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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ORGANAS

SLA DEIMANTINIS SEIMAS PRAĖJO GRAŽIOJE BROLIŠKOJE DVASIOJE
Svarstomi kuopų ir narų pasiūlymai seimui. - 
Aplankymas Pittsburgho Universiteto. - Kuk
lios vaišės universitete, kurias paruošė lietuvės 
moterys. - Lietuvių ir kitų tautų kambarių ap
žiūrėjimas. - Grįžimas į Roosevelt viešbutį.

Svarstomi kuopų ir narių pasiūlymai seimui
Įstatų Komisijos nariai dr. A. Motvidas> Juozas Varkala 

ir dr. K. Drangelis, pasidalindami skaito seimui pateiktus įne- 
šimus-pasiulymus. vienus įnešimus, kurie naudingi organizaci
jai, komisijos nariai siūlo svarstyti, kitus, kurie nėra naudingi 
ir negalimi įgyvendinti, komisija siūlo atmesti. Delegatai vi
sus pasiūlymus rimtai svarsto, pareiškia savo nuomones už pa
siūlymų priėmimą ar atmetimą, tačiau pareikštos nuomonės 
buvo broliškoje dvasioje, nes kiekvienam delegatui ir delega
tei rupi savos organizacijos augimas ir jos ateitis.

Antrosios dienos abi sesijos praleistos kuopų ir narių pa
siūlymų svarstymui.

Trečiadienio rytas, visų nuotaika gera
Trečiadienio ryte, liepos 13 dieną delegatai gerai nusitei

kę renkasi pentąjai sesijai. Atlikus delegatų vardošaukį, tę
siami ketvirtoje sesijoje nebaigti pasiūlymai seimui. Įstatų 
Komisijos nariai dr. Montvidas, Juozas Varkala ir dr. K. Dran
gelis pasidalindami skaito pasiūlymus, padaro rekomendacijas 
juos priimti ar atmesti. Delegatai bei delegatės vienas po ki
tam pareiškia savo nuomones dėl pasiūlymų priėmimo ar at
metimo. Po pareikštų įvairių nuomonių organizacijai ir na
riams naudingi pasiūlymai priimti, o kiti, kurie nėra naudingi, 
atmesti.

Pasiūlymus rimtai svarstant ir diskutuojant, delegatai 
visai nepajuto, kai praėjo penktoji sesija ir atėjo pietų laikas. 
Prezidentas Povilas P. Dargis, kuris labai tvarkingai ir suma
niai vadovavo seimui, baigdamas penktąją sesiją pareiškė, kad 
popietinės sesijos nebus, nes tos dienos popietis Seimo Rengė
jų skirtas delegatų ir svečių aplankymui Pittsburgho Univer
siteto ir apžiūrėjimui Lietuvių ir kitų tautų kambarių univer
sitete. Taipgi prezidentas Dargis pranešė, kad tos dienos va- 
vakarc, tame pat Roosevelto viešbutyje įvyks Susivienijimo 
Deimantinės Sukakties Seimo banketas, ir paprašė delegatus, 
Sugrįžus iš universiteto, dalyvauti šeiminiame bankete, baigė 
penktąją Deimantinės Sukakties Seimo sesiją.

Vykimas į universitetų
Pittsburgho darbščiosios moterys, Bronė Pivaronienė ir 

kitos, per dvi dienas registravo delegatus ir svečius, norinčius 
aplankyti Pittsburgho Universitetą, pamatyti lietuvių ir kitų 
tautų universitete įrengtus kambarius. Ir tų veikliųjų pitts- 
burghiečių sunkus darbas atnešė vaisius, jos suregistravo tiek 
noriničų delegatų ir svečių vykti į universitetą, kad jie vos su
tilpo į tris autobusus, kai kuriems pritruko sėdynių ir prisiėjo 
stovėti autobusuose.

Vaišės Pittsburgho Universitete
Pribuvus į universitetą, atvykusieji svečiai ir viešnios pir

miausia buvo nuvesti į žemutinę universiteto erdvę salę, kurioj 
buvo pagaminti užkandžiai ir lengvi gėrimai veikliųjų pitts- 
burghiečių moterų, daugumoje Lietuvių Kambario Komiteto 
valdybos narių, kuriam vadovauja gabi ir energinga ponia Bro
nė Pivaronienė. Užkandžiams buvo paruoštas’ ilgas stalas ir 
apdėtas įvairiais skoningais užkandžiais, pakankamai buvo ir 
lietuviško sūrio prie kavutės. Svečiai ir viešnios, tartum vie
nos didelės šeimos nariai, užkandžiavo ir tarp savęs kalbėjosi 
įvairiais klausimais, bet daugelio mintys buvo nukreiptos į sa
vosios organizacijos — Susivienijimo Lietuvių Amerikoje rei
kalus. Užkandžiams einant prie pabaigos, buvo trumpa kalbų 
programėlė, kuriai vadovavo p. Bronė Pivaronienė.

Pradėdama programą, p. Pivaronienė pasakė trumpą, bet 
turiningą kalbą. Po to ji pakvietė pakalbėti prof. dr. Shcpard 
Wittman. Jis pasakė gražią ir momentui atitinkamą kalbą, 
primindamas Susivienijimo Deimantinės Sukakties Seimą ir 
Universitete įrengtą Lietuvių Kambarį. Toliau buvo pakvies
ta ir kalbėjo p. Ruth Crawford MJitchell, nuoširdi lietuvių drau
gė, kuri savo darbu daug prisidėjo prie įrengimo Lietuvių 
Kambario universitete, taipgi ir kitų tautų kambarių įrengimui 
ji nemažai pagelbėjo.

Toliau p. Bronė Pivaronienė pakvietė pakalbėti Susivieni
jimo sekretorių dr. M. J. Viniką. Jis angliškai pasakė gražią 
kalbą. Po jo pakviestas Susivienijimo prezidentas Povilas P. 
Dargis, kuris irgi kalbėjo anglų kalba. Kaip visuomet, taip 
ir šį karbą Povilas Dargis pasakė trumpą, bet momentui ati-, 
tinkačią gražią kalbą. Paskutinis kalbėjo adv. Edvardas 
Schultz. Pirmiausia jis kalbėjo angliškai, vėliau lietuviškai. 
Nors jis čia gimęs ir augęs, bet lietuvių kalbą neblogai varto
ja, jis pasakė ilgesnę kalbą, bet ji visiems patiko.

. (Bus daugiau)

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinės 
Sukakties 51-mo Seimo Priimtos Rezoliucijos

i(Tęsinys)

m.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 51-mas Deimantines Su

kakties Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienomis 
Pittsburgh, Pa.,

<KARŠTAI SVEIKINA Juozą Kajecką, Lietuvos Diploma
tinį Atstovą Washingtone, savo atvykimu pagerbusį Seimą, ir 
visus kitus nepriklausomos Lietuvos Valstybės diplomatinius ir 

‘ konsularinius atstovus, simbolizuojančius Lietuvos Valstybę ir 
tebevykdančius laisvajame pasaulyje jos suverenes teises;

RAGINA juos žvaliai budėti, ypač šiuo Maskvos iššūkio 
laisvajam pasauliui išprovokuotos tarptautinės krizės metu, 
Lietuvos teisių ir interesų sargyboje.

IV.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 51-mas Deimantinės Su
kakties Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienamis 
Pittsburgh, Pa.,

GYVAI JAUSDAMAS organišką ryšį su tautos kamienu 
okupuotoj Lietuvoj ir per visus savo ilgos veiklos metus rūpi
nęsis lietuvių ir Lietuvos reikalais;

TURĖDAMAS GALVOJE Lietuvos pavergimo dvidešimt
metį ir skaudžią brolių ir sesių lietuvių nedalią Sovietų vergi
joje;

PABRĖŽDAMAS neatimamą lietuvių tautos teisę į nepri
klausomybę ir laisvę;

PRIMINDAMAS didžiųjų valstybių karo meto teisinius ir 
politinius įsipareigojimus Centro ir Rytų Europos valstybių at
žvilgiu,

PROTESTUOJA prieš Lietuvos okupanto prieš 20 metų ir 
šiandien tęsiamą smurtą prieš Lietuvą ir jo ruošiamas Vilniu
je ir kituose Lietuvos miestuose Lietuvos pavergimo dvidešimt
mečio iškilmes bei prieš Lietuvos gyventojų prievartavimą 
liaupsinti pavergėją ir sovietinę vergiją;

REIKALAUJA Sovietų Rusijos karinių pajėgų ir admini
stracijos pasitraukimo iš Lietuvos;

PASIŽADA visais galimais budais ir toliau remti lietuvių 
tautos pastangas atstatyti Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę;

SVEIKINA Amerikos Lietuvių Tarybą ir kitus Lietuvos 
laisvinimo veiksnius ir ragina juos suderintai ir vieningai dirb
ti tarptautinėje ir tautinėje plotmėje Lietuvos laisvei ir jos di
dingai ateičiai.

V.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj Deimantinės Sukakties 
Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienomis Pitts
burgh, Pa.,

TURĖDAMAS GALVOJE kitais metais sukankančią dei
mantinę 75 metų Susivienijimo Lietuvių Amerikoje susikūrimo 
sukaktį,

DIDŽIUOJASI jo vaidmeniu lietuvių išeivijoj Amerikoje ir 
jo atliktais darbais; ir

PAGARBIAI MINI jo įkūrėjus ir įkvėpėjus, jo buvusius 
vairuotojus, veikėjus ir narius, prisidėjusius prie Susivienijimo 
išaugimo į didžiausią lietuvių organizaciją laisvajame pasauly
je ir prie išsaugojimo jo charakterio ir jo principų.

KONSTATUODAMAS sveiką ir tvirtą Susivienijimo finan
sinę. padėtį ir plačiai išsišakojusią jo veiklą visuose lietuvių gy
venimo baruose,

Susivienijimo Seimas
DĖKOJA SLA Prezidentui, Sekretoriui ir visiems kitiems 

Pildomosios Tarybos nariams, Pastoviosioms Komisijoms ir 
SLA organo TĖVYNĖS Redaktoriui už jų pasišventusį atsida
vimą ir uolų darbą Organizacijos gerovei;

AUKŠTAI VERTINA visų SLA kuopų valdybų ir pavienių 
jo narių Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje veiklą, 
kuri sudaro (Organizacijos stiprumo, augimo ir klestėjimo pa
grindą ;

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA lietuvių laikraščiams ir lietuvių 
radijo valandėlių vedėjams už jų rodomą SLA prielankumą ir 
jo veiklos garsinimą.

Deimantinės SLA Sukakties proga Seimas
ĮPAREIGOJA Organizacijos vadovybę ir narius nesigailė

ti, nežiūrint neprielankių aplinkybių, pastangų plėsti Organiza
ciją, jos veiklą ir jos išteklius, žinant, kad šiuo lietuvių tautos 
didžiojo negando metu, kaip kad ir jos susikūrimo laikais, SLA 
yra būtinas pažangiesiems laisvos fninties lietuviams patrio
tams suburti ir vienyti, lietuvybei išlaikyti ir kovai dėl Lietu
vos laisvės tęsti.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinės Sukakties 
Seimas, posėdžiavęs 1960 metų liepos 11-14 dienomis Pitts
burgh, Pa.,

KARŠTAI DĖKOJA Seimo Reigimo Komisijai, SLA Pitts
burgho kuopoms ii’ visiems tiems Pitsburgho ir apylinkių lie
tuviams, kurie savo triusu, vaišingumu ir darbu sudarė prie
lankias sąlygas sukaktuviniam SLA Seimui posėdžiauti ir sėk
mingai jam skirtus uždavinius atlikti. \

Mirė SLA Sekretoriaus 
žmonos Sesuo, Anto
nina Garbaliauskaitė

Antonina Garbaliauskaitė

Šių metų liepos 28 dieną, 
Williamsburg General ligoni
nėje po ilgos ligos, mirė SLA 
38 kuopos narė Antonina Gar
baliauskaitė, ilgametė gyneco- 
logijos darbuotoja Brooklyno 
mieste ir Long Island apylin
kėje. Pašarvota buvo J. Garš
vos koplyčioje, palaidota rug
piučio 1 dieną.

Velionė gimė Lietuvoj e, 
Šiaulių mieste. Gynecologijos 
mokslus ėjo Dorpsto Univer
sitete. Laike pirmojo pasauli
nio karo darbavosi kaipo ve
dėja ir globotoja vaikų Lietu- 
tuvių Draugijos Centralinio 
Komiteto, nukentėjuslėms nuo 
karo šelpti veikloje, ypatingai 
Jaroslavlio skyriuje. Ameri- 

, kon atvyko pas savo seserį, 
Oną Vinikienę į IVashingtoną, 
1925 metais liepos mėnesį. 
Padirbėjus Washingtono ligo
ninėse, persikėlė tarnauti j 
The Tuberculosis Prevento- 
rium for Children, Farming- 
dale, N. J. 1928 metais rugsė
jo mėnesį persikėlė į Brook- 
lyną, kur atskirai praktikavo, 
daugiausia su daktaru J. S. 
Message, kuriedu labai gabiai, 
sumaniai, sėkmingai ir laimin
gai prisidėjo prie nesuskaito
mų naujagimių įvedimo į Bro
oklyno ir apylinkės lietuvių 
šeimas. Jos artimiausiu drau
gu ir sveikatos globotoju pa
siliko iki paskutinės valandos, 
jos mylimas draugas daktaras 
J. S. Misevičia.

Velionė paliko nuliudime sa
vo seserį Oną, švogerį dr. Ma
tą J. Viniką ir du seserėnus, 
Juozą Viniką, Miami, Florida 
ir dr. M. V. Viniką, Meadvil- 
le, Pennsylvania.

Republikonai Nomina
vo Nixoną ir Lodge

Republikonų partijos kon
vencija, kuri prasidėjo praei
tos savaitės pirmadienį ir bai
gėsi ketvirtadienį, nominavo 
kandidatus prezidento vietai 
Richard Ni,xoną, o vice prezi
dento — Henry I^odge. Nixo- 
ną pasiūlė konvencijai nomi
nuoti prezidento postui Orego
no gubernatorius Mark O. 
Hatfield. Jis savo kalboje api
budino vice prezidentą Nixo- 
ną kaip kovotoją už laisvę ir 
taiką. Konvencijoje dalyvavo 
1,331 atstovas, kurie beveik 
visus savo balsus padavė už 
Ni:xoną, tik dešimt atstovų 
■balsus atidavė už šen. Gold- 
water.

Nominavus Nixoną, pasta
rasis pasirinko vice preziden
to postui ambasadorių Jungti-

S.L.A. DEIMANTINIS SI SEIMAS IR JO 
NUTARIMAI TURI MUSŲ ATEITIES 

DARBAMS DIDELES REIKŠMES
Susivienijimas rengdamasis jubiliejiniam Seimui padėjo 

daug pastangų ir kaip organizacijos vadovybė, taip lygiai ir vi
sos veiklios kuopos ir veikėjai šiam svarbiam įvykiui aukojo 
daug rūpesčių bei energijos. Žinome irgi, jog seimo surengi
mas organizacijai kainuoja nemaža lėšų.

Šios visos pastangos, dabar, kai seimas jau praėjo ir gali
me jo darbų rezultatus peržvelgti, neabejotinai buvo vaisingos, 
nes seimo darbai tikrai atneš didelę naudą musų organizacijai. 
Pirmiausia tas dvasinis pakilimas, kurs susidarė jau seimo iš
vakarėse, kai musų veikėjai pasirūpino šį svarbų įvykį sutikti 
gražiu ir sėkmingu darbu organizacijos labui ir sugebėjo su
rasti išskirtinai didelį skaičių naujų narių tuo budu sustiprin
dami Susivienijimą ir dar labiau paskatindami musų brolišką 
organizaciją eiti pažangos keliu. Atėjus seimui nuotaikos pasi
darė tikrai šventiškos ir šis seimas pasižymėjo dideliu darbin
gumu bei reikšmingu susirupinimu ne tik savos organizacijos, 
bet ir aplamai visais plačia prasme lietuviškais reikalais.

Svarbieji nutarimai

Pirmiausia šis Deimantinis seimas po nuodugnaus apsvar
stymo ir visos eilės paklausimų ir SLA sekretoriaus dr. M. J. 
Viniko paaiškinimų vienbalsiai priėmė Pildomosios Tary
bos paskutinio Deimantinio Vajaus metu įvestas jaunuolių ir 
suaugusių Term Apdraudas, kurios atidarė duris į Susivieniji
mą šimtams naujų narių. Tai didelė pažanga SLA apdraudos 
planuose. Tame tarpe patvirtinta ir akcidentalė apdrauda, ku
ri musų organizacijoje darosi vis populiaresnė ir suranda vis 
daugiau norinčių ja pasinaudoti.

Šiuo seimo nutarimu įteisintos privilegijos draugybos na
riams, kurie dabar gauna, be plačių teisių kuopos ir aplamai 
Susivienijimo veikloje, dar ligoje pašalpą ir akcidentalę apdrau
dą. Šie nutarimai turi aiškų tikslą sustiprinti musų kuopų dar
buotę ir pritraukia dar didesnį skaičių lietuvių į broliškos or
ganizacijos eiles.

Be to dar labai svarbu, kad pridėtinės apdraudos, dabar 
pripažintos, gali būti narių paimtos virš SLA Konstitucijos nu
statytos $10,000 apdraudos sumos. Tad Susivienijimo nariai, 
turintieji aukščiausios sumos SLA apdraudą gali ją padidinti 
pridėtinėmis apdraudomis. Čia turime dar vieną būdą sustip
rinti musų organizacijos veiklą ir suteikti nariams didesnės 
apimties užtikrinimą ateičiai.

f 

Seimas įsigilina į organizacijos veiklą

Seimo delegatai pagrindinai gilindamies į visus patiektus 
svarstyti klausimus, neapleido ir atskirų grupių bei kuopų pa
geidavimų. Štai pažymėtina, kad seimo delegatai nuoširdžiai 
parėmė Kanados lietuvių, priklausančių Susivienijimui, jau-s. 
anksčiau pastoviai reiškiamą pageidavimą, kad į Pildomąją Ta
rybą butų galima išrinkti ir Kanados piliečius—Susivienijimo 
veikėjus. Į tai atsižvelgdami seimo delegatai padarė pataisą 
SLA. Konstitucijos punkte, kur kalbama apie tai, kas gali būti 
išrenkamas į Pildomąją Tarybą. Šiame 51 SLA seimo nuta
rime pasakyta: “Į Pildomąją Tarybą gali būti išrinkti Suvieny
tų Valstybių ir Kanados piliečiai”. Žinoma, kad kalbami kan
didatai turi turėti visas kitas kvalifikacijas, kurių reikalauja 
SLA Konstitucija.

SLA vajaus darbui susidaro palankios sąlygos

Iš ilgų metų patyrimo visi veikėjai gerai žino, jog vajaus 
darbas ir naujų narių prirašymas negali būti nė vienai dienai 
nutraukiamas. Nes apleidžiant ar sulėtinant pastangas Susi
vienijimą stiprinti, savai organizacijai neišvengiamai daroma 
skriauda. Patys jaučiame, kad praleistas laikas negrąžinamai 
dingsta ir tos progos, kurių neišnaudojamo, niekados nepasi
kartoja. Tad visi veikėjai ir organizatoriai, turėdami galvoje 
naujus patobulinimus, kuriuos Pildomoji Taryba ir Vajaus Ko
misija įvedė, o tik ką praėjęs, seimas užtvirtino, privalo steng
tis jieškoti naujų narių, privalo būti pasirengusiais patarnauti 
savo broliams lietuviams ir tuo pačiu pagelbėti savo garbingai 
organizacijai sutiprėti narių skaičiumi.

ANTONINA! GARBALIAUSKAITĖ!
m irus

gilią užuojautų jos sescrei poniai Onai Vinikicnei 
ir dr. M. J. Vinikui reiškia

SLA TARNAUTOJAI.

nėse Tautose Henry Cabot 
Lodge, ilgus metus buvusį se
natorium iš Massachusetts 
valstijos, kuris daugiau kai 
prieš septynis metus pralai
mėjo senatoriaus vientą prieš 
demokratą John Kennedy, da

bartinį demokratų kandidatą 
prezidento postui.

Abu kandidatai, Nixonas ir 
Lodge, laimėję nominacijas, 
pasakė kalbas, kuriose pami
nėjo svarbesnius punktus rin
kiminei kampanijai. I
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MUSŲ REIKALAI

Musų bendruomenės 
seimui praėjus

Seniausios lietuvių Iiendruo- 
nienės — Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Deimantinės 
Sukakties Seimas praėjo jau
kioje nuotaikoje. Jame daly
vavo 139 delegatų, suvažiavu
sių ne tik iš plačiosios Ameri
kos įvairių vietovių, bet ir iš 
Kanados. Seimo metu apsvar
styta svarbie;i organizacijos 
reikalai ir padaryta naujų nu
tarimų. Delegtų nuotaika bu
vo gera, nes jie suvažiavo ne 
gerus laikus turėti seimo me
tu, bet apsvarstyti savo or
ganizacijos reikalus ir nusta
tyti gaires ateities darbams.

Reikia pagirti delegatus ir 
delegates už gerą nusiteikimą 
seimo metu, nes jų pareikštos 
nuomones vienu ar kitų klau
simu bei pasiūlymai organi
zacijos pagerinimui buvo ap
galvoti, rimti ir nuoširdus. 
Nei vienas delegatas nepareiš
kė nė vieną šiurkštesnį žodį, 
užgaunantį organizacijos pa
reigūnus ir vieną ar kitą dele
gatą už pareikštą nepatinkan
tį žodį vienu ar kitu klausimu.

Prie tos geros nuotaikos 
prisidėjo ir Susivienijimo pre
zidentas Povilas P. Dargis, 
kuris gerai žinodamas sčimų 
vedimo tvarką, sugebėjo pla
čiai ir išsamiai paaiškinti į 
kiekvieno delegato klausimą 
ir juos patenkinti. Jeigu ku
rie delegatai kalbėjo ne iškel
tu klausimu, prezidentas Dar
gis mandagiai pastebėdavo, 
kad broli delegate kalbi ne 
tuo klausimu, apie kurį eina 
kalba. Už tokį musų organi
zacijos prezidento Dargio su
gebėjimą tvarkingai seimą 
pravesti, reikia pagirti, nes 
vargiai kas kitas butų sugebė- Į 
jęs taip 
pravesti 
man tinęs

Šimtaprocentinė Susivienijimo Naujakuriu šeima

Iš kairės į dešinę: Daktarė Konstancija Kasperavičie
nė, agronomas Antanas Kasperavičius, Danutė Kasperavi- 
čiutė-Ščiuckas, ir žentas Jonas ščiuckas. Agronomo An
tano Kasperavičiause visa šeima yra Susivienijimo nariais, 
o p. Kasperavičius įsijungė į organizacijos veiklą, jis jau 

• antri metai Susivienijimo ketvirtoj apskrity eina pirminin
ko pareigas.

Prisiminus Susivienijimo Ketvirtosios 
Apskrities Gegužinę

ketvirtos ap- 
tradicinė ge- 
tyrą orą įvy- 

mėnesio 19 dieną

trum-
pačią

rytas

fordiečiais, malonios ir gerai 
nusiteikusios Hartfordo po
nios tuojau pasiūlė man ne 
tik atsivėdinimui išsigerti, 
bet ir įvairių užkandžių, net 
ir lietuviško kugelio, kurį vie
na ponia buvo atsivežus iš na
mų. Bet kadangi aš tik buvau 
atvykęs ir nieko dar nematęs, 
užsikandęs atsiprašiau, padė
kojau už vaišes ir ėjau toliau.

Įėjus į vidų sutikau daugiau 
ketvirtosios apskrities ir Con- 
necticut valstijoj gyvuojančių 
kuopų nenuilstančių veikėjų. 
Už baro dirbančiųjų tarpe pa
stebėjau savo parapijoną Al
biną Kušlį ir jo malonią žmo
ną, kurie rankoves pasiraitoję 
dirbo paduodami svečiams į- 
vairius gėrimus atsivėdinimui. 
Čia pat sutikau energinguo
sius Susivienijimo ir 66 kuo
pos veikėjus Juozą Radzevičių, 
Stasį Bujanauską, ilgametį 
ketvirtosios apskrities ir 66 
kuopos korespondentą Juozą 
Marčiulionį. Kiek vėliau suti
kau ponus Vokietaičius iš 
New Haveno, ir daugelį kitų. 
Su vienais teko pasikalbėti il
giau, su kitais trumpiau, bet 
jie visi prielankiai kalbėjo

mą iš toliau atvykusių svečių. 
Tačiau tie žadėtieji “velniai” 
yra iš gerosios pusės, nes pik
tų “velnių” nuoširdus ir ener
gingi veikėjai toje valstijoje 
nėra užsitarnavę, o vien tik 
pagyrimo.

Pasibaigus kalbų progra
mai, dalyviai pradėjo skirsty
tis į namus, nes rytojaus die
ną reikėjo eiti prie kasdieninių 
pareigų. Apskrities pareigūnai 
ir gegužės rengėjai paskuti
niai apleido gegužinės vietą. 
Dėl nepatogaus grįžimo į na
mus, aš irgi turėjau pasilikti 
su garbingais pareigūnais ge
gužinės -vietoje ir laukti jų 
vykimo į namus. Jie sutvarkę 
visus reikalus gegužinės vie
toje, vyko į namus ir mane 
vežė į geležinkelio ' stotį, ta
čiau per “klaidą” nuvežė į 
Ansonia, Conn., ilgamečio ap
skrities organizatoriaus Juozo 
Radzevičiaus rezidenciją. Jis, 
kaip ir gegužinėje visi kiti, 
nuoširdžiai pavaišino. Iš p. 
Radzevičiaus rezidencijos ket
virtosios apskrities pirminin
kas agronomas Antanas Kas
peravičius mane atvežė atgal 
į New Haveno 
stotį, 
vykti

Tai 
įgyti
metinėje tradicinėje gegužinė
je. Dar galiu pridėti tiek, kad 
tokių nuoširdžių ir vaišingų 
žmonių, kokiais 
sios apskrities 
toje valstijoje 
kuopų veikėjai, 
yra.

geležinkelio 
kur aš gavau traukitį 
į namus.
tokie mano įspūdžiai, 
ketvirtosios apskrities

yra ketvirto1- 
pareigunai ir 

gyvuojančių 
labai mažai 

Svečias.

Brooklyn, N. Y.

f SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” !

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių, skirtą Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sveikatos reikalams, veda Svei. g 

t katos Komisija, SLA 50-to Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
I SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių DOMINIKO PILKOS M. 9
Į D., ir VINCO TERCIJONO M. D.
Į Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. j

Mineralai ir Vitaminai

Apie keturis procentus kūno svorio 
sudaro mineralai; jie atlieka Įvairias pa
reigas (funkcijas), jie yra kauluose/dan
tyse, raumenyse, kraujuje ir nervų celė
se (lakelėse). Iš mineralų svarbiausi 
vra kalcis, fosforas, geležis ir jodas. 
Apie 99% kūno kalcio randama kauluo
se ir dantyse ir suteikia jiem kietuma ir v fl I

tvirtumą. Kalcis nėra vienintelis veik
snys kaulų sudaryme. Vitamino 1) ir 
fosforo turi būt pakankamai, baltymas 
(proteinas) ir vitaminas A ir C yra es
miniai svarbus dėl tinkamo kaulu forma- 
vimo. Hormonas iš skydinės liaukos pa
deda reguliuok (tvarkyt) kalcio apykaitą 
musų kūne. Pas vaikus dėl stokos kalcio 
(kalkių), fosforo ir vitamino 1) kaulai 
darosi minkšti ir raumenys daugeliu at
sitikimų neturi stiprumo; ta liga yra ra- 
cbijtas. Pas .suaugusius kaulų 
tėjimas dėl kalkių ir fosforof J t,

yra osteomaiacia1. Pas senus
kaulų išakėjimas dėl mineralų 
vadinamas osteoporoze,
blausias šaltinis yra pienas ir jame esąs 
kalcis geriausia sunaudojamas žmogaus 
kūne. Nėščios arba žindančios moterys v 
reikalingos daugiau kalcio, kurs papil
domas tabletėmis. Jeigu, suaugusiam 
žmogui dienai reikia 0,8 g. kalcio, tai 

* nėščiai moteriai paskutiniam trimestre

sumi.nkš- 
trukumo 

žmones 
netekimo

Kalcio svar-

n
» patariama' pusantro gramo, o kuomet 

žindo du gramai.

Maistas, kurs sudaro kalcio šabi
nius, yra pienas, .suris, pieno produktai, 
išskyrus sviestą, žalios daržovės, išskyrus 
špinatą, žalius runkelius. Vienam pie
no litre yra užtektinai kalcio visai die
niai. Gerai pritaikyta dieta turi palai
kyti .sveikus dantų smegenis ir stiprinti 
kaulus. Apie 90 procentų fosfororo su
kaupta kauluose ir dantyse, be to jis 
reikalingas smegenim ir nervam. Fosfo
ro šaltiniai, yra pienas, dribsniai, ankš
tumai, pupos, žirniai; žuvis, mėsa, pauk
štiena. kiaušiniai, braškės. Bendrai au
galų sėklos ir žiedai turi daugiau fosfo
ro, o lapai daugiau kalcio. GELEŽIS 
sudaro dali hemoglobino—kraujo dažų, 
kurs pristato audiniam deguonį. Jeigu 
audiniai .negauna deguonio pakankamai, 
tai jaučiamas nuovargis, dėljto maža- 
kraujis asmuo jaučiasi pailsęs. Geležis 
yra mėsoj, ypatingai kepenyse, liesoj 
mėsoj, kiaušinių tryniuos , ankštiniuos, 
žaliais lapais daržovėse, geltonuos vai
siuos — abrikosuos, apelsinuos, dribs
niuos, bulvėsė, pomidoruose; molasa, rie
šutai, razinkos yra geri geležies šalti
niai, nors vartojami retai; piene gele
žies yra labai mažai, bet ji gerai sunau- 
dojoma.

s

gabiai ir tvarkingai 
Susivienijimo Dei- 

Sukakties Seimą.

o 4* o
Didelis darbas prieš 
mus stovi

Seimas praėjo, bet nebaig
tas darbas prieš mus stovi. 
Prieš seimą buvo paskelbtas 
Specialus Deimantinis Vajus 
vaikų, jaunuolių ir suaugusių 
įrašymui į Susivienijimą. Tas 
vajus baigėsi su pabaiga bir
želio mėnesio, tačiau regulia- 
ris vajus naujų narių verbavi
mui į Susivienijimą eina to
liau. šie matai yra musų or
ganizacijos Deimantiniai Me
tai, todėl per šiuos 1960 ir 
1961 metus kiekvieno organi
zatoriaus ir kiekvieno nario 
būtina pareiga per paminėtus 
metus nuoširdžiai padirbėti — | 
įrašyti į Susivienijimą savo i 
šeimos narius, gimines, drau- ( 
gus ir pažįstamus, kad kitame 
seime, kuris įvyks po dviejų 
metų, musų broliška organiza
cija padvigubėtų narių skai
čium. Jeigu kiekvienas narys

Susivienijimo 
skrities metinė 
gužinė-išvyka į 
ko birželio
Bellevue Grove parke, Water- 
bury, Conm Kadangi gegužinė 
buvo gerai surengta, pasidė- 
kojant apskrities energingiem 
pareigūnam ir Susivienijimo 
11 kuopos valdybai ir jos 
energingiems nariams, tai aš 
nors ir pavėluotai noriu 
pai apie jos veikėjus ir 
gegužinę parašyti.

Birželio 19 dienos
buvo giedras, iš aukštybių 
saulės spinduliai kaitino žemę 
ir lapuočius medžius tik ką 
pradėjusius dengti savo pla
čiais lapais žemę ir darydami 
pavėsį norintiems pasislėpti 
nuo saulės spindulių, tačiau 
oras buvo vėsus ir patogus 
išvykoms. Pribuvus man į 
Nevv Haveno stotį, mane su
tiko energingasis ketvirtosios 
apskrities pirmininkas agro
nomas Antanas Kasperavičius. 
Iš stoties jis nusivežė mane į 
savo rezidenciją, kur mus lau
kė dr. Kasperavičienė ir jos 
draugė Juzė Dičkienė. Trum
pai pasidalinus mintimis, p. 
Kasperavičienė pareiškė, kad j apie savo brolišką organizaci- 
pietai jau paruošti ir pakvie
tė pietauti. Pietaujant pasida
linta mintimis organizacijos ir 
kitais reikalais. Baigus pietau
ti, budrusis agronomas Kaspe
ravičius pareiškė, kad jau lai
kas pradėt važiuoti piknikan, 
nes ims apie pusę valandos iki | lonią žmoną. Jis, kaip ilgame- 
pasieksime gegužinės vietą. 
Nors kelionė netaip trumpa, 
bet p. Kasperavičiui esant ge
ram vairuotojui, o prie tam 
kolas geras, važiuotojų mažai, 
tai visai nepajutome kai pa
siekėme gegužinės vietą.

Pribuvus prie gegužinės par
ko vartų, mus sutiko ketvir
tosios apskrities energingasis 
sekretorius Antanas Orantas 
su bilietais įvažiavimui į par
ką. Iš kai kurių važiuojančių 
jis išreikalavo mokestį už įva
žiavimą į parką, o mane ir kai 
kuriuos kitus leido į parką be 
mokesties.

Įvažiavus į parką ir pasta
čius keturatį medžių pavėsyje, 
einant į parke esantį pastabą, 
pirmiausia sutikau ilgametį 
Susivienijimo ir visuomenės 
veikėją Bronių Vedeikį su sa
vo miesto bičiuliais pietaujant 
prie ilgo ir įvairiais valgiais 
apdėto stalo. Man Vos pasi
sveikinus su nuoširdžiais hart-

i ją — Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje, nes jiems, kaip ir 
man, šios broliškos organiza
cijos reikalai arti prie širdies. 
Dar teko sutikti ir ilgametį 
Susivienijimo 11 kuopos pir
mininką Tarną Matą ir jo ma-

prirašys tik po vieną naują 
narį, tai organizacija padvigu
bės nariais, o ką bekalbėti 
apie gabiuosius organizato
rius, kurių nei vienas nepasi
tenkins vieno nario prirašy
mu. ( 

i

Bus Graži Susivienijimo
38 Kuopos Išvyka

tis kuopos pirmininkas, kaip 
visuomet, taip ir šį kartą pir
miausia prisiminė apie Susi
vienijimą ir Lietuvos pavergi
mą raudonojo imperializmo.

Apie penią valandą po pie
tų prasidėjo trumpa kalbų 
programa, kuriai vadovavo 
gabusis Waterburio veikėjas 
Jokūbas Trečiokas. Kas kal
bėjo ir apie jų kalbų temas 
jau buvo parašyta ketvirto
sios apskrities korespondento, 
todėl man nereikia apie tai ra
šyti.

Susivienijimo ketvirtosios 
apskrities ir toje valstijoje 
gyvuojančių kuopų pareigūnai 
ir veikėjai ^ra vaišingi žmo
nės, su jais susitikus negalima 
greitai atsiskirti, nes jie su
sitikę svečią iš toliau atvyku
sį moka priimti ir tikrai bro
liškai pavaišinti. Apskrities 
korespondentas, aprašydamas 
gegužinės eigą ir joje daly- 
v a u j a n čius svečius ir vieš
niai, pareiškė, kad buk aš 
pažadėjau duoti “velnių” ge
gužinės rengėjams ir sve
čiams. .Taip, aš pažadėjau, 
bet maloniems ketvirtosios 
apskrities ir jų kuopų veikė
jams galima duoti “Velnių” 
už per daug didelį vaišingu- <

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopa ir penktoji 
apskritis bendrai rengia išvy
ką šeštadienį, rugpiučio 27 
dieną, Forest Parke, Woodha- 
ven, N. Y. Išvykos-gėgužinės 
vieta dešinėje pusėje nuo Mu- 
sicale Mali. Prasidės 2 valan
dą po pietų, bet anksčiau at
vykusieji galės užimti geresnę 
vietą ir geresnį stalą.

Vieta labai lengvai pasiekia
ma, kurie neturi automobilio, 
gali važiuoti su “L” B. M. T. 
Line Jamaica iki Woodhaven 
Blvd. Išlipus reikia eiti į kai
rę pusę šiaurės kryptimi iki 
Forest Parko.

Rengėjai kviečia Susivieni
jimo 38 kuopos ir kitų vieti
nių ir apylinkėse gyvuojančių 
kuopų narius ir visus geros 
valios lietuvius ir lietuvaites 
dalyvauti šioje gražioje išvy
koje ir tyrame ore, 
broliškoje nuotaikoje praleis
ti šeštadienio popietį.

Lai visi keliai ir visus rug
piučio 27 dieną veda į Susivie
nijimo 38 kuopos ir penkto
sios apskrities bendrai rengia
mą išvyką, Forest Parką, Wo 
odhavene.

Kviečia Rengėjai.

seimas. Nors laikas neilgas, 
bet vieno kito iš musų, jau ga
li nebūti musų tarpe. Kas gi 
tikėjosi, kad nebus musų tar
pe Juozo Maceinos? Liūdna 
ir gaila, bet tai ne pirmas at
sitikimas, ir nepaskutinis. Bet 
kol akys žiba ir kraujas plaš- 
ta, dauginkime savo SLA šei
mos narius. Aš jau tris kan
didatus turiu!

KP. Deveikis.

Susivienijimo Kuopą 
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 

gražioje j nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietį.

Vieša ir Nuoširdi Pa
dėka SLA Deimantinio 

Seimo Dalyviams

Gerbiama SLA vadovybė, 
delegatai ir delegatės. Gavęs 
suvirš šimtą parašų su linkė
jimais man pasveikti ir susi
tikti sekančiame seime, tarp 
jų reikšmingiausias man yra 
S. F. Bakano linkėjimas: “Jū
sų dvasia yra seime su mu
mis, tik labai gaila, kad jūsų 
kūnas negali būti su mumis”. 
Taip, mano dvasia tikrai buvo 
ir yra su jumis, SLA brangi
nu, ypač seimus. Jau dauge
lyje seimų esu dalyvavęs ir 
turiu vilties dalyvauti ir susi
tikti busimuose seimuose. Ra
šant šiuos žodžius dar netu
riu žinios kur

>
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Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegužinė įvyks rugipiučio mė
nesio 27 dieną, šeštadienį, Fo- 
rest Parke, W(Oodhavene. Pra
sidės 2 valandą po pietų, bet 
anksčiau atvykusieji galės pa
sirinkti geresnes vietas ir ge
resnius stalus. Rengėjai kvie
čia SLA 38 kuopos ir kitų 
kuopų narius ir nares daly
vauti šioje išvykoje ir ben
drai jaukioje nuotaikoje tyra
me ore praleisti šeštadienio 
popietį.

bus sekamas
* / *

Atliekamus pinigu, nuo 
kasdieninio pragyvenimj ge
riausia įvestuoti į Jungtinių 
Amerikos Valstybių Bonus. I

Iš Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugijos Veiklos

Prieš metus mosi ir modernizmu kultūros 
istorijoje. Taigi žmogaus esmė 
gludi kaip teisingai kalba Žiū
raitis, tobulesniame gyvenimo 
pažinime, tokio gyvenimo reli- 
zavime ir išlaikyme.

Išeina, kad visuose musų, 
darbų srityse reikia, anot dr. 
Celiesiaus, drąsiai žengti į 
mokslinį lauką ir surinkti 
kviečius atskiriant juos nuo 
kūkalių. Tada mes išvengsime 
siaurumo ir vienašališkumo. 
Taip elgiasi visų sričių moks
lo žmonės. Taip besielgdami, 
jie daug naudos visuomenei 
atneša. Šitaip, o ne kitaip ir 
mes turėtume elgtis bet kurio 
kultūrinio darbo puoselėti pa- 
sinešdami. Ne kitaip, aišku, 
reikia elgtis ir auklėjimo dir
vonų purenti išėjus. Čia pav. 
su 50 metų senumo apipleisė- 
jusia žagre tik pasikapstyti, 
dulkes sukėlęs artymui akis 
prikrėsi bei protą jo aptem
dys! ir niekad tokio derliaus 
neturėsi, kaip gretimas švie
sus kaimynas, kuris moder
naus pedagogijos ir medicinos 
mokslo žinias ir priemones 
naudodamas, musų pedagogi
nius ir mediciniškus 
tvarko.

Chicago, III.
laiko tarp daugelio Chicagoje 
jau esančių draugijų įsikūrė 
dar viena, kuri iš visų bene 
bus pati svarbiausia ir reika
lingiausia Amerikos Lietuvių 
Vaiko Ugdymo Draugija, ku
rią iššaukė pats gyvenimas— 
mažamečių ir jaunamečių kas
dien auganti pasibaisėtini nu
sikaltimai, bauginanti ir pado<- 
riausį žmogų gatvėn išeiti. 
Tad pasišventėlių idealistų 
žmonių grupė ėmėsi uždavinio 
bent lietuvių tautinėje plot
mėje spręsti šią problemą or
ganizuotai ir sistematingai iki 
šiol niekeno neitu keliu pa
dėti tėvams, perduodant vi
siems be išimties naujausias 
pedagogijos, psichologijos ir 
medicinos žinias PILNUTINĮ 
ŽMOGŲ UGDYTI. Tokias ži
nias duoda pakviesti specia
listai pedagogai, psichologai, 
psihiatrai ir medicinos gydy
tojai, kurie kiekvieno mėnesio 
pirmą penktadienį ALVUD 
susirinkime Jaunimo Centre, 
7:30 vai. vakare susirinku
siems aiškina. O kas antras 
ketvirtadienis 10 vai. ryto, So
fijos Barčus Radio valandoje 
dr. Jonas Adomavičius skaito 
visiems labai naudingas pas
kaitas žmogaus auklėjimo ir 
žmoniškumo temomis.

I
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kartais

reikalus

K. Kat-ne.

mus

Čia paduodu iš daugelio vie
ną dr. Jono Adomavičiaus pa
skaitų.
Dr. Jono Adomavičiaus
37-toji per Sofijos 
Barčus radio paskaita

Vien mokslas tegali
vargstančią šalį išgelbėt nuo 
amžių skriaudos — kadaisia 
tvirtind neužmirštamo pajėgu
mo Maironis. Tą patį ir dabar 
tvirtina vienas musų pajėgęs-' 
nių mintytojų dr. Tomas Žiū
raitis. Jis savoj mokslinėj stu
dijoj apie asmenybę užtikrina, 
kad pastaroji pasiekiama ne 
sustingimu prie pasiekto kul
tūrinio laipsnio, bet dinamiz
mu, atseit, nuolatiniu verži-

Šiandien
tarpe grupelė šen bei 
tuziastu pasirodo nepilną pe
dagoginę tiesą skleisdami, o 
mokslo žmonės dar kaip pri
derėtų neįsijungė pedagoginėn 
veiklon. Todėl iki šiol jokia 
bendruomenė nesugebėjo taip 
išpurenti dirvos, kad joje pa
kankamai visapusiškai sveikų 
žmonių išaugtų, kad joje kū
no, proto ir pajautų darnos 
nestokuojančių piliečių išbujo
tų. šiandien yra visiems dide
lis rūpestis — kas daryti, kad 
daugiau uolėtos dirvos išpu
renus, kad ten vešliau žmo
niški žmonės 
Teisinga yra 
suomenininkė 
NIENE savo

lietuvių 
ten en-

tarpti galėtų! 
šiuo reikalu vi-

ONA ALGML 
“ Laisvoj Lietu-

(Nukelta į 3 pusi.)
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Susivienijimo

PROTOKOLAS
SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metu liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Prezidento Raporto Tęsinys)

Kalbant apie Pildomosios Tarybos narių veiklą 
reikia pažymėti, jog ji nesiribojo tik suvažiavimų 
darbais. Visiems Pildomosios Tarybos nariams tenka 
dalyvauti įvairiose komisijose, atlikti paskirtus užda
vinius, dažnai netikėtai kilusius, lankytis valdžios 
įstaigose SLA reikalais, reprezentuoti Susivienijimą 
visuomenės organizacijose, jų suvažiavimuose ir įstai
gose, palaikyti ryšius su SLA kuopomis, apskričiais, 
vykti į jų susirinkimus bei suvažiavimus. Pildomosios 
Tarybos nariai skyrė tam daug laiko ir energijos.

Šia proga noriu pareikšti ypatingą padėką Dr.
M. J. Vinikui, SLA Sekretoriui, kuris visą laiką buvo 
labai kūrybingas, parodė didelę iniciatyvą ir visais 
svarbiais atvejais palaikė glaudų kontaktą su manimi 
ir kitais Pildomosios Tarybos nariais. Musų visų san
tykiai buvo nuoširdus, geri ir darnus, kas, be abejo, 
turėjo teigiamos įtakos visai Pildomosios Tarybos 
veiklai ir pačių darbų našumui.

ATSAKINGOSE PAREIGOSE

Su kiekvieno Pildomosios Tarybos nario veikla 
susipažinsite iš jų pačių pranešimų. Čia noriu bent 
trumpai paminėti, kur man, kaip SLA Prezidentui, 
teko dalyvauti ir kuriuos specialius darbus atlikti.

Ypatingą dėmesį skyriau glaudžių ryšių palaiky
mui su SLA kuopomis ir mums palankiomis visuome
nės organizacijomis. Esu nuomonės, kad asmeniniai 
ryšiai, pasimatymai ir pasitarimai daug daugiau gali 
pasitarnauti organizacijai nei laiškai ar tam panašus 
keliai. Todėl stengiausi sueiti į glaudų kontaktą su 
organizuota visuomene ir tuo tikslu, kiek sąlygos ir 
laikas leido, lankiausi viešuose parengimuose, daly
vavau posėdžiuose ir suvažiavimuose.

Per tą laiką man teko reprezentuoti Susivienijimą 
šiose vietovėse: »

Cleveland, Ohio, SLA 136 kuopos parengime ir 
Čiurlionio Ansamblio namuose kuopų bankete;

Keliuose SLA Jaunimo Komisijos suvažiavimuose 
ir jų surengtoje išvykoje Paterson, N. J.;

SLA Penkto Apskričio suvažiavime New York,
N. Y.;

SLA 216 kuopos, Erie, Pa.; pasitarimuose dėl 
naujų narių gavimo (čia pat įvyko ir Vajaus Komisi
jos posėdis);

SLA -Ketvirto Apskričio valdybos ir veikėjų pasi
tarimuose Waterbury, Conn., kur įvyko musų tautos 
Birželio tragiškųjų įvykių minėjimas;

SLA Antro Apskričio veikėjų ir kuopų valdybų 
pasitarime (čia kartu su Dr. M. J. Viniku supažindi
nome pasitarimo dalyvius su naujais apdraudų pla
nais) ;

SLA Trečio Apskričio suvažiavime, Pittsburgh, 
Pa.;

SLA 236 kuopos Toronte, Kanadoje, parengime, 
kur kuopa minėjo savo gyvavimo 25 metų sukaktį;

Lankiausi daug kartų New Yorke, kur vykdavo 
pasitarimai vajaus klausimais ir atlikdavau SLA tar
nybinius reikalus;

Chicagoje, šešto Apskričio konferencijoje ir pa
sitarimuose su Įstatų Komisija;

Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
Be to, Pittsburgh, Pa., kur tenka gyventi, daly

vavau kaip SLA Prezidentas lietuvių parengimuose, 
tautos šventės minėjimuose; Vasario 16 proga teko 
prisidėti prie priėmimo Lietuvos atstovo J. Kajecko, 
atvykusio iš Washingtono;

Taip pat Pittburgh, Pa., kas mčnuo dalyvauju 
Fraternal Societies of Greater Pittsburgh susirinki
muose ir pobūviuose. Ši organizacija yra sudaryta iš 
visų centrinių fraternalių organizacijų viršininkų, kiu
rių centrų ofisai yra Pittsburgh, Pa.

Šių metų pradžioje kartu su Dr. M. J. Viniku ir
J. Maceina. dalyvavau posėdyje dėl acknovvledgement 
Pennsylvania Apdraudos Departmento egzaminierių 
raporto. Ta proga įvykdėme ir Vajaus Komisijos po
sėdį, kuriame aptarėme Term apdraudos pratęsimo 
klausimą.

Atskirai minėtinas SLA atstovavimas Amerikos 
Lietuvių Taryboje, kur šios garbingos pareigos yra 
patikėtos man, Dr. M. J. Vinikui ir E. Mikužiutei. 
Visi mes turime dalyvauti Lietuvos laisvinimo dar
buose. Tai viena šventųjų pareigų, kurią reikia at
likti tėvynei sunkios rusiškos ir bolševikinės vergijos 
metuose. Todėl dalyvaujame ALT suvažiavimuose ir 
atliekame visas prievoles bei pareigas, kurios mums 
būna pavestos. Taip pat malonu konstatuoti, kad 
daugelis SLA kuopų yra atstovaujamos šios organiza
cijos skyriuose. Didelė pagarba priklauso tiems, kurie 
aktyviai dalyvauja Lietuvos laisvinimo darbuose.

Be to, dalyvauju Pildomosios Tarybos keturiose 
komisijose—Mortgages, Emigrantų, Tautos Reikalų ir 
Vajaus. Tų komisijų veikla yra nušviesta atatinka
muose pranešimuose. Komisijų reikalai taip pat rei
kalauja nemažų pastangų ir laiko. Ypač tenka rūpin
tis vajaus reikalais, nes naujų narių gavimas yra labai 
svarbus darbas, kuriam turime skirti didelį dėmesį.

Kaip SLA Prezidentas gana daug gaunu laiškų 
iš pačių narių, veikėjų ir organizacijų vadovybių. Į 
gautus laiškus tenka ne tik atsakyti, bet dažnai išpil
dyti prašymus ir pageidavimus. Be to, apdraudos 
Paliudijimų pasirašymai, apdraudų išmokėjimai ir kiti 
čekiai prisideda prie darbo padidinimo ir sugaišties.

Suprantama, kad į Prezidento pareigas įeina ofi
cialus vadovavimas organizacijai, Pildomajai Tarybai 
ir jos suvažiavimams, o taip pat ir daugelio darbų 
priežiūra. Stengiuosi tas pareigas atlikti sąžiningai, 
dirbu nuoširdžiai, aukodamas jėgas ir laiką Susivie
nijimo reikalams, organizacijos ir narių gerovei. Ne 
man spręsti, kaip—gerai ar ne—atlikau savo pareigas, 
tą palieku Jūsų pačių įvertinimui. Esu dėkingas gau
siems mano talkininkams, kurie man padėjo neleng
vame ir atsakingame darbe. • Jų duota pagalba, atlik
tais savo darbais ir pasiektais rezultatais esu tikrai 
patenkintas. Nuoširdus ačiū visiems mano talkinin
kams.

SANTYKIŲ PALAIKYMAS SU SLA BIČIULIAIS Lt 
TALKININKAIS

Susivienijimas, šiuo metu, turi labai artimų drau
gų ir gerų talkininkų. Musų organizacija sulaukė iš 
jų gražaus patarnavimo, prisidėjusio prie SLA augimo. 
Turiu mintyje lietuvišką spaudą. Palankus laikraš
čiai skyrė nemažą dėmesį Susivienijimui, rašė ir spaus
dino apie ŠIA vertingus straipsnius ir tuo budu popu
liarino musų organizacijos vardą. Taip pat gražios 
paramos esame sulaukę ir iš lietuviškų radio valan
dėlių vedėjų, kalbėjusių oro bangomis klausytojams 
apie Susivienijimą ir jo darbus. Nėra abejones, jog 
geri ir objektyvus atsiliepimai apie SLA palengvino 
mums gauti naujus narius ir tuo prisidėjo prie orga
nizacijos augimo. Tariu musų nuoširdiems taikiniu-
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kams, spaudai ir radio vedėjams gilią padėką už jų 
svarbią ir vertingą paramą.

Taip pat džiuginančiu reiškiniu tenka laikyti nau
jųjų ateivių didėjantį domėjimąsi musų organizacija. 
Jų vis daugiau ir daugiau įsirašo į Susivienijimą. Iš 
jų sulaukiame gerų talkininkų visuose SLA darbuose. 
Užsiminiau apie juos tik norėdamas iškelti tą svarbų 
laimėjimą, kuris sustiprino musų organizaciją. Jei 
prieš keletą metų dar kam buvo klausimas apie senųjų 
ir naujųjų ateivių santykius, tai tokio klausimo Susi
vienijime nėra, jo gal ir visai niekad nebuvo. Senieji 
ir naujieji ateiviai sudarome Susivienijime vieną Šeimą, 
visi esame tos pačios tautos vaikai ir įeiname į Ame
rikos lietuvių visuomenės sudėtį. Vieni kitus papildo
me. Bendrai dirbdami daugiau galėsime pasitarnauti 
lietuvybei ir tėvynės laisvinimui.

Su visomis kitomis visuomeninėmis organizacijo
mis ir grupėmis SLA santykiai taip pat yra geri. 
Žinoma, neturiu mintyje tų organizacijų ir asmenų, 
kurie tapo lietuvių tautai svetimi ir nuėjo bernauti 
tautų pavergėjams, grobikams ir musų tėvynės tyro- 
nams. Tokių mes į savo eiles nepriimame ir su jais 
santykių nepalaikome.

Šių dienų Susivienijimo darnų sugyvenimą su 
Amerikos lietuvių organizuota visuomene galėčiau api
budinti, kaip auksinės taikos periodą. Tai nepapras
tai gražus ir geras reiškinys, turįs teigiamos reikšmės 
visam lietuviškam darbui išeivijoje.

Gal kas ir musų darbuose mato trukumų. Anot 
patarlės, kas nedirba, tai neklysta, atseit, visi darome 
klaidas. Kad nebūčiau suprastas klaidingai, noriu 
paaiškinti, jog SLA vadovybė niekad nevengia teisin
gos kritikos. Manau, kad geri nurodymai gali pasi
tarnauti organizacijai. Todėl visada priimame dėme>- 
sin pozityvios kritikos pastabas ir stengiamės šalinti 
kiekvieną trukumą.

BAIGIAMASIS ŽODIS
Šiuo metu Susivienijimas yra pasiekęs ir daugiau 

laimėjimų. Jų nenurodinėsiu, nes kiekvienas galės 
pasidaryti išvadas apie SLA stovį iš duomenų, kuriuos 
patiekia Sekretorius Dr. M. J. Vinikas. Savo prane
šimo pabaigoje kreipiuos į Seimo mielus delegatus ir 
delegates, kviesdamas aktyviai dalyvauti Seimo dar
buose ir prisidėti prie gairių nustatymo Susivienijimo 
ateičiai.

Delegato asmenyje matau ne eilinį, bet rinktinį 
Susivienijimo narį, kuriam suteikta pilna teisė ir įga
liojimai dalyvauti SLA tvarkymo darbuose. Delegatai 
sudaro Seimą, o Seimas, kaip Konstitucija nurodo, 
yra aukščiausias Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
valdymosi organas, vadinasi, kiekvienas delegatas yra 
to aukščiausio tvarkymosi organo dalis. Delegatas 
savo pareigas eina iki kito Seimo ir todėl jo pareigos 
yra dar svarbesnės. Vadovaudamiesi tokiu įsiparei
gojimu po praėjusio Seimo laiškais kreipėmės į kiek
vieną delegatą, kviesdami talkininkauti naujų narių 
prirašymo darbe. Manau, kad delegatai, patyrę ko
kius sunkumus tenka sutikti prirašant naujus narius, 
dabar galės duoti praktiškų nurodymų ir patarimų 
naujiems nariams gauti. Tačiau nežiūrint į tai, kokius 
nutarimus mes Seime padarysime ir priimsime, jiems 
įvykdyti bus reikalingas musų visų darbas ir parama. 
Be darbo nei geriausias sumanymas ar nutarimas Su
sivienijimui nieko nepadės. Butų labai naudinga, jei 
šiame Seime padarytumėm tam tikrą įsipareigojimą. 
Turime tam ir vieną .gražiausių ir retų progų, tai musų 
organizacijos deimantinė sukaktis. Todėl siulau: 
1961 metus, kuriuose Susivienijimas sulaukia 75 metų 
amžiaus, paskelbti kuopoms ir nariams Susivienijimo

Lietuvių Amerikoje metais. Juose kiekviena kuopa 
įpareigojama paminėti SLA deimantinę sukaktį ir tų 
metų eigoje kiek galint daugiau padidinti narių skaičių 
kiekvienoje kuopoje.

Jei sugebėsime bendromis jėgomis tokį įsiparei
gojimą tęsėti, tai deimantinė sukaktis bus labai pras
minga ir ji pasitarnaus Susivienijimui bei lietuvybei.

Pradėdamas Seimo darbus ir pagerbdamas dei
mantinėje sukaktyje Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
steigėjus ir pirmuosius jo ugdytojus, kurie nenuilsta
mai siekė lietuvių vienybės, kviečiu delegatus visuose 
darbuose, taigi ir šio Seimo, vadovautis musų tautos 
himno autoriaus didžiojo varpininko Vinco Kudirkos 
paskelbta mintimi:

Vardan tos Lietuvos vienybe težydi!
POVILAS P. DARGIS,

SLA Prezidentas.
(Delegatas K. Mačiukas įnešė, dėl. Ramanauskas 

parėmė Prezidento P. Dargio raportą priimti su pa
gyrimu taip, kaip jis išspausdintas Seimo Darbų Kny
goje, nuo 6 iki 17 puslapio. Dr. Biežiui pirmininkau
jant įnešimas ir kartu Prezidento P. Dargio raportas 
su pagyrimu Seimo vienbalsiai priimtas.

13. Pirmininkaujantis P. Dargis pareiškė, kad 
dabar turėtų būti išduotas Vice-Prezidento J. Maceinos 
raportas. Jo raportas Seimo Darbų Knygoje yra iš
spausdintas.

/ ___ ____

SLA Vice-Prezidento Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui

Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

PASTABA: Talpiname Vice-Prezidento J. Macei
nos paskutinį jo gyvenimo raportą. J. Maceina, atlikęs 
didžiuosius darbus musų mielajai SLA organizacijai, 
nebesulaukė Deimantinės Sukakties istorinio Seimo ir 
birželio 8 d. iškeliavo į amžinybę.

Prie jo raporto jungiame SLA vadovybės ir visų 
narių didžios pagarbos pareiškimą už jo atliktus gra
žiuosius darbus musų broliškai organizacijai. Nors 
J. Maceinos nebėra musų tarpe, bet jo darbai, kuriuos 
jis atliko su visu širdies atsidavimu, visada pasiliks 
musų tarpe.

Gerbiamieji Seimo Delegatai:
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariai susirin

kome į Pittsburgh, Pennsylvania, atlikti SLA 51-mą 
Seimą. Šis Seimas yra istorinis, nes SLA susilaukė 
75 metų jubiliejaus. Tai deimantiniai metai, organi
zacija jau išgyveno tris ketvirtadalius šimtmečio. Tai 
ne trumpas laikotarpis organizacijos gyvenime. Ame
rikos lietuviai, Susivienijimo nariai, išauklėjo jį į di
džiausią ir turtingiausią lietuvių fraternalę organiza
ciją. šiame veikime įdėta daug sunkaus darbo ir pa
sišventusių veikėjų triūso. Susivienijimas brangus 
kiekvieno nario širdžiai.

Kaipo organizacijos Vice-Prezidentas, aš noriu 
nariams ir Seimui raportuoti, kad aš atlikau savo par
eigas kaip aš geriausia galėjau. Dalyvavau Pildomo
sios Tarybos posėdžiuose, prisidėjau prie jos darbų 
ir vykdžiau visus nutarimus. Atskirai turiu pažymėti, 
kad buvau Vajaus Komisijos narys ir neapleidau šios 
komisijos susirinkimų dirbdamas kartu su kitais ko
misijos nariais. Savo apylinkėje prižiūrėjau Susivie
nijimo investmentus kada 'būdavo reikalas. Dar sten
giaus dvigubai patarnauti Susivienijimui,. nes esu ne 
tik 'Pildomosios Tarybos narys, bet ir SLA Septinto 
Apskričio sekretorius jau 24 metai.

(Bus daugiau)

Iš Amerikos Lietuvių Vaiko Gydymo 
Draugijos Veiklos

(Atkelta iš 2 pusi.) 

voj” rašiny galvodama, kad 
nesveiką, nuolat besipešantį ir 
artimui šlovę plėšiantį žmogų 
pagydyti tik vienas dalykas 
tegali — tai to žmogaus VI
DAUS IŠGYDYMAS. Atseit, 
žmogaus teigiamų vidinių jė
gų išjudinimas. Kaip mokslas 
iš atomo išskėlė neišsivaiz
duojamą energiją, taip moks
las ir tik mokslas turi iš žmo
gaus dvasioj ramiai turančių 
galimybių išaugti ir išugdyti 
tokį intelektą, tvirtina minė
toji visuomenininke, kuriame 
gyvuliškoji prigimtis užleistų 
vietą žmoniškumo pradams. 
Šitą nesugriaunamą tiesą su
prato būrelis geros valios lie
tuvių ir deda visas pastangas 
įkūrimui institucijos , kurios 
pagalba, dar prieš gimstant, 
butų pradėtas ugdyti žmogus 
gėriui ir grožiui. Pasak pui
kius sūnūs užauginusios pub
licistės, musų Žemaitę prime
nančios Algminienės, tai puo
selėja Amerikos Lietuvių Vai
ko Ugdymo Draugija, trum

piau — ALVUDAS. Ir ji ne
perdeda. ALVUDAS kviečia 
diplomuotus pedagogus, psi
chologus ir gydytojus su pa
skaitomis. Šiose paskaitose 
Chicagoj, Jaunimo Centre, kas 
pirmas mėnesio penktadienis, 
yra aiškinama, naujausių 
mokslo atsiekimų prisilaikant 
žmogaus kūno, dvasios ir pa
jautų plėtros dėsniai. Kalba
mo dalyko paryškinimui rodo* 
mi Amerikos gydytojų ir pe
dagogų paruošti filmai. Spau
sdinamos ir veltui norintiems 
dalinamos minėtų specialistų 
paskaitos. Visiems laisvai pri
einamas draugijos pedagogiš
kas ir mediciniškas knygynas. 
Darnios sveikatos reikalai 
gvildenami ir spaudoje ir per 
radiją.

Šitokia veikla Amer. Liet. 
Vaiko Ugdymo Dr-ja siekia 
visuomenės, ypač tėvų, visa
pusiško sveikatingumo, nes 
tik visapusiškai sveiki, sveiki 
kunu, protu ir pajautimais 
žmonės, tik pilnutinio gyveni

mo asmenybės gali tikėtis 

sveikos jaunosios kartos. A. 
L. V. U. D. veikla — naujau
siu moksle atsiekimų savie
siems perdavimas suprantamu 
budu. Todėl visi lietuviškieji 
mokslo žmonės kviečiami tal
kon. Įgalinkim žmogų bręsti 
ir brandyti šilta ranka, tiesos 
žodžiu ir kritišku protu bei ne
palaužiamu entuziazmu tiešin- 
dami žmogaus visapusiškam 
sveikėjimui kelius. Mums rei
kia pasiryžėlių, kurie moksli
niam žmonių švietimui nesu
laikomai atsiduotų. Reikia 
pav. kad ir tokių kaip dabar 
nekurtos organizacijos turi, 
kurie be pertraukos telefonu 
ar asmeniškai įtikinėtų vieną 
paskirą žmogų kviečiant mi- 
nėjiman bei susirinkimam

Visuomeniškai nusiteikusių 
žmonių grupė, susiburusi į 
Amer. Liet. Vaiko Dr-ją, pa
siryžo be atlyginimo ir nesie
kiant pelno dirbti virš minė
tą darbą organizuotai ir sis- 
tematingai. Pasiryžo gražiau
siai šioj. žemėj veiklai — 
skleisti visuomenėj sveikatos 
žinias ir parūpinti tokiam 
sveikėjimui priemones. - šiam 
darbui 1958 metų lapkričio 21 
dieną CSiicagoje įkurta dr-ja, 

kuri pasivadinusi Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Dr-ja 
— American Lithuanian Child 
Care Association, gavo leidi- 
mą-charter iš Ulinois valsty
bės sekretoriaus, Nr. 122882, 
įsiregistravo Cook County 
Clerk įstaigoj, Nr. 1771-9155, 
serijos Nr. 94749, kaip not 
for profit organizacija. Vei
kiama neskirstant žmones pa
gal rasę, religiją, politiką, 
turtą bei visuomeninę padėtį.

Kadangi žmogaus pilnutinę 
sveikatą nulemia Paveldėji
mas, Auklėjimas ii* Aplinka, 
todėl ši draugija rūpinas Pa
vyzdinių Vaikų Namelių įstei
gimu. Ten bus sudaryta, pa
gal šių dienų pedagogikos ir 
medicinos reikalavimus, vai
kui ,į pilnutinį žmogų bręs
tant, jam būtina, jo kūrybiš
kumą skatinanti aplinka. Ši
tokia veikla ALVUD ateina 
tėvams, tokios aplinkos kar
tais nesudarantiems, o savus 
vaikus norintiems pilnutinio 
gyvenimo asmenybėmis išug
dyti, pagalbon. Tai parodomo
ji veikla — ji plėsis ir kitose 
lietuvių kolonijose1, kai žmo
nės pamatys ir supras minė
tos veiklos naudą. .Lietuviai 

tikrai džiaugsis ir didžiuosis 
pagristai, vieni pirmųjų pra
dėję žmoniško žmogaus paren
gimą šiandieniniu pedagogikos 
ir medicinos mokslu pasirem
dami.

Ar ištikro tie vaikų namai 
yra reikalingi — paabejos 
ve nievas. Žinoma, jie nema
žiau reikalingi, kaip pav. gim
nazijos baigimas tolimesniam 
sėkmingam gyvenymui užtik
rinti. Žmogus daug geriau 
gyvenime prisitaiko ir daug 
produktyviau dirba, jei dar 
vaiku būdamas, kiekvienoj sa
vo amžiaus pakopoj, turi ge
riausias sąlygas galimai ge
resniam mokymuisi.

O ar visiems vaikams tie 
namai padės gyvenimiškų da
lykų išmokti? Vaikų name
liams tinkama amžių griežtai 
nustatyti nereikėtų. Dauguma 
trimečių vaikų ir visi ketur
mečiai gali nameliuose turėti 
pagalbos. O kaslinik dvimečių, 
tai pareina nuo nameliuose 
esamo pasiruošimo specialiem 
dvimečių vaikų reikalavimam.

O dėl pačių vaikų namelių 
tinkamumo, štai kas pasakyti
na. Tik geri nameliai galės 
vaikui padėti. Deja, ne visi 
vaikų žaidimo centrai yra ge

ri vaikų nameliai, o apie Fos- 
ter Home, kurių Chicagoj yra 
3000, nėra ką ir kalbėti. Štai 
ko tėvai turėtų žiūrėti ir į 
ką tuose nameliuose dėmesį 
kreipti, norėdami atskirti tin
kamus vaikų namelius nuo 
netinkamų.

Pirmiausia žiūrėk, bet pa
klausk, ar tokiuos vaikų na
meliuos yra tinkamai tvarko
mi vaikų sveikatos reikalai. 
Ar kas rytas yra apžiūrimos 
vaikų nosys ir gerklės? Suži
nok, kaip elgiamasi tokiuos 
namuos su tuo vaiku, kuris 
čiaudo, ar kuriam nosis ima 
tekėti. Nameliuose turi būt 
atskiras kambarys, kuriame 
rastųs tie vaikai, kurie' su
karščiavo, ar kuriems sloga 
prasidėjo. Tokie vaikai netu
rėtų būt palikti kartu su ki
tais vaikais. Svarbu taip pat 
žiūrėk, koks tas kambarys, ku
riame sloguoja vaikai atski
riami. Tai neturėtų būt klo
zetas ar kita kuri niūri patal
pa. Suaukusis nuolat turi pa
silikti netoliese izoliuoto vai
ko. Vaikų namelių kambariai 
turi būti šviesus ir patrauk
liai šviesiomis spalvomis iš
gražinti, gerai vėdinami ir 
juose išvietės turi būt lengvai

pasiekiamos.
Tokiuose vaikų namuose 

dar reikia žiūrėti, ar yra vie
tos judriam žaidimui tiek vi
dui, tiek lauke; žiūrėti, ar yra 
vietos poilsiui ir ar yra patal
pa ramiam žaidimui — ji rei
kalinga tiems vaikams, kurie 
nori būti ramybėje; Žaidi
mams lauke turi būti lipimui 
įtaisai, siupuoklės, didelės ka
ladės ir vežimėliai — visa tai 
tarnauja vaiko dėmesiui suža
dinti. Turi būti vienas vedė
jas aštuonetui ar dešimčiai 
vaikų. Vienas mokytojas pen
kiems trimečiams yra dar ge
resne proporcija. Vaikai turė
tų naudotis žaidimų įrankiais 
taip, kaip jie įdomauja, o ne 
kaip vedėjas jiems nurodinė
ja.

Gaila, kad lietuviai dar ne 
turime taip įrengtų ir pagal 
naująsias mokslo žinias tvar
komų namelių. Juos reikės, 
kaip pavyzdinius, pirmus įsi
gyti. Tai didelis ir daug išlai
dų reikalaujas darbas, kurį 
ALVUD, visuomenės padeda
ma stengias įgyvendinti mums 
dar neišmirus. Tai visi kvie- 
čįami į talką — į gražiausią 
šioj žemėj veiklą!
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y. South Boston, Mass.

Pranas ir Bronė Spūdžiai 
Atostogauja

Bostono Radio Žinios

se-
Brooklinietė Bronė Spudie- 

nė, Susivienijimo ir kitų įvai
rių organizacijų žymi veikėja, 
parvykus iš Susivienijimo Dei
mantinės Sukakties Seimo, 
Pittsburgh, Pa., drauge su sa
vo vyru Pranu išvyko atosto
gų į Pottsville, Pa., iš kur jie 
prisiuntė redaktoriui nuošir
džius linkėjimus.

Linkėjimai iš Atostogų

Žymus Susivienijimo ir ki
tų organizacijų veikėjas Juo
zas Cinkus su šeima atosto
gaudamas Lake George, Tėvy
nės redaktoriui prisiuntė nuo
širdžius linkėjimus.

Juozas Stilsonas,
Susivienijimo centro tarnau- 
notojas, liepos 30 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų. 
Linktina broliui Stilsonui ge
rai pasilsėti ir sustiprėjusiam 
grįžti prie kasdieninių parei
gu-

Brooklyn, N. Y

Stanley Volskis Svečiavosi

Stanley Volskis, kaip SLA 
38 kuopos delegatas, dalyva
vo SLA deimantiniame seime 
Pittsburghe, o po seimui nu
vyko į Crafton, Pa. ir kartu 
su savo žmona Anna Volskie- 
ne svečiavosi pas ponus Wal- 
ter Pikunus. J. Parojus.

Akron, Ohio

Rugpiučio 14 Dieną Bus 
Graži Gegužinė

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius bendrai su 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos 20 kuopa rengia gražią 
ir didelę gegužinę-išvyką, ku
ri įvyks rugpiučio mėn. 14 die
ną pas Trumpickus, 773 Bis- 
son Avenue. Prasidės 1:30 va
landą po pietų.

Rengėjai kviečia visus abie
jų organizacijų narius ir visus 
geros valios vietinius ir iš 
apylinkių dalyvauti šioje ge
gužinėje ir linksmai 
ore praleisti popietį, 
matymo gegužinėje 
čio 14 dieną

tyrame 
Iki pasi- 

rugpiu- 
Koresp.

Lietuvių Radio Korp. 
niausios lietuviškos radio pro
gramos Naujoj Anglijoj, 26 
metų sukaktuvių piknikas į- 
vyks sekmadienį, rugpiučio 7 
dieną, gražiam, lietuviškam, 
maloniam Romuvos Parke, 71 
Claremount Avenue, Montello- 
Brocktone.

notų So. Bostono biznierių 
Kays Fashion Shop, Davis 
Millinery Shop, ir Sullivan’s 
Shoe Store. Vėliau bus su
rengtas linksmas Gražuolės 
Balius, pagerbti išrinktą 
žuolę.

gra-

“Miss
N. E.” Šiam

Charleen Paznauskai-

Kaip ir kas metą, ir šiemet 
bus renkama gražuolė 
Lithuania of 
kontestui jau užsiregistravo
adv. Henry P. Lesberto iš 
Lynn dukrelė, panelė Rosa- 
lind Anne Lesbertaitė, taipgi 
panelės Elaine Marie Mikalo- 
niutė iš Mattapen, Joan1 Ban- 
kiutė ir
tė iš So. Bostono. Neištekėju
sios lietuvaitės nuo 16 metų 
amžiaus kviečiamos užsiregis
truoti DABAR, pas Valentiną 
Minkienę, 502 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass., siųsdar 
damos savo vardą, amžių ir 
adresą laišku ar atvirute. Jei 
patogiau, galite užeiti asme
niškai į Baltic Florists Gėlių 
bei Dovanų krautuvę, tuo pa
čiu adresu, arba galite telefo- 
nuoti savo registraciją nume
riu AN 8-0489.,

Dalyvaus daug svečių

Be rinkimo gražuolės, 
svečių dalyvių, kaip Liet. Tau
tinių Šokių Sambūris, vad. 
Onos Ivaškieniės, neseniai grį
žęs iš Tarptautinių Šokių 
Festivalo Washingtone, kur 
gražiai ir garbingai atstovavo 
lietuvius. Taipgi profesionalė 
“Lorita” šoks ispanų šokį. 
Jaunas magikas MAYOU ro
dys fantaziją su paukščiais. 
Vaikų mėgiamas klousas “Ti
no” žavės vaikučius. Progra
ma prasidės 4:30 vai. po pie
tų.

Suaugusieji turės progą lai
mėti Mass. Generalinio Pro
kuroro žmonelės p. Emilijos 
Rupkutės McCormack, Jr. do
vanas dėl šokių kontestų, pa
šokdami “Mamės ir Papės 
Polkos” kontestą. Taipgi jau
nimas galės pasirodyti daly
vaudamas Jaunimo Polkos 
konteste. Bus ir valso ir tango 
šokių kontestai. Šokiam gros 
populiari Ferdinando Šmito 
orkestrą iš Brocktono.

bus

Gaspadinėmis buvo: Rozalija 
Janušauskienė, Zuzana Tik- 
nienė, Petronėlė Stashis, Mary 
Radę ir Petronėlė Metelis. 
Žmonių buvo privažiavę apie 
penkiasdešimt asmenų.

Suvažiavę svečiai ir viešnios 
linksminosi, šnekučiavo, žaidė. 
P-nia Marcinkus iškepė pyra
gų. Kada vieni linksmai tyra
me ore linksminosi, kiti kor
tomis lošė, nes Yucaipos lie
tuviai labai myli kortomis loš
ti, beveik nėra tos dienos ar 
vakaro, kad nebūtų lošiama, 
nes čia daugiausia gyvena 
pensininkai, tai liuoso laiko- 
praleidimui jie lošia kortomis, 
kad nebūtų nuobodus gyveni
mas.

Gražų darbą atlikot Anta
nai ir Charles.

Roman Stasius.

New Britain, Conn.

Sugauti ir Įkalinti Auto
mobilių Vagys

Turbut dar iki šiol niekas 
nėra girdėjęs, kad surastas 
71 pavogtas automobilis nuo 
1957 metų iki šių dienų. Pir
miau gyvenę New Britain'e, 
Harold Rothostein ir John 
McCurda registruoti automo
bilių bei trokų verterlos, o 
dabar gyvena Vermont valsti
joj ir verčiasi tuom pačiu 
bizniu, yra areštuoti už supir
kinėjimą vogtų automobilų ir 
jų pardavinėjimą, yra po kau-

1 cija $5,000, o vienas Albert 
Delgobo iš Wateburio, Conn. 
taip pat automobilių vagišius 
yra po $3,000 kaucija. Visi 
trys įkalinti, tik užstačius 
minėtas kaucijas galės išeiti 
į laisvę iki teismui. Iš 71 vog
tų automobilių surasta tik 21 
iš New Britain, Conn. Kiti iš 
apylinkės, kaip Bristol, Meri- 
denJ, Berlin, Mliddletown ir 
kitur. Valdžios (agentai jieško 
dar kitų 10 automobilių, kurie 
iki šiam laikui nėra surasti. 
Jeigu dar jie nėra suardyti, 
be abejonės bus surasti. Ką 
pasakys teismas šiuo vagystės 
reikalu, parodys ateitis.

Tai dar ne viskas. Pirmuti
nei automobilių pirkėjai, kurie 
pirko nuo pačių vagių ir kai
po legalizuotų valdžios parda
vėju, reikalauja, kad jiem bu
tų gražinti surasti automobi
liai. Antri pirkėjai, kurie pir
ko vogtus automobilius, irgi 
nuo legalizutų pardavėjų, ir 
tie reikalauja, kad jiem butų 
grąžinti. Bet čia yra įvelta ir 
apdraudos bendrovė, kuri su
mokėjus už apdrauda irgi rei
kalauja, kad jai butų grąžinta 
apdraudos sumokėti pinigai 
už surastus vogtus automobi
lius. Kol kas dar nėra nė vie
nam grąžinta surasti vogti 
automobiliai, nes yra įvelti 
vagys, pirkėjai ir apdraudos 
bendrovė. Šį reikalą tik teis
mas galės išspręsti. Pamaty
sim kas iš to išeis vėliau.

n • v g • • •Paieškojimai

Pranas Naunčikas.

Gražuolės rinkimo teisėjai
Šių metų šokių ir gražuo

lės kontesto rinkėjais “jud- 
ges” apsiėmė būti: adv. Jonas 
J. Grigalius, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo prezideni- 
tas, ir Mass. Generalinio Pro
kuroro asistentas; adv. Juo
zas Tamėnas iš Cambridge, p. 
Julia Arlauskienė iš So. Bos
tono, gerai žinomo veikėjo ir 
biznieriaus Juozo Arlausko 
žmonelė, gerai žinomas veikė
jas Juozas Lekys iš Dorches
terio, Florence Kasperienė, ir 
veikėjas Stanley Kalis iš Nor- 
woodo, ir 
pervisor 
Bostone.

Praeitų 
žuolė “i 
sary Lithuania otf N. E.”, pa
nelė Rita Mickevičiūtė iš Pem- 
broke, asmeniškai dalyvaus 
ir įteiks šių metų išrinktai 
gražuolei grožio pažymėjimą, 
bukietą gėlių, ir Mass. Gene
ralinio Prokuroro Edward J. 
McCormack, Jr. dovanotą pui
kią statulą. Apart šių dovanų 
gražuolė bus apdovanota eile 
gražių, vasariškų rūbų, dova-

• v

Milan Stettin, Su- 
Waldorf restoranų

s

metų išrinkta gra- 
Miss Silver Anniver-

SLA Centro buvusiai bendradarbei

ANGELEI ZUBKUVIENEI MIRUS

jos giminėms ir artimiesiems reiškia gilią 
? užuojautą

SLA Centro bendradarbiai.

Ne tik kad bus įdomi pro
grama ir linksmybės visiems, 
bet dar gausite progą laimėti 
vertingas laimėjimo ir įžangos 
dovanas.

Lietuvon Generalinio Konsulo 
New Tąrke paieškomi asmenys:

Rašytinis Kazys, Juozo sūnūs, iš 
Šilavoto kaimo, Liudvinavo vals., 
Marijampolės apskr.

Samulionis Paulinas, Povilo sū
nūs, iš Girsteikių kaimo, Vabalnin
ko vals., Biržų apskr.

Siauliunas Karolis, Augusto sū
nūs, gyveno Brooklyn, N. Y., Me- 
serole Street.

Špčgienė Elena, kilusi iš Tau
ragės apskr., buvo ištekėjusi už 
Emilio Špėgio, kuris dingo karo 
metu.

Sriubiškis. du broliai, Kazio sū
nus, gimę Sriubiškių kaime, Pan
dėlio vals., Rokiškio apskr.

Šulaitis Aleksandras, Pranas ir 
Vladas, iš Kybartų.

Vasiliunienė-Rudytč Ona, gyveno 
Norvvood, Mass.

Zlatkus Alfonsas.
Damicijonaitė-Burbienė Vilė, ir 

vyras Burba Aleksandras, gyveno 
Bra ilijoje.

Dyglis .Pranas, Prano sūnūs, iš 
Kvėdarnos, gyveno Clevcland, Ohio.

Guobys Klemensas, Silvestro sū
nūs, iš Purvėnų km., Molėnų vals., 
Utenos apskr.

Gydra Pranciškus, Ignaco sūnūs, 
iš Pagudonės-Ukmarkijos kaimo, 
Nevarėnų vals., Telšių apskr.

Jarackas Juo as, Juozo sūnūs.
Karsokas Jokūbas, Jokūbo sūnūs, 

gimęs 1908 m., Pabalių km., Šiau
lių vals.

Runkauskas (Rankovv) Aleksan
dras ir Justina, iš Pakalniškių km., 
Kruopių vals., Šiaulių apskr., gyve
nę Enficld, N. C.

Ileškomleji arba apie Juos žlnan 
t(ejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, HJL.
Jei galvojate parduoti ar 

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

. WO 5-5890
Taip pat patams "<*me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui i 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Ėdate 
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2*5043

Matthew P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
AI.. BALTRUNAS-BALTOT 

Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė.

(at Foreet Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne* 

mokamai visose dalyve 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

Autobusai išeis iš Cam- 
bridge Lietuvių Piliečių Klu
bo, 823 Main Street 1 valandą 
po pietų, o iš So. Bostono 
nuo Lietuvių Piliečių Klubo, 
1:30 vai. po pietų, kampas E 
ir Broadway gatvių.

Tarkitės dabar su draugais 
ir draugėm, bei brangiom gi
minėlėm susitikti, linksmai ir 
maloniai praleisti dieną, se
niausios lietuviškos radio pro
gramos Naujoj Anglijoj, 26 
metų sukaktuvių piknike, Ro
muvos Parke, Montello-Brock- 
tone, sekmadienį; rugpiučio 7 
dieną.

Nuoširdžiai kviečia visus 
rengėjai.

• v

Steponas ir Valentina Minkai.

P. S. Prie progos norim pri
minti, kad seniausios lietuviš
kos radio programas vedamas 
Stepono ir Valentinos Minkų, 
galite išgirsti sekmadieniais 
per tą pačią stotį WLYN, 
1360 bangos nauju laiku — 
1:30 iki 2:00 vai. po pietų. 
Kviečiam pasiklausyti vėliau
sių pasaulinių žinių santrau
kas ir komentarus, muzikos, 
dainų ir Magdutės Pasaką.

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui Ir Iždininkui Pasirašyti
Liepos 30 Dieną, 1960 Metų

Išmokėtos pomirtinės
ANTANAS JENKELIUNAS, 85 kuopa, Edwardsvi]lc, 

Pa., gimęs birželio 13, 1882 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalio 1, 1933 m., mirė liepos 10, 1960 m. 
Velionio dukterei, Constance Jenkeliunas, pomirtinės 
išmokėta _________________________________ $1,000.00

VINCAS PALTANAVIČIUS, 102 kp., Haverhill, Mass., 
gimęs lapkričio 20, 1893 m., Gudelių vaisė., Mari
jampolės apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ge
gužės 1, 1937 m., mirė gegužės 18, 1960 m. Velionio 
žmonai, Teofilei Paltanavičienei, pomirtinės išmokė
ta ___------ -------------------------------------------------- $600.00

JESE'PHINE KAPUSTAS-VIKSRAITIS, 134 kp., Chica
go, III., gimus vasario 28, 1899 m., Veiveriuose, Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 10, 1951 m., mirė 
balandžio 23, 1960 m. Velionės sunui, Vincui Ka- 
pustas, pomirtinės išmokėta _________________ $500.00

JUOZAS RAGAŽINSKAS, 211 kp., Mahanoy City, Pa., 
gimęs lapkričio 7, 1907 m., Mahanoy City, Pa. Prie 
SLA prisirašė gruodžio 31, 1935 m., mirė liepos 1, 
1960 m. Velionio žmonai, Theresa Ragažinskas, po
mirtinės išmokėta $600.00

Viso 
Nuo

į HITLERIS IR MUSSOLINI |

5 “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:
X 1. Rachelės Mussolini jdomųs, gausiai iliustruoti pasakojimai S
g apie savo vyrą Benito. Kartu apžvelgta antrojo pasaulinio karo
5 eiga ir Mussolini santykiai su Hitleriu.

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

Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais S
X straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos 2
g numerius veltui. Rašyti:
g LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, BĮ. |

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 LIETUVi” turi daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Am e ri koše— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Lž laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ JIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jid gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q, Oanada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,
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IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyt* 8. MIOHELfiONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifikp; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; 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; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be aklų ...

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
“KELEIVIS”

686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

____________________     $2,7d0.00 
pradžios šių metų bendrai viso_ _ $103,188.26

Išmokėtos Ilgojo pašalpos
J. SMTGLIUS, 42 kp., Grand Rapids, Mich. Sirgo 12 sav.. _______ $56.381
U. BAGDIENE, 57 kp., Worcester, Mass. Sirgo 9 s.  ...   36.00
M. GEDRIMIEN®, 74į kp., S. Chicago, III. Sirgo 11 s ir 6 d. .......... 83.25
K. KATKEVIČIENE, 134 kp., Chicago, III. Sirgo 3 s. ir 1 d. _______ 38.001
M. KAZLAUSKAS, 136 kp.. Clevcland, Ohio’. Sirgo 5 s. ir 3 d. _____ 66.00
J. ŠVAGŽDIS, 158 kp., Springfield, III. Sirgo 3 s. ir 4 d.’_________  51.00
V. GIEDRAITIS, 207 kp., Manchester, Conn. Sirgo 2 s. ir 1 d.   16.25
J. LAURINAITIS, 232 kp., Thomas, W. Va. Sirgo 8 s. ir 3 d._____ 54.00

Buvo

Yucaipa, Calif.

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, BĮ. 
HUmboIdt 6-2818

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.
882 North 7th St 

PHILADELPHIA 28, Pa. 
WAlnut 8-1747

Ant.
Stašiui 
rengtas išvažiavimas į gražią 
vietą tarpe didelių kalnų ir 
žaliuojančių lapuotų medžių.

mokami vietoje, musų Įstaigose. •Prie firmos Įstaigų yra krautuvės, 
tuojamas 100%. Įstaigos ir

NEW YORK 8, N. 7
78 Second Avė.
ORegon 4-1540

651 Albany Avė. 
HARTFORD 6, Conn 

ŪHapel 7-5164

Viso ------------------------ -------- ----------........................... $400.88
Nuo pradžios šių metų bendrai viso .........   $18,320.79

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, Mich. 

TOunsend 8-0298

Janušauskui ir Charles 
sumanius, buvo su- 

• v__ _  y • • * — *

BROOKLYN, N. Y., 1580 Bedford Avenue Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 812-814 Market Street Tel MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOvvling, Green 9-6992 
•Per musų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap- 

•Siuntiųių pristatymas garan- 
vaL vakaro kasdien, šešta d i e-skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 6 

MUSŲ SKYRIAI: 
107 So. Veimont Avė. 

LOS ANGEIES 4, Calif. 
DUnkirk 5-6560

Gražus Išvažiavimas

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 virtuvės 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

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

PACKAGE EXPRESS and TRAVEL AGENCY, Ine.
Ldcensed by USSR

16 Whithead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J.

COUttord 7-8820

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

NAUJIENOS
turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj? 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europsą 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir Įdomiau^*) 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalui 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemikos* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomMf 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje —
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
114.00 metams, (7.00 — pusei metų. ChlcagoN - 
(18.00 metams, (7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Ordk< fe 
kiu adresu: (.

NAUJIENOS
1731 Sontk Habted Street. Chicate 8, IKo» b

NAUJIENOS

NAUJIENOS

I <f

r




