainų lygis pasiekė 126,3 nuo
šimčių. Daugiau, kaip 200,00 
darbininkų, pagal jų unijų su
sitarimą su darbdaviais gauna 
atitinkamą kainų kilimui al
gų padinimą. Pakilo dauge
lis prekių, o skaudžiausia, jog 
maisto gaminiai ne tik pa
brango iki šio laiko, bet yra 
pavojus, jog jų pabrangimas 
nesustos ir artiliausiu laiku. 
Daugumai žmonių rūpestį su
daro ir medicinos pagelbos 
pabrangimas.

Šis kainų kilimas yra 
skaudžiausias senyvo amžiaus 
žmonėms gaunantiems pensi
jas, nes už tuos savo dolerius, 
kurių jie gauna labai nedaug, 
jie jau daug mažiau galės nu
sipirkti.

★

★

★

Kova už Laisvę - 
Paveikslų Paroda

Washington (LAIC) — Bir- 
želio 16 dieną Union Stotyje, 
Washingtone prasidėjo pa
veikslų paroda parodanti tik
rąjį komunistų “laisvinimą” 
Albanijoje, Bulgarijoje, Čeko
slovakijoje, Rytų Vokietijoje, 
Estijoje, Suomių Karelijoje, 
Vengrijoje, Latvijoje, Lietu
voje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Ukrainoje ir Rusijoje. Paroda 
tęsis iki liepos 15 dienai.

Parodos komiteto pirminin
kas suomis — Samuuli Romp- 
ponen.

Vakarų Vokietijoje 4 As
meny šeima Vidutiniškai 
Gauna 708,—DM Drūto 

Pajamų

Vakarų Vokietijoje 1959 
metais vieno darbininko 4-rių 
asmenų šeima vidutiniškai ga
vo 708 DM bruto mėnesiui. 
Palyginus su 1950 metais, pa
jamos padidėjo dvigubai. Kaip 
Koln’o vokiečių pramonės in
stitutas praneša, vidutiniškai 
86% visų miesto valdybos 
biudžeto pajamų prisidėjo prie 
šeimos pajamų. Didesnė šei
mos pajamų dalis nėra išlei
džiama, bet taupoma. Mėnesi
nės maisto išlaidos sudaro 
39,2% visų pragyvenimo iš
laidų, vietoje 46,4% 1950 me- 
tais. Išlaidos butui, kurui ir 
šviesai sumažėjo, gi išlaidos 
namų apyvokos dalykams, iš
laikymui bei mokslinimuisi, 
priešingai, padidėjo beveik 
dvigubai. E.

1,500,000 pušaičių. — Prie
nų miškų ūkio darbuotojai 
baigė pavasario miškų sodini
mo darbus. Aukštadvaryje 
pasodinta 1,500,000 pušaičių.

Prienų miškų ūkyje paso
dinta daugiau kaip 1,000 ha 
naujų miškų.

Pasinaudojimas Deimantinio 
Vajaus Lengvatomis Išspręstas 

Aplikantų į SLA Narius Naudai
ORGANIZATORIAI GAIJ DAR 
NAUJUS NARIUS SU VISOMIS 
MIS, JEI DĖL JŲ ĮSIRAŠYMO Į 
BETA VAJAUS METU

-:-
SUSTIPRINKIM SLA KUOPAS

I

DABAR PRIRAŠYTI
VAJAUS LENGVATO- 
SLA BUVO SUSIKAL-

NAUJOMIS JĖGOMIS

DAR PRIEŠ VASAROS KARŠČIUS PADIRBĖKIME 
SUSIVIENIJIMO NAUDAI

-:-

VĖLIAU SIUNČIAMŲ APLIKACIJŲ REIKALU
Deimantinio Vajaus duomenys, kuriuos gavome 

gegužės ir birželio mėnesiais, jau suvedami. Bet štai 
kai kurie organizatoriai klausia, kų daryti su tais apli- 
kantais, kurie vajaus metu buvo prikalbinti ir pasiža
dėjo įsirašyti į Susivienijimų, tačiau dėl kai kurių prie
žasčių aplikacijos nebuvo galutnai baigtos ir nepasiųstos 
SLA raštinei tolimesniam svarstymui.

Kalbant pasivėlavusių reikalu tenka pasakyti, jog 
keliamas klausimas yra išspręstas aplikantų naudai. Jei 
organizatoriai gegužės ar birželio mėnesiais, kada vyko 
vajus su visomis lengvatomis, prikalbino aplikantų ir 
gavo jo sutikimų įrašyti jį į SLA, bet dėl kurių nors 
priežasčių nesudarė laiku aplikacijos, tai tokių asmenų 
aplikacijos gali būti baigtos pildyti dabar ir ituoj pa
siųstos Susivienijimo centrui.

Toks išaiškinimas, liečiųs aplikacijų pasiuntimo 
laikų, duoda organizatoriams naujų galimumų, aprūpinti 
anksčiau prikalbintus aplikantus geromis apdraudoniis, 
taikant visas lengvatas, kurios duodamos Deimantinio 
Vajaus proga.

Svarbu, kad organizatoriai skubiai pasinaudotų tei
kiamu galimumu ir dar prieš vasaros karščius aplan
kytų numatytus aplikantus ir pasistengtų juos įrašyti 
į musų broliškų organizacijų. Jei dabar pasistengsime 
išvystyti gyvesnę veiklų, tai prisidėsime prie padidi
nimo vajaus rezultatų, o kartu pasitarnausim savo tau
tiečiams ir pačiam Susivienijimui jo garbingoje su
kaktyje.

ŽVILGSNIS j ARTIMŲ DIENŲ DARBUS
Deimantinis Seimas, įvykęs šių savaitę, kaip jau 

pagyrėme, pritarė vajaus planams ir darbams, tuo bildu 
naujų narių prirašymų turėsime vykdyti dar didesniu 
mastu. Tenka turėti mintyje, kad ateinantieji metai 
yra1 musų organizacijos deimantinės sukakties metais, 
nes jais Susivienijimas sulauks 75 matų amžiaus. Su
prantama, kad tųjų sukaktį įvairiai ir iškilmingai pami
nėsime, tačiau tarp minėjimo darbų pačiu svarbiausiu 
ir naudingiausiu reikia laikyti kuopų stiprinimų naujo- 
niis jėgomis.

Susivienijimas visada gyveno mintimi padėti lie
tuvių visuomenei ir, remiant tautinius bei kulturinius 
darbus, pasitarnauti musų <1 autai. Todėl į vajaus dar
bus turime žiūrėti, kaip į lietuvybės rėmimų.

Šiame patriotiniame darbe didelis ir svarbus vaid
muo tenka SLA kuopom. Jos, išsisklaidžiusios po visas 
lietuvių kolonijas, turi tamprų ryšį su visa musų visuo
mene, o tuo pačiu didelį galimumų palaikyki joje lietu
viškų dvasių. Tiems svarbiems uždaviniams atlikti yra 
reikalinga pačios SLA kuopos pajėgumas, o tai reiškia, 
kad kiekvienu atveju kuopai yra naudinga, ir reikalinga 
padidinti pas save naujų narių skaičių. Todėl planuo
jant beit kokius darbus, pirmoje eilėje tenka rūpintis 
jėgų augimu, kurių pagalba, bus galima daugiau išplėsti 
ir visuomeninį veikimų.

Šiems visiems reikalams ir musų bendrajam tikslui 
gali pasitarnauti Deimantinio Vajaus lengvatos, jei tik 
organizatoriai pasinaudos tuo galimumu, koks dabar 
yra suteiktas.

Tarp tų lengvatų yra mažų duoklių terminuota ap- 
drauda vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Taip pat 
duodama 10% nuilaida nuo duoklių, įsirašant į narius 
su Non-Medical plikacija j kiekvienų, apdraudos skyrių. 
su Non-Medical aplikacija į kiekvienų reguliarios ap
draudos skyrių.
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SLA padėtį. Iš jų kalbų gali
ma buvo suprasti, kad ne visi 
SLA nariai prisideda su darbu 
SLA naudai.
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New York 1, N. Y.

Tel. LAckavvanna 4-5523

1. Apskrities pirmininkas A. 
Staniškis, su gražia kalba su
važiavimą atidarė 1:15 valan
dą po pietų. Toliaus ragino 
delegatus priduoti savo man
datus jo paskirtai komisijai, 
kurią sudarė: S. Kuržinskas 
iš Mahanoy City, J. Staniškis 
iš Shenandoah ir p. Kaulius 
iš Easton.

suvažiavimo 
būrelis vieš-

protokolo iš 
suvažiavi-

Susivienijimo kuopų skubus pra
nešimai turi būti prisiųsti ne vė
liau savaite laiko prieš laikraščio 
'^leidimų. Redakcija straipsnius ir 
Vorespondencfjas taiso savo nuo- 
llura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numerj.

Netekus Daktaro Do 
miniko Pilkos

Niekam nepageidaujama ir 
nelaukiama mirtis skiria iš 
gyvųjų tarpo senesnės kartos 
žymius lietuvių tautos ir mu
sų broliškos organizacijos ne
it u ii s t a n čius veikėjus. Tik 
prieš keletą dienų netekome 
SLA vice prezidento J u o z o 
Maceinos, Antano Tvaranavi- 
čiaus, Juozo Ambrazevičiaus, 
o dabar, birželio 27 dieną 
daktaro Dominiko Pilkos. Tai 
didelis smūgis Susivienijimui 
į trumpą laiką netekus žymių 
ir organizacijos darbams pa
sišventusių asmenų.

Dr. Dominiką Pilką nelabo
ji mirtis ištiko netikėtai, jis 
buvo sveikas ir kitiems teikė 
patarimus kaip užlaikyti svei
katą, tačiau jį užklupo širdies 
smūgis namuose birželio 26 
dienos ryte, be sąmonės buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur neat
gavęs sąmonės birželio 27 die
ną išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ant visados. Tai netikėta ir 
nelaukta šio gabaus profesio
nalo mirtis ir kartu didelis 
nuostolis Susivienijimui ir vi
siems lietuviams.

Jis buvo gimęs 1892 metais 
rugsėjo mėn. 29 dieną Lietu
voje, Alyntos valsčiuje. J Su
sivienijimu įsirašė 1928 me
tais balandžio mėn. 1 dieną 
studentu būdamas, ir nuo pat 
įsirašymo dienos įsijungė į or
ganizacijos veiklą. Jis per il
gus metus savo kuopoje iki 
mirties ėjo finansų sekreto
riaus pareigas, dalyvaudavo 
kiekviename seime atstovau
damas savo kuopą, seimuose 
buvo skiriamas į šeimines ko
misijas, dažniausia į rezoliu
cijų komisiją. Paskutiniame 
seime, įvykusiame Chicagoje 
prieš du metus, jis irgi buvo 
rezoliucijų komisijoje. Visose 
komisijose, kurioms jis buvo 
paskirtas, jam pavestas pa
reigas atlikdavo rūpestingai, 
nes jam rūpėjo Susivienijimo 
ir lietuvių tautos reikalai, to
dėl ir jo paruoštos rezoliuci
jos seimų buvo priimtos vien
balsiai.

Be šeiminių komisijų, jis 
kiekviename seime buvo ren
kamas ir Pastoviąsias Komisi
jas, dažniausia Sveikatos Ko
misiją, nes jis, kaipo medici
nos daktaras, tai komisijai ge
riausia tiko. Jis tarnavo Su
sivienijimo nariams senesnio 
amžiaus gyventi namų (steigi
mui komisijoje, nes jam rūpė
jo, kad ilgamečiai organizaci
jos nariai, sulaukę senesnio 
amžiaus, galėtų poilsiauti ir 
ramiai gyventi po ilgų metų 
darbo organizacijos labui be 
jokio rūpesčio ir galėtų ilgiau 
gyventi.

Nors velionis Dominikas Pil
ka buvo profesionalas, medici
nos daktaras, tačiau visuomet 
būdavo demokratiškai nusitei- J

2. Laiko mandatų komisijos 
tikrinimo delegatų mandatus, 
tai pirmininkas pakvietė čia 
esantį ilgus metus buvusį S. 
L. A. prezidentu brolį S. Ge
gužį pratarti žodį kitą į susi
rinkusius. Brolis Gegužis kal
bėjo dviejomis temomis: SLA 
reikalais prisimindamas jo lai
mėjimus ir nepasisekimus, vil
tis ateičiai ir tt. Ir, kadangi 
šių metų gegužės 15-tą dieną 
sukako 40 metų kuomet buvo 
atidarytas Lietuvos Steigia
masis Seimas, tai brolis Gegu
žis plačiau prisiminė apie jo 
darbus nurodydamas jo eigą 
ir kartu Lietuvos žmonių gy
venimą, kuomet ji buvo laisva 
ir nepriklausoma. Jo kalba su
sirinkusiems patiko ir už tai 
jis gavo daug aplodismentų.

3. Mandatų komisija jau 
buvo prisirengusi patiekti su
važiavimui delegatų sąstatą, 
tai čia pat pirmininkas pas
kyrė A. Mitchell ir V. Kapo 
prisegioti delegatams suvažia
vimo ženklelius, abi iš Maha
noy City. Ženkleliai atvaizda
vo Lietuvos vėliavos spalvas: 
geltona, žalia, raudona.

4. Mandatų komisija skaito 
delegatų sąrašą ir praneša, 
kad suvažiavime dalyvauja 
apskrities valdyba: A. Staniš
kis pirmininkas, S. Kuržins
kas vice pirmininkas, J. Gegu
žytė-žalonienė sekretorė, S. 
Kubilius iždininkas, A. Rama
nauskas ir I. Petrušauskienė 
iždo globėjai ir J. Pangonis 
organizatorius. Kuopų delega
tų sąrašas yra sekantis:

23 kp., Shenandoah — J. 
Subačius, F. Šilalis, V. Visoc
kis, J. Staniškis, P. Zienienė,
O. Staniškienė, M. Šlakienė,
P. J. Alex, M. Šimanskienė.

187 kp., New Philadelphia— 
S. Kubilius.

199 kp., Shaft 
da.

211 kp., 
S. Gegužis, 
Svirskienė, 
Urbonienė,
Kapo, A. Mitchell, I. Kuzmic- 
kienė, T. Moliušienė, M. Gri
nevičienė.

342 kp., Easton
liūs, B. Radavičius, A. Kaziu-

■

A. Kalė-

Mahanoy City 
A. Gegužienė, 
M. čičkienė, 
M. Burgess,

O.
P.
V.

P. Kau-

kęs, su visais draugiškai pasi
kalbėdavo, dalyvaudavo įvai
riuose svarbesniuose susirinki
muose, pareikšdavo savo nuo
monę vienu ar kitu klausimu, 
ypač kada buvo svarstomi 
Susivienijimo reikalai, kuriuo
se dažnai buvo keliami tokie 
klausimai, kur buvo liečiama 
ligoje pašalpų mokėjimo blan- 
kos, velionis dr. Pilka į tokius 
klausimus visuomet atsakyda
vo ir paaiškindavo, kaip, jo 
nuomone, ligoje pašalpų rei
kalai turėtų būti sutvarkyti ir 
kokios blankos geriausia tik
tų eiliniams nariams.

Asmenyje dr. Dominiko Pil
kos musų broliška organiza- 
ci’a neteko rimto profesiona
lo, nuoširdaus veikėjo, iš ku
rio buvo daug tikėtasi ateity
je, bet nelauktoji mirtis nu
traukė jam gyvybės siūlą ir 
išskyrė iš gyvųjų tarpo ant 
visados. Lai jam būna lengva 
ilsėtis 
mėje, 
desnę

laisvoje Dėdės Šamo že- 
kurioje jis išgyveno di- 
savo amžiaus pusę.

tas.
Apart delegatų 

svetainėje radosi 
nių bei svečių.

5. Skaitymas 
praeito apskrities
mo, kurį perskaitė sekretorė 
Gegužytė-žalonienė. Protoko
las buvo priimtas kaip užra
šytas ir skaitytas.

6. Apskrities valdybos na
rių pranešimai. Pranešimus 
padarė pirm. Staniškis, vice 
pirm. Kuržinskas, sekr. Gegu
žytė-žalonienė, iždin. Kubi
lius, iždo globėjai Ramanaus
kas ir Petrušauskienė ir orga
nizatorius Pangonis. Visų ra
portai buvo išklausyti ir pri
imti. Sekretorė Gegužytė-ža
lonienė darydama savo prane
šimą perskaitė savo laišką ra
šytą SLA sekretoriui d r. M. 
J. Vinfikui ir jo atsakymą. 
Laiškai skamba sekančiai:

8. Lietuvos laisvinimo dar
bams buvo surinkta $18.25, 
kurie' buvo pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tapybai.

9. Sekantį apskrities suva
žiavimą buvo nutarta laikyti 
Easton, Pa., į pabaigą rugsėjo 
mėnesio ir tuom metu, kuo
met bus galima gauti patal
pas ir kitus reikalingus patar
navimus.

10. Ženklelių prisegiojimo 
komisija pranešė, kad už 
ženklelius buvo surinkta $7.38.

11. Visus reikalus atlikus 
pirmininkas Staniškis taręs 
atitinkamą žodį suvažiavimą 
uždarė apie 5:30 valandą 
pietų.

Finansinė Atskaita:

V —

po

Nuo seniaus balansas
ižde buvo_______ $175.66

Už delegatų ženklelius
buvo surinkta____  7.38

Viso $183.04

“Dr. M. J. Vinikui, 
SLA Sekretoriui, 
307 W. 30-th
New York 1,
Didžiai Gerb.

Išmokėta:

St., 
N. Y.
Sekretoriau:

SLA pirmos apskrities su
važiavimas, įvykęs 1959 metų 
spalio mėnesio 18-tą dieną 
Shenandoah, Pa., prisiminė 
faktą, kad šiemet sukanka 
Tamstai 75 metai amžiaus ir, 
kad Tamsta pašventei visą 
trečdalį savo gyvenimo SLA 
naudai eidamas taip svarbias 
ir atsakingas organizacijos 
sekretoriaus pareigas.

Suvažiavimas prisiminęs šį 
taip reikšmingą įvykį kaip 
Tamstos taip ir SLA gyveni
mą, visi suvažiavimo dalyviai 
nuoširdžiai Tamstą sveikina 
sulaukusį jau rudeninio am
žiaus ir džiaugiasi, kad vis 
dar gali SLA reikalus tvarky
ti.

Suvažiavimas siunčia Tams
tai ir prašo priimti jo daug, 
daug kogeriausių linkėjimų, 
velija, kad tarnautų sveikata 
dar per daugelį metų, o taip
gi trokšta, kad ateityje kaip 
ir praeityje visuomet stovė
tum SLA reikalų sargyboje ir 
kaipo Lietuvos sūnūs dirbtu- 
mei jos naudai.

Su gilia pagarba,
J. Gegužytė-žalonienė,

SLA pirm, apskr. sekr.” 
“Gerb. J. Gegužytei-žalonienei 
SLA pirm, apskr. sekretorei, 
18 East Pine St., 
Mahanoy City, Pa.
Didžiai Gerbiama Sekretore:

pras- 
svei-

padė-

Jus savo lapkričio 1 d. lai
šku padarėte man netikėtą 
staigmeną, pranešdama malo
nią žinią, kad SLA pirmos ap
skrities suvažiavime buvo pa
minėta mano amžiaus 75 me
tų sukaktis. Toliau, tuo pat 
laišku perdavėte apskrities 
suvažiavimo taip gilius, 
mingus ir jaudinančius 
kinimus.

Man yra neįmanoma
koti atskirai kiekvienam ap
skrities suvažiavimo delega
tui už sveikinimus, todėl pra
šau Jus, kaip tos apskrities 
Sekretorę, mano vardu, per
duoti visiems kuo nuoširdžiau
sią padėką už taip sveikinimą 
ir tokią pat gilią padėką 
šau priimkite ir Jus už 
davimą tų taip gražių ir 
lonių sveikinimų.

Su tikra pagarba, 
M. J. Vinikas, 

SLA Sekretorius”.
Pranešimus iš kuopų

pra- 
per- 
ma-

7.
veiklos padarė A. Ramanaus
kas, P. J. Alex, V. Visockis, 
S. Kubilius ir A. Kaziunas. Jie 
kalbėjo apie kuopų veiklą 
abelnai, kartais paliesdami ir

Už patalpas $5.00, už 
ženklelius $1. 00. Viso 6.00

Balansas ižde ant
toliaus________ $177.04

Oficialiai suvažiavimą už
baigus buvo vaišių programas. 
Mat Shenandoah SLA 23-čios 
kuopos darbštus vyrai ir 
darbščios moterys buvo paga
minę tikrai karališkų užkan
džių, o kas liečia gėrimėlį, tai 
žinoma, ne jie patys pagami
no, bet buvo gardus. Visi val
gė, gėrė, linksminosi iki jau 
buvo laikas 
Labai ačiū 
čiams.

Antanas

važiuoti namo. 
Shenandoahrie-

Staniškis,
Pirmininkas,

Jean Gegužyte-Zaloniene,
Sekretorė.

SLA 2-ros Apskrities 
Gegužinėje Laimėjo

dieną 
Parke, 
apskri

Birželio mėnesio 26 
Brocktone, Romuvos 
įvykusioje SLA 2-ros 
ties gegužinėje-piknike laimė
jo šie loterijos bilietai: I-mą 
premiją — $15.00 Nr. 1765; 
II-rą premiją — $10.00 Nr. 
818 V. Klemka, Arlinghton, 
Mass.; III-čią premiją—$5.00 
Nr. 2302 L. Petkiavičius, Dra- 
cut, Mass.

Laimėjusieji premijas 
šome atsiimti
sekretoriaus J. Gedminto, gy
venančio 15 Mlt.
Dorchester, 
jam

pra-
įš apskrities• v

Ida Road, 
Mass. pristačius 

laimėjimo korteles.
SLA 2-ros Apskrities 

Taryba.

Los Angeles, Calif.

SLA 75 Kuopos Piknikas

Birželio 26 dieną Arroyo 
Seco Parke įvyko SLA 75 
kuopos piknikas. Suvažiavo 
daug senosios kartos lietuvių 
imigrantų, nemažai jau čia 
gimusiųjų ir šiek-tiek naujųjų 
ateivių.

Retų svečių tarpe reikia pa
minėti Dr. Devenį ir Aleną 
Devenienę, buvusią SLA Pil
domosios Tarybos narę. De*- 
veniai iš Waterbury, Conn., 
persikėlė gyventi į Los Ange
les.

Ona Motiekienė su talkinin
kėmis piknikautojams paga
mino puikias vaišes. Kazimie
ras Kirilauskas, pikniko šei
mininkas, ibene bus padaręs 
pradžią duoti už čia įprastą 
kainą gerą alų. Iki šiol dau
gelis piknikų rengėjų buvo 
pratę vaišint svečius perdaug 
jau “skystoku” alum. Juozas 
Miliūnas, Feliksas Karaliūnas-,

i Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei- 
1 axr^T^°misi'S’ SLA 50‘to 8611110 trinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 

SVYcIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PURKOS M. 
D., ir VINCO TERCIJONO M. D.

I Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. |

Kiekvienas kraštas Giri savo mitybos pa
pročių ir ypatybių, tačiau yra bendros 
taisykles, kurios nustato žmogui reika-* 
liūgą maistą. Žmogaus mitybai reikia 
tiek paprastų tiek sudėtingų medžiagų. 
Tai yra baltymai (proteinai), angliavan
deniai, riebalai, druskos, mineralai, vi
taminai ir vanduo, šitos medžiagos yra 
reikalingos žmogaus kurmi: vienos jo 
statybai, kitos jo mitybai, trečios — kaip 
energijos šaltinis. Jeigu organizmui 
’irukst vienų ar kitų medžiagų, tai pasi
reiškia susirgimai arba dalinis badavi
mas. Iš statybinių medžiagų žmogaus 
kunui yra reikšmingiausi baltymai. Su
augusiam jų reikia vienam kūno svorio 
kilogramui 0.5—0.60 gramų, o vaikui, 
kurs auga, apie 1.5 g. vienam kūno svo
rio kilogramui per dieną. Baltymai yra 
gyvulinės ir augalines kilmes. Organiz
mas skaldo baltymus į amino rūgštis ir 
juos jungia (sintetina), į savus balty
mus, randamus tik gyvulinės kilmės bal
tymuose. Kad butų gautas reikalingų 
amino rūgščių kiekis, didi o j iš sunaudo
jamų baltymų nemažiau V3 turi būt gy
vulinės kilmės vaikui ir nemažiau V6 
suaugusiam. Tik augalinės kilmės balty
mai negali suteikti organizmui visų bū
tinai reikalingų amino rūgščių. Geriausi 
baltymai yra mėsoj, kiaušiniuos ir piene. 

(Bus daugiau)

Lietuvos Žmonių Mityba

(Tęsinys)
Iš kitų šaltinių žinome (žr. žodi 

“Maistas” L. Enciklopedija t. XVII), 
kad nepriklausomoj Lietuvoj vienas 
žmogus 1936-37 m. suvartojo vid. apie 
122 litrus šviežio pieno (arba po 334 g. 
dienai). Lietuvoj vasara pieno būdavo 
gausiau, kada' karves buvo ganomos lau
ke ir maitinosi šviežiu pašaru, negu žie
mą, kada buvo laikomos tvarte ir šeria
mos sausu pašaru.

Iš laikraščių žinom, kad praei'tą žie
mą Vilniuj kiekvienam gyventojui vidu
tiniškai tekdavo dienai apie po vieną 
sitiklą pieno (2(X) g.).

Okupuotos Lietuvos darbininkam 
trūksta pieno, daržovių, vaisių ir uogų. 
Jie vartoja daugiau duonos ir bulvių, tu
ri mažai cukraus. Mūsos didžiąją dalį 
sudaro kiauliena, dažnai lašiniai. Tai 
yra pavizdvs ne pilnai balansuotos die
tos, kur nustatytos maisto rūšys neišlai
ko pusiausvirą. Apie Hai bus toliau.
DIETOS PAGRINDAI

Dieta yra nustatytas maistas .sveiko 
ar ligonio žmogaus dienos mitybai. Svei
ko maisto paruošimas yra dietetikos už
duotis, kuri sudaro atskirą mokslo šaką.

v •

• v

Collins tvarkė barą.
Visuose kituose darbuose 

be pertraukos dirbo kuopos 
nariai: Gloveckienė, Milerienė, 
Žilinskienė, Biekšienė su anū
ke ir Macėnienė, kurios kieme 
kuopa šiemet porą susirinki
mų turėjo.

Nikodemas Mockus, daug 
metų buvęs kuopos finansų 
sekretorium, tvarkė pikniko 
kasą. Jam pagelbėjo pietų ir 
baro bilietėlius pardavinėti 
duktė Patricia. N. Morkus 
raseiniškis. Yra gyvenęs Ra
tine, Wis., turėjęs kepyklą. Į 
SLA įstojęs 1912 metais. Los 
Angeles gyvena nuo 1926 me
tų. Nikedemą Mockų SLA 75 
kuopos nariai dažnai mini, 
kaip buvusį sąžiningą ir tvar
kingą finansų sekretorių.

Daugelis narių šiame pikni
ke sumokėjo savo mokesčius, 
kuriems jau buvo laikas mo
kėti.
Nauji SLA nariai

SLA 75 kuopos organizato
rius P. Žilinskas priėmė tryli- 
ką naujų pareiškimų įstot į 
SLA.

Jozefina Gedmindenė, Vy
tautas Aleksandrunas, Martin 
Aibert Sereikis, Maria Serei- 
kis, Ana Maria Sereikis, Va- 
leria Reclite, Adella J. Re- 
clite — tai naujai į SLA įsto
jusieji.

Jonas ir Marijona Miglinai 
yra jau nuo seniau SLA na
riai. Šiame piknike jie į vaikų 
bei jaunuolių skyrių įrašė tris 
savo anukus: Mark ir Janet 
Reed ir R'obert Richard Ro- 
berts. “N.”

J. Klauseikis.

sūnūs Joną ir Alfredą, taipgi 
du anukus ir draugus.

SLA kuopoj išbuvo apie 20 
metų. Velionės vyras Kazi
mieras taipgi buvo SLA na
rys, jau 6 metai kai ilsisi 
Amerikos žemelėje. Velionė 
Marė palaidota gegužės 5 die
ną šalę jos vyro, M,t. Bene
dikto kapinėse, Bostono prie
miestį. Kuopa, pagerbdama 
savo mirusius, suteikia gyvų 
gėlių vainiką išsiskyrusiems 
iš gyvųjų tarpo. Gaila, kad 
musų senesnioji karta aplei
džia šį pasaulį labai skubiai.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionės likusiems dukrai, su- 
nams ir draugams, o velionei 
lai būna amžina ramybė.

W. V. Anesta,
Kuopos sekretorius.

Detroit, Michigan

Šaulių Kuopos Išvyka 
Buvo Sėkminga

Roslindale, Mass.

Mirė Marė Kąrtavičiene,
SLA 359 Kuopos Narė

Šių metų gegužės 2 dieną 
mirė Marė Kartavičienė, SLA 
359 kuopos narė, sulaukusi 
67 metų amžiaus. Gimusi Lie
tuvoje Suvalkijoj, nuo Puns
ko.

Dideliam nubudime paliko 
vieną dukrą Madalyn, ir du

Šių metų gegužės 29 dieną 
vietinė Šaulių Kuopa buvo su
rengusi išvyką į Nidos vasar
vietę, kuri visais atžvilgiais 
buvo sėkminga. Norintieji ga
lėjo plaukioti laiveliais, o ku
riems tas sportas nebuvo ar
timas, galėjo kitokiais budais 
išbandyti savo laimę.

Vėliau visi susėdo prie stal
ių užkandžiams, kurie buvo 
apdėti visokiais įvairiais val
giais, kuriuos pagamino ga
bios ir prityrusios šeiminin
kės. Tarp kitų garbingų sve
čių matėsi gen. J. Černius, 
Susivienijimo 352 kuopos pir
mininkas F. Motuzas ir kt. 
Visi tarp savęs besikalbėdami 
linksmai laiką leido. Tai buvo 
tikrai draugiško pobūdžio iš
vyka, kokių labai retai pasi
taiko musų mieste ir jo apy
linkėse.

Butų labai gerai, kad pana
šių išvykų butų dažniau su
rengta. Ši išvyka daug kuo 
skyrėsi nuo paprastų piknikų, 
kurie dažnai būna surengti 
musų mieste esančių įvairių ■ 
draugijų bei klubų.

Dalyvis.

Nenusisekė Vagyste

Eugene Raunvell, 27 metų 
vyrukas, gyvenantis Scotland 
Road, Norwick, Conn., nutei
stas kalėti nuo vienų iki trijų 
metų už apvogimą dviejų baž
nyčių New London ir Nor- 
wick, Conn.

Raunvell buvęs vargoninin
kas Congregational bažnyčios, 
nusprendė verstis bažnyčių 
vagyste, bet tas jam neilgai 
sekėsi. Patupdytas kletkon, 
apklausinėtas valdžios parei
gūnų jis prisipažino, kad yra 
apiplėšęs apie 20 bažnyčių 
Connecticut valstijoje, šiose 
vietose: Hartford, New Bri
tam, Newington, ir keletą ki
tur. Apvaginėjo ne tik pro
testantų bažnyčias, bet ir ry
miečių katalikų. Vogdavo

, žvakių liktorius, dėžutes su 
sudėtais apierąi pinigais ir 
kielikus. Prisipažino suvogęs 
bažnyčių turto vertės už po
rą tūkstančių dolerių. Dabar 
vėl bus teisiamas ir bausmė 
bus padidinta.

Pr. Naunčikas.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Rockford, Illinois. — Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
77 kuopos rengiama gegužinė 
įvyks sekmadienį, rugpiučio 
mėn. 7 dieną, gražiame Šimai
čių parkelyje. Rengėjai kvie
čia savo kuopos narius ir vi
sus vietiniu ir apylinkėse gy
venančius lietuvius ir lietuvai
tes gausiai dalyvauti geguži
nėje ir tyrame ore jaukioje 
nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.
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*įįSLA PiId..Tarybos Suvažiavimo Protokolas ir Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA Pildomosios Tarybos Metinio Su
važiavimo, {vykusio 1960 metais Vasa
rio 25-27 Dienomis SLA Centro Patal
pose, 307 W. 30 St., New York 1, N. Y.

(Tęsinys)

31. Svarstomas J. V. Bogdanskio Ligoje pašalpos 
klausimas.

Susipažinus su J. V. Bogdanskio atsiųstais doku
mentais Ligos pašalpos reikalu, apsvarsčius klausimą, 
įnešus, parėmus, nutarta Ligos pašalpos J. V. Bog- 
danskiui nemokėti, nes daktaras savo dokumente liu
dija, kad J. V. Bogdanskis sirgo tik vieną dieną.

PASTABA: Į šią Pildomosios Tarybos sesiją at
vyko SLA prezidentas P. Dargis ir daktaras kvotė
jas dr. S. Biežis.

32. Apsvarsčius morgičių davimo klausimą, vien
balsiai nutarta laikytis praeito Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo nutarimo.

33. Apsvarsčius Centrinio Atstovo A. Vaitkevi
čius atsiųstą raštą ir patiektas sąskaitas, įnešus, parė
mus vienbalsiai nutarta patiektas sąskaitas apmokė
ti.

34. Apsvarsčius Centrinio Atstovo S. Jokūbaičio 
atsiųstus pasiūlymus, įnešus, parėmus, vienbalsiai nu
tarta pavesti Vajaus Komisijai išspręsti tuos pasiū
lymus.

35. SLA iždo globėja E. Mikužiutė, iždininkė N. 
Gugienė ir d r. S. Biežis praneša apie dvi naujai stei
giamas Chicagoje SLA kuopas, ir kas tuo reikalu jau 
yra atlikta. Šis Chicagos Pildomosios Tarybos narių 
pranešimas buvo priimtas su padėka.

36. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškin

damas, kad prie lietuviškų Draugijų ir Klubų priklau
so kitų tautybių žmonės, todėl sąrišyje su tuo siūlo 
priimti tokį nutarimą: Jei Draugija ar Klubas tampa 
SLA draugybos mariais, tada svetimtaučius priklau
sančius prie Draugijos ar Klubo reikia priimti į SLA 
tomis pat teisėmis, kaip ir visus kitus narius.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta sekretoriaus 
pasiūlymą priimti taip, kaip buvo patiektas.

37. Apsvarsčius SLA 38 kuopos raštą, kuriuo 
prašo kuopos kasininką apdrausti nuo galimų apiplė
šimų, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti šį 
reikalą išspręsti Vajaus Komisijai.

38. Apsvarsčius SLA 51 Seimo ir SLA Deiman
tinės sukakties klausimus, įnešus, parėmus vienbal
siai nutarta pavesti SLA prezidentui P. Dargiui ir sek
retoriui dr. M. J. Vinikui pasirūpinti pagerbimu užsi
tarnavusių veikėjų, delegatams dovanų ir pramogų 
klausimais.

39. Apsvarsčius Lietuvių Auditorijos Chicagoje 
klausimą, nutarta paprašyti, kad pristatytų SLA Cen
trui dvi patvirtintas kopijas 1959 metų apyskaitos.

40. Apsvarsčius SLA 135 kuopos finansų sekreto
riaus Z. Jankausko raštą Pasaulio Archyvo reikalu, 
įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą pavesti 
išspręsti Tautos (Reikalų Komisijai.

41. Apsvarsčius Lietuvių Rašytojų Draugijos raš
tą ir atsižvelgus į SLA paskelbtą literatūrinį kontes- 
tą, nutarta prašymas palikti ibe pasekmių.

41. Apsvarsčius Pennsylvania Apdraudos Depar
tamento raštą, O. Milašauskienės pomirtinės reikalą, 
įnešus, parėmus vienbalsiai nutarta šį reikalą pavesti 
svarstyti ir išspręsti SLA prezidentui P. Dargiui ir 
sekretoriui dr. M. J. Vinikui.

43. Apsvarsčius Seimui įnešimų klausimą, įnešus, 
parėmus, vienbalsiai nutarta pavesti Vajaus Komisi
jai paruošti Seimui įnešimus, kurie yra butini orga
nizacijos pagerinimui, sustiprinimui ir patobulinimui.

44. Apsvarsčius L. S. T. Korporacijos Neo-Lithu- 

ania Vyriausios Valdybos raštą, liečiantį B. K. Balu
čio pagerbimą-minėjimą, įnešus, parėmus vienbalsiai 
nutarta pavesti dr. S. Biežiui atstovauti SLA organi
zacijos reikalus ruošiant minėjimą.

45. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas pranešė, 
kad mirus darbščiajai ir nenuilstamai veikėjai P. Gry
bienei, buvo pareikšta jos artimiesiems užuojauta ir 
rūpintasi, kad SLA organizacijos vardu laidotuvėse 
butų atiduota tinkama paskutinė pagarba, ko pasėko
je buvo padarytą išlaidų.

E. Mikužiutei įnešus, dr. S. Biežiui parėmus, vien
balsiai nutarta padarytas išlaidas laidotuvėms ratifi
kuoti.

46. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša, 
kad pasiremdamas Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
1959m. vasario 27—kovo 1 d. nutarimu No. 59, jis 
vedė bylą su Internal iRevenue Service įstaiga ir lai
mėjo taksų sumažinimą sumoje $3,111.75, kuriuos mi
nėta įstaiga sugražino SLA.

Kadangi bylos vedimui teko padaryti nemažai iš
laidų, todėl prašo 25% sugražintos sumos, paskirti by
los išlaidų padengimui.

Dr. S. Biežiui įnešus, J. Maceinai paraėmus, vien
balsiai nutarta išmokėti SLA sekretoriui dr. M. J. Vi
nikui 25% nuo minėtos sumos.

47. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas paaiškinęs 
apie skubų ir būtiną reikalą sutaisyti SLA Centro 
namui stogą ir sienas per kurias tekėjo vanduo, patie
kia svarstyti S. Budrecko pasiūlymą, atlikti visą'nu
matytą remontą už $1000.00.

Apsvarsčius klausimą, nutarta remonto reikalu 
pevesti rūpintis SLA sekretoriui dr. M. J. Vinikui.

48. Susipažinus su paruošta propagandine lite
ratūra anglų kalba, įnešus, parėmus, vienbalsiai nu
tarta minėtos literatūros paruošimo išlaidas ratifi
kuoti.

49. Apsvarsčius K. Trečioko, SLA 245 kuopos 
sekretoriaus raštą, kuriame pareikštas pageidavimas, 

kad artimiausiu laiku butų suruošti organizatoriams 
kursai, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą 
pavesti išspręsti Vajaus Komisijai.

50. Apsvarsčius SLA kultūros namų Chicagoje 
statymo klausimą, įnešus, parėmus, vienbalsiai nutar
ta pavesti išrinktai Komisijai tuo klausimu rūpintis 
toliau.

51. Svarstomas stipendijų klausimas. SLA sekre
torius referuoja, kad yra neišspręsti 3 prašymai sti
pendijoms gauti, bot šio klausimo ir šiame posėdyje 
nebus galima išspręsti, nes minėti prašymai yra užsi
likę per vieną švietimo Komisijos narį, kuris sunkiai 
serga.

Apsvarsčius stipendijų klausimą, įnešus, parėmus, 
vienbalsiai nutarta pavesti SLA prezidentui P. Dar
giui ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui išspręsti stipendi
jas Pildomosios Tarybos vardu, kai bus gauti SLA 
Centre minėti stipendijų prašymai.

52. SLA sekretorius dr. M. J. Vinikas praneša, 
kad į Trust Fund perkėlė visą eilę pomirtinių, patiek
damas jų sąrašą, viso sumoje $7,191.70.

Įnešus, parėmus, vienbalsiai nutarta ratifikuoto 
perkeltų pomirtinių į Trust Fund sąrašą, sumoje 
$7,191.70.

53. Apsvarsčius Pastoviųjų Komisijų ir Tėvynės 
redaktoriaus kvietimo į SLA 51 Seimą klausimą, įne
šus, parėmus, vienbalsiai nutarta šį reikalą pavesti 
sutvarkyti SLA prezidentui P. Dargiui ir sekretoriui 
dr. M. J. Vinikui.

SLA prezidentas P. Dargis pareiškęs džiaugsmą, 
kad šis Pildomosios Tarybos suvažiavimas buvo našus 
ir garbingas, pareiškęs padėką visiems Pildomosios 
Tarybos nariams, Pildomosios Tarybos suvažiavimo 
šeštą sesiją ir Pildomosios Tarybos suvažiavimą už
darė 7 valandą vakare.

M. J. Vinikas,
SLA Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
Žengia į Deimantinę Sukaktį
DR. STEPONAS BIEŽIS, SLA daktaras-kvotėjas

(Tęsinys)

Jis veda labai plačią ko
respondenciją, dažnai lankosi 
SLA Centre, daug važinėja po 
kuopas ir apskritis ir taipgi 
būdamas logiškas, tolerantas 
'bei iškalbus ir dinamiškos 
energijos, galima pasakyti, 

.kad jo visokeriopi organizaci
jai pasitarnavimai yra veik 
nepamainomi. Taigi nestebėti
na, kad šiais rinkimais jis ne
turėjo oponento, kas reiškia 
visų Susivienijimo narių pasi
tenkinimą jo tarnyba. Kaip 
žinia, liepos 11 dieną jo mies
te įvyks SLA Deimantinis Sei
mas, kuriam jis daug dirba ir 
kuris neabejotinai savo šaunu
mu ir darbingumu bus atmin
tinas ilgiems laikams. Kuopos 
privalo juo rūpestingiau atlik
ti savo pareigą išrenkant ir 
siunčiant pilną kvotą savo de
legatų į šį retos progos su
kaktuvinį seimą Pittsburghe.

SLA kuopos yra patsai pa
grindas ir nugarkaulis egzis
tencijos ir stiprumo. Jų savis
tovumas kaip tik teikia pro
gas ir galimybes plačiai reik
štis. Bet tai priklauso nuo pa
čių narių susidomėjimo rūpin
tis savaja organizacija. Kiek 
nariai atsižvelgia į ją ir įdeda 
pozityvių pastangų, tiek pasi
tarnauja jos gerovei. Kuopų 
valdybos kaip vadovaujantieji 
organai yra tiesiogiai įsipa
reigojusios ir atsakingos už 
visos kuopos vienokį ar kitokį 
gyvavimą. Kur valdybos rū
pestingos, ten jų kuopos ak
tyvios ir augančios. Tokių 
kuopų, reikia pasidžiaugti, 
esama daug, bet yra ir tokių, 
kurios tik vegetuoja ir nerodo 
ryžto ugdyti savąją organiza
ciją. Visgi reikia tikėtis ir lin
kėti, kad pastarosios sukrus, 
imdamos pavyzdį iš veikliųjų 
kuopų.

Naujų narių prirašymo va
jų pasisekimas tiesiog pri
klauso nuo kuopų įsijungimo. 
Ir čia daugelis kuopų nepatei
sinamai apleidžia savo parei
gą. Kiekviena kuopa kilniai 
atžymėtų Susivienijimo Dei
mantinę sukaktį pasiryždama 
kas metai prirašyti narių 
bent 10 procertų savo kuopos 
narių skaičiaus. Nekurios kuo

pos tai atlieka jau nuo seniai, 
kas įrodo galimybių buvimą. 
Visos kuopos turi tokias pat 
progas ir galimybes naujų na
rių gauti, o tik reikia tinka
mo susirūpinimo, pastangų ir 
ryžto, gi pasekmės savaimi 
ateis. Butų tikrai džiugu, kad 
su šiuo Deimantiniu Jubilie
jum kiekviena kuopa nusista- 
to savo kvotą gauti naujų na
rių ir tą kvotą išpildo. Tai bu
tų tikras įnašas į Susivieniji
mo klestėjimą sveikiem su
laukus deimantinės sukakties.

SLA tautinė veikla
Vienas SLA įkūrėjų pagrin

dinis tikslas buvo — apjungti 
lietuvių išeiviją Amerikoje lie*- 
tuvybės išlaikymui. Ir tuo pa
čiu padėti Lietuvai nepriklau
somybę atstatyti. Šis princi
pas be jokių žymesnių nukry
pimų buvo skaisčiai išlaiky
tas per 74 metus jo gyvavi
mo, bendrai galima pasakyti, 
kad Susivienijimas tautinėje 
veikloje yra nudirbęs daug, 
labai daug. Nepasigyrimui ga
lima drąsiai pasakyti, kad šia
me krašte nėra kitos organi
zacijos, kuri savo lietuviškais 
darbais jam galėtų prilygti net 
iš tolo. Čia neturiu tikslo iš
kelti jo visus nuopelnus, o tik 
bendrais bruožais prisiminti 
nuveiktus darbus.

Ir pirmieji seimai dažnai 
prisimindavo carų pavergtą 
Lietuvą jieškant būdų jai pa
dėti. Būdavo daroma atitinka
mi tarimai ir net ištisos rezo
liucijos. Tarpe tokių, pavz., 
buvo išneštas protestas prieš 
garsiąsias Kražių skerdines, 
kur caro žandarai uždaryda
mi bažnyčią nepasigailėjo 
šoblių pavartoti prieš begink
lius maldininkus, gausiai susi
rinkusius apginti tos bažny
čios uždarymą; reikalavimas 
lietuvių spaudą gražinti, au
tonomijos ir tt. šitai visa kon
krečiai aiškų susirupinrmą 
Lietuvos likimu.

Susivienijimas kiek sustip
rėjęs spausdino vertingas kny
gas, kurias platino lietuvių iš
eivijoje juo daugiau ją apšvie
sti ir taip pat siuntė į Prusus, 
iš kur to meto knygnešiai ga
beno į Lietuvą. Reikia supras
ti, kad anuo metu lietuviška 

knyga buvo didelė retenybė 
ir ji nepaprastai vertinama, 
kuri atnešė labai daug naudos 
musų neapšviestiems broliams 
ir sesėms.

Kiek vėlesniu laiku, kai mu
sų jaunuomenė, nors labai ne
skaitlingai pradėjo lankyti 
aukštesnes mokyklas, rimtai 
susirūpino Susivienijimas fi
nansiniai jiems padėti, nes ta 
moksleivija veik be išimties 
buvo biedniokai. Nekurie ap
skurę ir pusbadžiai gyvenda
mi, bet visgi ryžtingai siekė 
aukštojo mokslo. Šitokiems 
padėti Susivienijimas pagal 
savo išgales teikė stipendijas 
paskolos pagrindu be nuošim
čių su tuo garbės supratimu, 
kad vėliau prasigyvenus pas
kola bus gražinama. Daug 
tūkstančių dolerių išskolinta, 
kas daugeliui studentų padė
jo baigti universitetus ir tap
ti profesionalais.

Bet, deja, nemažas nuošim
tis savo pažadą sulaužė Šito
kie nesiskaitą su savo sąžine 
ir garbe, kai prasigyveno ir 
net praturtėjo, ne tik negra
žino savo paskolų, bet ir pa
sitraukė iš Susivienijimo. Kai 
iš tokių buvo paprašyta pas
kolą gražinti, tai vietoje at
siskaitymo ir dėkingumo, ne
mirksėdami pareiškė: “Trauk 
mane į teismą’’. Šiuos žodžius 
rašančiam asmeniniai teko gir
dėti ne iš vieno šitokį arogan
tišką pareiškimą, nors jų jau 
stambiai praturtėta ir keli 
šimteliai jiems nieko nereikš
tų. Šitokios negražintos ir ži
noma, nebegrąžinamos pasko
los dabar sudaro viršaus 8000 
dolerių, duotų stipendijomis 
garbės žodžio prieš 20-30 me
tų. Pavaizdavimui prileiskime, 
kad kiekviena stipendija-pas- 
kola vidutiniai butų gražinta 
į penkis metus, tai ta suma 
iš 8000 dolerių per tuos kelis 
desėtkus metų butų mažiau
siai apyvartos padariusi pen
kis kartus ir imant vidutiniai 
po 500 dolerių paskolai, butų 
buvę galima suteikti 80 pas
kolų neturtingiems studen
tams. Juk tai ne menkas skai
čius, netekęs reikiamos pagal
bos. Tik dėl šios priežasties 
vyriausiai reikėjo atsakyti 
daugelį vertingų ir užtarnautų 
prašymų suteikti stipendijas, 
nes Studentų Fondas gana ri
botas.

Tačiau pastaraisiais kelioli- 
liką metų padėtis žymiai pa
gerėjo. Daugelis stipendiatų 
kaip greitai išgali dalimis ar 

kaip kitaip deda pastangas at
siskaityti ištesėdami savo gar
bės pažadą. Atrodo dabar, 
kad ankstyvesnis nusivilimas 
teikia padrasinančių pragied
rulių, kurie, norima tikėtis, 
vis aiškiau reikšis, kas duos 
galimybę juo didesniam skai
čiui padėti neturtingiems stu
dentams pasiekti aukštojo 
mokslo.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.

Valstija vis brenda į stolas, 
o dėl tos nelaimės bankierių 
kišenės pučiasi. Valstija išlei
do bonus, kurie parduodami 
daugiausia mokyklų statybai. 
Lehman Brothers iš New Yor
ko supirko tų bonų vertės už 
29 milijonus dolerių, už ku
riuos valstija turės mokėti 
3,058% paskolos. Tai stambus 
investmentas, todėl banko sin
dikatas turės gražaus pelno, 
o gerai žinoma, kad tą nuo
šimtį turės sumokėti valsti

PASIRINKITE PATYS, KAS 
GERIAUSIAI PATINKA!

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė yra 
pasiryžusi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie 
tik nori pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.

Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių prekybos Bend
rovė siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti savie
siems vieną ar kelis iš šių siuntinių:

SIUNTINYS 3VK:
Trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos 

angliškos vilnonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kos
tiumams, kiekviena po 3% jąrdų, Boston serge, worsted arba 
barathea, pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais 
įrašais arba su antpsuadais “Ali Wool MJade in England.” 

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.
SIUNTINYS 8VKP:

Trys atkarpos po 3 jardus gĮrynos angliškos vilnos Uls- 
ter medžiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena 
atkarpa kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės 
atkarpos, arba dvi atkarpos kostiumams ir vienia paltui pasi
rinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $76.

SIUNTINYS 8K:
Trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3^2 jardų, 

tvirtos ifr gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar moteriškos 
pusvilnonės medžiagos l(vilna su medvilnės priemaiša), su ant
spaudais “Made in England.”

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $40.
SIUNTINYS 4K:

4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios pat kaip 
siuntinyje 3K medžiagos—$50.

SIUNTINYS 5K:
5 atkarpos tokios pat medžiagos—$60.

SIUNTINYS 10K:
10 tokių pat atkarpų—$115.

x Prie šių siuntinių galima už papildomą mokestį pridėti 
dar pamušalų moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų ar 
kitų daiktų.

Garantuotas pristatymas per 3-5 savaites.

Ypač skubiai vykdomi vaistų ir visi kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 

o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėj Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus, 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama:
V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md, USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Avė., Rockford, III., USA.
J. Daugirdas, 337 Un'ion Avė., Brooklyn 11, N. Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Oo., Ine., 3251 So. Halsted St., Chicago 8, III.,

USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Onot., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, Que., Canada.
J. Petrulionis, Gaiva—Refreshments & Gifts, 3570 W. Vernor, 

Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont.,

Canada.
A. Steikunas, 3824 Hemlock St., East Chicago, Ind., USA. 
J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hlamburg-Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA,
E. Žukauskas, (Manąuette Gift Parcel Service, 2439 Wu 69th St.,

Chicago 29, arba: 4839 W. 14th St., Cicero. 50, III., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Kilis, Brisbane, Australia. 

Stankūnas & Masiulis Lithuanian Trading Co.
108A, Whitechapel Rd., London, E. 1, Oreat Britam

jos piliečiai taksais, esą pini
gai bus vartojami šiom įstai
gom: Paprastų mokyklų sta
tybai bus sunaudojama 5.4 
milijonai, statymai Universet- 
ty of Conn'. 5.2 milijonai, New 
Haven statybai 1.9 milijonai, 
Universety of Conn., teisių 
mokyklai Hartforde 1.2 mili
jonai, ir kitiems statybos rei
kalams $5,000,000.

Pr. Naunčikas.

Waterbury, Conn.

Lietuvių Piliečių Klubas 
Rengia Pikniką-Gegužinę

Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo rengiamas piknikas-ge- 
gužinė įvyks šių metų liepos 
mėnesio 17 dieną, Belleview 
Parke, 36 Lakewood Road 
Waterbury. Prasidės 12 valan
dą dieną ir tęsis iki vėlumos. 
Bus gera Exie Rudaičio or
kestrą, kuri gros įvairius šo
kius.

Pakviesti miesto valdininkai 
atsilankyti į musų pikniką. 
Musų tikslas ir noras — vie
ną, kartą metuose suvažiuoti 
į iparengimą ir linksmai tyra
me ore laiką praleisti.

Kviečiame visus klubo na
rius ir visus vietinius ir apy- 
linkse gyvenančius lietuvius ir 
lietuvaites dalyvauti piknike 
ir smagiai praleisti laiką.

Bus skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų.

Kviečia Klubo Valdyba.

Los Angeles, Calif.

Naujas Lietuvių Dienų 
Numeris. — Pagerbiant 

Lietuvę Motiną

Naujam Lietuvių Dienų nu
meryje tarp kitko rašoma:

Pagerbiant motinos dieną ir 
lietuvę motiną, LD viršelis pa
puoštas neseniai pas savo vai
kus iš Lietuvos atvykusios

Prunskienės paveikslu, koki 
paskelbė Chicago Daily News. 
Pulgis Andriušis duoda apy
braižą “Vienašališka meilė’’, 
P. Babickas išverstus miru
sios Brazilijoj lietuvių tautos 
bičiulės R. Portelos-Audenis 
Sonetus, A. Valentinas — re
portažą iš meškeriotojų nuti
kimų, A. Gustaitis rašo apie 
Hermano Sudermano lietuviš
kumą ir /filmą “Jons ir Erd- 
mė”, A. Kezys — foto repor
tažą iš Jėzaitų namų ir Jauni
mo centro Čikagoje etc. Vaiz
dus taip pat pranešimas “Lie*- 
tuvos ūkininkas Kapitolijaus 
albume”. Apstu kitos įdomios 
įvairios medžiagos. Paskelbti 
foto konkurso rezultatai. Mar
gaspalvis lietuvių gyvenimas 
plačiajame pasaulyje pavaiz
duotas daugiau kaip 50 rink
tinių foto nuotraukų. Atskiro 
L. D. numerio kaina 65ct., 
naujai užsisakantiems — me
tinė prenumerata tik $5.00. 
LD užsisakyti niekada nėra 
vėlu. Rep.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

LANKOSI REDAKCIJOJ

17 dicr 
lankėsi 
Chica- 
į Bos-

Ketvirtadienį, liepos 
ną Tėvynės redakcijoj 
arts. Stasys Pilka iš 
gos. Jis buvo nuvykęs 
toną ir ten turėjo račitalį, tai
grįždamas sustojo keletai die
nų pas aktorių V. Žukauską, 
ta proga aplankė ir Tėvynės 
redakciją.

Artistas Pilka, kaip visuo
met, gerai nusiteikęs, pilnas 
energijos dirbti savo profesi
jos srityje. Su retu svečiu ma
loniai pasikalbėta įvairiais šių 
dienų klausimais. Pabuvęs ke
letą dienų ir atlikęs tuos rei
kalus, dėl kurių buvo atvykęs, 
grįžo Chicagon prie savo kas
dieninių pareigų.

jėgų darbininkai streikuoja 
jau keletą savaičių, taip pat 
ir Bridgeporto bei Statford, 
Sikorskių bendrovės darbinin>- 
kai streiko lauke. Tarp strei- 
kierių randasi ir skebų. Strei- 
kieriai veda kovą su skobais. 
Antonio Alves (turbut sko
bas) nakčia išgirdo, kad kas 
tai bombarduoja jo namą. 
Ryte rado, kad tai buvo trys 
bombos padarytos su dažais, 
kurios apdrabstė jo namą 
automobilį.

Pr. Naunčikas.

tis Erslovas. Minimi meninin
kai savo užduotis atliko labai 
gerai ir klausytojai buvo pa
tenkinti. Vėliau 
ir

buvo vaišės 
pasilinksminimas.

Dalyvis.

Chicago, Illinois

Rašytojas Juozas Švaistas
Apleido Chicagą

J 
burghiečiai ir iš tolimesnių 
vietovių žmonės lietuviai, bus 
labai įdomi ir graži pikniko 
programa, visi gailės gražiai, 
nuotaigingai praleisti dieną, 
bus dainos, žaidimai ir šokiai.

Pikniko programą ves SLA 
prezidentas P. Dargis. Veiks 
ir lietuviškas 'bufetas.

Lietuviai biznieriai kviečia 
visus lietuvius ir lietuvaites, 
senus ir jaunus. Tad liepos 
31-mą dieną, sekmadienį savo 
dienotvarkėje pasižymėkit — 
po pietų važiuojam visi į Lie
tuvių Biznierių pikniką.

Pr. Žilionis.
ir

Groton, Cann.

Nutarė Skelbti Streiką

Konkurso Jury 
Komisija

Dr. Henrikas Lukaševičius 
(pirm.), Nelė Mazalaitė, Ste
pas Zobarskas, Leonardas Žit
kevičius ir Romas Kezys su
daro Jaunimo Lite r a t u r o s 
konkurso jury komisiją. Pre
miją (450 dol.) skiria Akade
minis Skautų Sąjūdis. Jau
nieji kūrėjai (nevyresni kaip 
30 metų) kurinius prašomi 
siųsti komisijos sekretoriui 
Romui Keziui, 130 Hendrix 
St., Brooklyn 7, N. Y.

Elėctric Boat Div. of Gene
ral Dynamics Corp. budavoto- 
jai atomic submarinų, nutarė 
skelbti streiką, jeigu jų reika
lavimai nebus patenkinti. Uni
jos vadovai of the Metai Tra- 
des Council of New London 
apskrities įgaliojo unijos va
dovus skelbti minimą streiką. 
Senas kontraktas tarp unijos 
ir bendrovės baigėsi su birže
lio 30 diena. Jeigu nepavyks 
susitaikinti, tai streikas supa- 
raližiuos submarinų gamybą, 
paliečiant 7,300 darbininkų. 
Bendrovė
darbininkai juokų 
sutinka derėtis visais kontrak
tą liečiančiais klausimais.

Tarp unijos ir bendrovės 
derybos eina jau nuo gegužės 
mėnesio šeštos dienos. Kadan
gi bendrovė gamina federalei 
valdžiai submarinus ir turi 
riebius užsakymus, tai valsti
jos ir federalės valdžios, tar
pininkauja abiem pusėm, kad 
išvengus streiko. Manoma, 
kad streikas bus išvengtas.

Pr. Naunčikas.

matydama, kad 
nekrečia,

Bridgeport, Conn.

Sužeidė Mokyklos Pareigūnę

Policija jieško jaunuolio, 
kuris pasikėsino ir sužeidė 
mokyklos pareigūnę Miss. 
Mendel. Miss Mendel, kuri nu
sprendė pasitraukti iš tarny
bos birželio 30 dieną, išėjo 
laukan pažiūrėti, kas skambi
na durų varpelį. Ji pastebėjo 
apie 20 metų vaikiną, kuris 
nieko nasakydamas smogė jai 
į galvą su žibintuvu. Miss 
Mendel pradėjo klykti, smogė- 
jas pabėgo. Veikiausiai tai 
bus plėšikas, kurie šiais lai
kais plačiai siaučia. Miss 
Mendel negali įsivaizduoti, dėl 
kokios priežasties tas pasikė
sinimas padarytas, nes ji jo
kių priešų neturėjusi.

Port Arthur, Canada

Paminėta Motinos Diena

Rašytojas Juozas švaistas- 
Balčiunas, kuris po antram 
pasauliniam karui atvyko į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir apsigyveno Chicagoje, 
apleido musų miestą ir išsikė
lė į saulėtą Kaliforniją, kur 
oras sveikesnis ir patogesnis 
protiniam darbui. Kuriam Ka
lifornijos mieste rašytojas 
Švaistas su žmona apsigyvens, 
išvykdamas nei jis pats nega
lėjo pasakyti, jis nori įsikur
ti kur nors prie ramaus van
denyno, kad galėtų ramiai 
dirbti darbą.

Jam ruošantis išvykti, jo 
draugai ramovėnai drauge su 
kitais suruošė kuklų išleistu
vių pobūvį Jaunimo Centre. 
Buvo pasakyta visa eilė atsi
sveikinimo kalbų ir deklamaci
jų bei pareikšta laimės nau
joje vietoje įsikūrus ir neduo
ti smailiai plunksnai rudyti. 
Pabaigoje kalbėjo pats pobū
vio kaltininkas rašytojas Juo
zas Švaistas-Balčiun&s, kuris 
visiems dalyviams gražiai pa
dėkojo už dalyvavimą ir su
ruoštas vaišes su juo atsisvei
kinti. i

Pobūvis praėjo gražioje ir 
tikrai jaukioje nuotaikoje, už 
ką padėka priklauso pobūvio 
sumanytojams, ruošėjams ir 
ruošėjoms. Dalyvis.

Nauja Laida “Kaip Pasida 
ryti Piliečiu” Dabar Gau 

narna American Council 
Įstaigoje

Naujai peržiūrėta laida 
‘‘Kaip pasidaryti Jungtinių 
Amerikos Valstybių Piliečiu”, 
parašyta Mąrion Schibsby ir 
Read Lewis, tik ką buvo at
spausdinta American Council 
for Nationalities Service orga- 
nizacijos. Šis natūralizacijos 
vadovas, dabar pasiekęs 19-tą 
laidą, per 40 metų buvo stanr 
dartinis šiuo klausimu leidi
niu.

Naujas 1.28-nių puslapių va
dovas nurodo pilietybės įsigi
jimui statomus reikalavimus, 
aprašo kiekvieną natūralizaci
jos procedūros žingsnį ir kiek
vienam, norinčiam pasidaryti

piliečiu, tiksliai nurodo, ką jis 
turi daryti, kad įsigytų pilie
tybę. Šiame vadove be to yra 
specialus skyrius, kuriuo ga
lima naudotis, kaipo nurody
mais ruošantis natūralizacijos 
egzaminams. Jame yra 130 
klausimų ir atsakymų apie 
Amerikos istoriją ir valdžios 
sutvarkymą. Vadove taip pat 
yra JAV-ių Konstitucija ir 
Nepriklausomybes Deklaraci
ja.

H

knygelė yra 
dividualiam 
mokytojui, 
buotojui ir 
rį emigrantai kreipiasi 
tarimo ir pagalbos. Šiai 
pertų grupei vadovas suteikia 
lengvai suprantamą informa
ciją apie techniškas natūrali
zacijos ir pilietybės gavimo 
problemas.

Paskyros “Kaip Pasidaryti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Piliečiu” knygos kaina yra 
vienas doleris ir ją galima 
gauti American Council for 
Nationalities Service įstaigoje, 
20 West 40-th Street, New 
York 18, N. Y.

American Council.

Kaip Pasidaryti Piliečiu” 
skirta ne' tik in- 
asmeniui, bet ir 

socialiniam 
advokatui, į

dar- 
ku- 
pa- 

eks-

P’ v į • • •aieikojimai
UetavM Generalinio Konsulo

New Yąrkc paieškomi asmenys:
žemaitytė-Atrotienė Konstancija, 

Vinco d., iš Kunigiškių kaimo,

Colum-BRIDGEPORT.
bia Record bendrovė grasina 
uždaryti savo dirbtuvę. Yra 
pasiryžus perkelti dirbtuvę j 
Pitman, N. J. Jeigu taip į- 
vyktų, tai paliestų 650 darbi
ninkų. Tas skaudžiai atsiliep
tų, nes Bridgeportas ir taip 
jau turi mažiau bendrovių, 
negu kiti Conn. miestai.

BRJDGEPORT — Kaip ži
noma, kad Conn. valstijoj oro

Pittsburgh, Pa.

Metinis Lietuvių Biznie
rių Piknikas

I
'/ - Kac/Ju. V

Nors musų apylinkė nėra 
gausiai lietuviais apgyventa, 
tačiau mes neatsilliekame nuo 
didesnių ir gausiau lietuviais 
apgyventų kolonijų ir pamir 
nėjome Motinos Dieną. Ji įvy
ko gegužės mėnesio 14 dieną, 
pradėta Lietuvos ir Kan'ados 
himnais. Po to atitinkamą Mo
tinų Dienai žodį tarė dr. 
sevičiutė, kuri prisiminė 
vas ir mirusias motinas, 
sistojimu pagerbtos visos
rusios motinos. Gyvosioms 
motinoms, kurios dalyvavo 
parengime , prisek ta po gražią 
gėlę.

Erslovas, kalbėdamas apie 
lietuves motinas, ragino jas 
nepamiršti ir visuomet prisi
minti, taipgi ragino nepamir
šti savo motiną Lietuvą. Bu
vo ir meninė programa, kurią 
išpildė J. Mitalaitė ir Kęstu-

Ja- 
gy- 
At- 
mi-

Bartininkų parap., Vilkaviškio ap
skrities, vyras Atrotas Motiejus, 
vaikai Adele, Juozas ir Jurgis.

Alijauskas Juozas, Liucė iir Sta
sė, Juozo vaikai.

Bukikienė Izabelė.
Grikinis Antanas, išvykęs j Aus

traliją.
Marcinkevičiūte Elzbieta ir Mag

dalena, Andriaus dukterys, ištekė
jusių pavardės nežinomos.

Matukas Juo as Simonas ir 
Stanislava, vaikai Simono, gyveno' 
62 Springfield St., Lawrence, Mass.

.Pralinskas Balys, ir Pralinskai- 
tė Ona, Juo os vaikai, iš Panevė
žio.

Rukštelis Aleksandras, Andriaus 
sūnūs.

Stulga Jonas, iš Gorainių kaimo, 
Šilalės vals., Tauragės apskr.. ir 
vaikai Jonas, Marytė ir Viktorija.

Tamošiūnas Jonas, išvykęs 
gliją iš Itzehoe stovyklos.

Tumosa Antanas, kalėjęs 
mergen kone, stovykloje ir
heimo bei Aspergo kalėjimuose, 
prašomas skubiai kreiptis tiesiai į 
Landesamt fuer die Wiedergutma- 
chung, (14b) Tuebingen, Friedrich- 
strasse 8 atlyginimo reikalu.

Valinskas Mykolas ir Vincas, iš 
Čiobiškio km., Gelvonių vals., Uk
mergės apskr.

Vasalauskas 
liją.

Vasiliauskas
Prane, gyvenę

Baranauskienė-Didžiunaitė 
jos broliai Didžiūnas Jurgis 
mošius, vaikai Karolio.

Bielskus Andrius, 
iš Margavos km..
Marijampolės apskr., ir 
ja, gyveno Kanadoje.

Iležkomleji arba apie 
tieji maloniai prašomi

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar į 

f pirkti namą bei kitokią nuo- 1 
P savybę, sąžiningam ir drau- į 
| giškam patarnavimui s kam- I 
t binkite: I

WO 5-5890 ]
I Taip pat patarna”<ame pinigų J 
I ir siuntinių persiuntimui J ] 
I Lietuvą ir kitus kraštus.
f J. DAGYS Real Estate j 

NOTARY PUBIJC 1
t 114 N. Rockton Avė.

į An-

Daut- 
Pforz-

Ted. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AK BALTRUNAS-BALTOI
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC
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L,, išvykęs į Austra-

Pranas, ir 
Kaune.

duktė

Ona, ir 
ir Ta-

Juozo
Igliškėlių vals., 

duktė Juli-

sūnūs,

Juos tinan 
atsiliepti *

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOMB
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkway St&tlon) 
Woodhaveu, 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

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 9 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS ZIMUKONIS, 7 kp., Pittston, Pa.į gimęs kovo 

19, 1895 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 
18, 1921 m., mirė birželio 3, 1960 m. Velionio duk- 
terei, Eleonor Sailciuvienė-Schaltz, pomirtinės išmo
kėta __ r.----------------------------------------------------- $412.00

PETRONE JUODKEVIOIEN, 36 kp., Chicago, III., gi
mus lapkričio mėn., 1884 m., Raseinių apskr., Lietu
voje. Prie SLA prisirašė lapkričio 8, 1914 m., mirė 
gegužės 27, 1960 m. Velionės dukterei, Petronėlei 
Maruskai, pomirtinės išmokėta_______________  $300.00

CHARLES BROOKS, 64 kp., Baltimore, Md., gimęs ko
vo 4, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė birže
lio 7, 1918 m., mirė birželio 17, 1960 m. Velionio 
žmonai, Barbarai Brooks, pomirtinės išmokėta __ $300.00

JUOZAS MURAUSKAS, 95 kp., Coal Center, Pa., gi
męs kovo 25, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA prisira
šė rugpiučio 5, 1917 m., mirė gegužės 6, 1960 m. Ve
lionio žmonai, Rožei Murauskienei, pomirtinės išmo
kėta .................    $600.00

PETRONE PAKALNIENE, 207 kp., Manchester, Conn., 
gimus lapkričio 15, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė gruodžio 9, 1928 m., mirė gegužės 23, 1960 
m. Velionės dukterei, Marijonai Massaro, pomirti
nės išmokėta _______________________________ $300.00

HITLERIS IR MUSSOLINI
“Laisvosios Lietuvos“ 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini idomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai 
apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo 
eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės 
priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių į komunizmą ir ko
kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima 
sugrąžinti į tikrųjų lietuvių

Prisiuntė $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntė $5 
numerius veltui. Rašyti:

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III.

IKiekvienais metais Pitts
burgho lietuviai biznieriai, su
siorganizavę į Lietuvių Vaiz
bos Butą, rengia metinius pik
nikus. Toks lietuvių ■ biznierių 
piknikas šiais metais įvyks šį 
mėnesį liepos 31-mą dieną, 
sekmadienį, gražiame Lietuvių 
Ūkyje, Lithuanian Country 
Club, važiuojant Route (keliu) 
51, Jefferson Borough, netoli 
Pittsburgho.

Šiame piknike bus gražuolių 
kontestas, ir laimėjusi ne tik 
gaus titulą “Miss Lithuania of 
Pittsburgh”, bet jai bus su
teiktos ir brangios dovanos. | 
Todėl visos lietuvaitės esate 
kviečiamos ruoštis ir dalyvau
ti šiame konteste. Visame Lie
tuvių Ūkyje, per visą dieną, 
skambės lietuviška muzika ir 
dainos, šokiams gros didžiu
lis ukrainiečių orkestras.

Visi atsilankę į šį pikniką, 
gaus veltui, nemokamai, šalto 
alučio tiek kiek kas norės. Į 
Lietuvių Biznierių pikniką 
kiekvienais metais susirenka 
keli tūkstančiai žmonių, ten 
susitinka senieji ir naujieji 
ateiviai, ten susirinks Ameri
koje gimęs lietuvių jaunimas 
ir senimas, suplauks pitts-

• v

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 i” tur* daug rimtą bendradar

bių visuose kontinentuose ir dLoda daug žinių iš lietuviškosios 
bendruomenes ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA.* metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui laikraštį galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtlmis ir nuo to kaina nekinta.

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

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“,
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IŠfiJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 

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

Ir daug, daug kitų lflomyblij! 8u gražiais paveikslais. 
CžeiMUdueiėms knygą tuoj pat pasiunčiamo. Kaina tik 75 centai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

"KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

Viso ...........................................    $1,912.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso___ $94,514.26

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. GRIGARAVIČIENE;, 14 kp., Cleveland, Ohio. Sirgo 6 sav...........$36.00
J. ZIDZIUNAS, 14 kp., Cleveland. Ohio. Sirgo 7 s. ir 4 d. ...
P. MAŽEIKA,| 35 kp., Wilkes Barre, (Pa. Sirgo 11 s. ir 6 d. .
A. ORBECK, 124 kp., Hartford, Conn. Sirgo 8 s. ir 3 d.------
K. CTURINSKAS, 185 kp., E. Chicago, Ind. Sirgo 8 s. ------------
A. NAVICKAS, 274 kp., Spring Valley. III. Sirgo 8 s. . ...........
V. I. RADVILUS, 194 kp., Roix.bury, Mass. Sirgo 8 s. ir 6 d.v •
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BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS

Llcensed by USSR

Avenue

Viso . .................................................................................. $375.50
Nuo pradžios šių metų bendrai viso . ..........  $17,039.71

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius

I

NAUJIENOS

NAUJIENOS

SLA VASARNAMIS 
Atlantic City, N. J.

SLA name Jus rasit lietuvišką aplinką. Atlantic 
City Jums suteikia 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 virtuves sve
čiams, kurie nenori naudotis arti esančiais restoranais. 
Jurų maudynės prie pat namų.

Užsisakykit kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

SLA
128 S. MAINE AVĖ., ATLANTIC CITY, N. J.

Tel. 5-9370

ar
SLA

th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

26.00
79.50
41.50
84.50
36.00
72.00
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RESPUBLIKAS

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETp RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
Atdara 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje įstaigoje

kasdien nuo 9-6135 WEST 14th STREET 
NEW YORK 11, N. Y. 

Tel. OHelsea 3-2583
141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430 
332 Fillmore Avenue 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

MUSŲ SKYRIAI
39 Raymond Plaza W. 
NEVVARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877 
308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS.
Tel. ANdrew 8-5040

2134 W. Chicago Avė. 
CHICAGO 22, ILL. 
Tel. DIokenson 2-8232

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwar 1-1461
632 W. Girard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 5-8878

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11369 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH'. 
Tel. TOwnsend 9-3980 

3216 Sunset Blvd.
LOS ANGELES 26, CAJLIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887

Musų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą. Kiek 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites (oro paštu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas plmuM rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose MMtte informacijų apie naujas muitų normas Ir pataruatanus.

NAUJIENOS
Pirmas ir, geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europa, 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias lr IdomiauO* 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnius lr “Kritikos bei polemiJsN* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomW 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse * 
$14.00 metamą $7.00 — pusei metų. Chicagoj# 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Or<fr 
Uu adresu:

NAUJIENOS
1739 Soatii Haiated Street Ckicajo 8.
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