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SLA DEIMANTINĖS SUKAKTIES SEIMO BANKETAS BUVO SĖKMINGAS
Bankete dalyvavo apie keturi šimtai žmonių. - 
Programai vadovavo Bronė Pivaronienė.-Gra- 
žias kalbas pasakė Mrs. Ruth Crawford Mit- 
chell, SLA prezidentas Povilas P. Dargis ir Lie
tuvos atstovas Juozas Rajeckas. - Meninę pro
gramą išpildė solistė Aldona Stempužienė ir 
muzikas Jonas Švedas

(Tęsinys)

Apžiūrėjimas tautinių kambarių
Kalboms pasibaigus buvo pranešta, kad yra paskirtos ke

turios merginos, kurioms kiekvienai paskirta po 40 asmenų 
parodymui Lietuvių ir kitų tautinių kambarių. Tos gabios mer
ginos, vedžiodamos svečius iš vieno kambario į kitą, aiškino 
kurios tautos kambarys, kokia medžiaga jie išpuošti ir kas 
tuos darbus atliko. Po kitus įvairių tautų kambarius vedžiojo 
ir apie jų išpuošimą bei įrengimą aiškino titatautės, o Lietu
vių Kambary tas pareigas atliko plačiai žinoma patriotinga lie
tuvaitė Ryte Spingytė, to universiteto studentė. Įėjus į Lie
tuvių Kambarį, už stovinčio kuklaus stalelio, gražiai pasipuošus 
stovėjo panelė Ryte Spingytė, o ant stalelio stovėjo lietuviškų 
rūtų puokštė. P-lė Spingytė švelniu balsu paaiškino svečiams 
iš kokios medžiagos išpuoštos kambario sienos ir kiti kamba
rio įrengimai. Ilgiausia teko užtrukti šiam kukliam lietuviš
kam kambary, nes jis lietuviams yra arčiausia prie širdies. 
Ilgesnį laiką pabuvę lietuviškam kambary, kuris buvo paskiau
sia parodytas, skubėjome į autobusus ir geroj nuotaikoj grįžo
me į Roosevelto viešbutį, kad turėtumėm laiko prisiruošti šei
miniam banketui, kuris įvyko tos dienos vakare Roosevelt vieš
butyje. ■

Ruošimasis šeiminiam banketui
Nors šeiminis banketas, kaip iš an'ksto buvo skelbiama, 

prasidėjo apie 6:30 valandą vakare, bet sugrįžusieji iš univer
siteto delegatai, delegatės ir svečiai skubinosi ruoštis banketui, 
kad laiku jame būti. Bet dar prieš šeštą valandą viešbučio 
palaukimo didelis kambarys buvo pilnas pasipuošusių banke
tui svečių ir viešnių, ypač mano dėmesį į save kreipė pasipuo- 
šumas ponių ir panelių, ne tik delegačių, bet nemažai buvo ir 
Pittsburghe gyvenančių jaunesnės kartos lietuvių. Tuo me
tu, kai pilnas palaukimo kambarys buvo prisirinkusių ir pasi
ruošusių benketui, banketo ruošėjos banketui skirtam erdviam 
ir gražiam kambary tvarkė stalus, kad atėjus laikui užimti 
prie stalų vietas, kiekvienas žinotų prie kurio stalo sesti. Už
baigus stalus tvarkyti, visi svečiai ir viešnios buvo pakviesti į 
banketui skirtą erdvę ir gražią salę. Nors salė erdvi ir pilna 
stalų, tačiau jie visi greitai buvo užimti, nes dalyvavo apie kę- 
turi šimtai žmonių, tokio gausaus būrio nei patys banketo ruo
šėjai nesitikėjo.

Banketo programos pradžia
Visiems banketo dalyviams užėmus vietas, Susivienijimo 

Deimantinės Sukakties Seimo ruošimo pirmininkas , Stasys F. 
Bakanas, pradėjo programą. Pirmiausia jis pakvietė plačiai 
žinomą solistę, atvykusią iš Clevelando, Aldoną Stempužienę 
sugiedėti Amerikos ir Lietuvos himnus, pianu jai pritarė irgi 
iš Clevelando atvykęs gabus muzikas Jonas Švedas. Po to p. 
Bakanas tolimesnį programos vedimą perdavė p. Bronei Piva- 
ronienei, plačiai žinomai ir gabiai veikėjai, kuri, kaip teko pa
stebėti, yra gerai prityrusi programoms vadovauti tokiuose 
banketuose, kokiu buvo Susivienijimo šeiminis banketas.

Baigiant užkandžiauti, p. Bronė Pivaronicnė, pradėjo pro
gramą švelniu ir maloniu-balsu, rodos kad ji butų buvusi iš 
jaunų dienų pripratusi prie programų vedimo panašiuose ban
ketuose. Ji tarus keletą žodžių, pirmiausia supažindino ban
keto dalyvius su svečiais prie garbės stalo sėdinčiais. Po to ji 
pakvietė pakalbėti Mrs. 'Ruth Cravvford Mitchell, Pittsburgho 
Universiteto atstovę, nuoširdžią lietuvių draugę, kuri savo dar
du daug prisidėjo prie įrengimo Lietuvių Kambario Pittsburg
ho Uinversitete. Ji pasakė gražią momentui atitinkamą kalbą, 
prisiminė apie lietuvių atliktą gerą darbą įrengiant kambarį 
universitete. Prisiminė ir Lietuvą, kuri ją aplankė prieš antrą^ 
jį pasaulinį karą. Jos kalba visiems patiko ir ji susilaukė šil
tų plojimų. * ,

Pakviesta solistė Aldona Stempužienė. Ji padainavo keb
lias dainas labai vykusiai: “Už stalo sėdau“ — A. Račiūno, 
“Užmigo žemė“ — C. Sasnausko, “Plaukia antelė“ — V. Joku- 
bėno. Jai akompanavo Jonas Švedas, drauge su soliste atvy
kęs iš Clevelando. > •

Po to programos vedėja Bronė Pivaronienė pakvietė pa
kalbėti Susivienijimo prezidentą Povilą P. Dargį. Jis, kaip vi
suomet, taip šį kartą pasakė gražiį* ir momentui atitinkančią 
kalbą, kurią čia paduodame Tėvynės skaitytojams.

SLA prezidento Povilo P. Dargio kalba, pasakyta 
bankete 1960 metais liepos 13 dieną
Didžiai gerbiamas Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstove, Pildomosios Tarybos nariai, seimo delegatai 
ir delegatės, viešnios ir svečiai:

Malonu prabilti į Jus naujoj aplinkoj ir kitokioj nuotai
koj. Vaišiu stalai ir puošnus apsirengimas nuteikia šventadie- 
diškai.

Tačiau ir šioje iškilmių nuotaikoje nutylėti, jog ir čion 
mes atėjome tuo pačiu tikslu: paminėti musų organizacijos 
deimantinę sukaktį, pasidžiaugti jos laimėjimais, širdingai ir 
broliškai pasišnekučiuoti prie vaisių stalo ir sutelkti naujų jė
gų ateičiai. •

Šiandien matome, kad garbingų vyrų įžiebta ugnelė skaid
riai liepsnojo per visus 75 metus ir šildė musų ateivius iš se
nosios tėvynės. Toji SLA ugnis liepsnojo ne tik mums čia 
Amerikoje, bet taip pat skaidriai švietė visai musų tautai, sun
kius laikus gyvenančiai.

O tie sepnyniasdešimt penkeri metai musų tautai buvo 
audringi. Mažai matėme laisvės saulės, o šiandien musų tė
vynėje vėl viešpatauja tamsa ir negirdėta vergija.

Susivienijimas kūrėsi pačiais sunkiausiais laikais. Tada 
vyko kova už lietuvišką raštą, vėliau kilo revoliucinis tautos 
judėjimas prieš caristinę priespaudą. Mes sulaukėme Vilniaus 
seimo, iškėlusiam lietuvių tautos laisvės idėją, pergyvenome 
Pirmojo Pasaulinio karo sunkumus, pagaliau sulaukėme Lie
tuvos Nepriklausomybės — musų valstybės atstatymo. Sykiu 
pergyvenome laisvės kovas ir džiaugėmės laimėjimais.

Visuose tuose musų tautos istoriniuose išgyvenimuose Su
sivienijimas nebuvo nuošalyje, bet aktyviai reiškėsi savo dar
bais ir rėmė medžiaginiai ir dvasiniai. Jis liūdėjo dėl kilusių 
sunkumų ir džiaugėsi laimėjimais. Susivienijimas musų tau
tai buvo lyg rasa jaunam augalui, davusiam gražius vaisius.

Deja, nedaug metų džiaugėsi Lietuva giedrios laisvės die
nomis. Musų tauta ir valstybė tapo auka Rusijos imperializ
mo, pridengta komunistine kauke. Todėl mums, kaip lietu
viams, turintiems pilną laisvę veikti, akivaizdoje tautos vergi
jos, vėl tenka nepaprastos pareigos ir uždaviniai: panašus į 
tuos kaip anais laikais kada gimė' ir kūrėsi Susivienijimas. Da
bar mes esame gausesni, turime daugiau šviesuomenės, talki
ninkų, spaudą, kultūrinių lobynų, prieiname prie valdžios sluok
snių, politikų, tačiau darbas dabar sunkesnis, nes ir priešas 
nuožmesnis. Todėl tokiai kovai yra reikalingos didesnės jė
gos nei an'ais laikais, štai dėlko mes stengiamės telkti ir or
ganizuoti lietuviškas jėgas didžiajam uždaviniui — lietuvybės 
išlaikymui ir valstybės atstatymui.

Susivienijimas yra taja jėga, kuri gali ir turi dalyvauti 
lietuviškame gyvenime kaip ir pirmieji musų organizacijos ug
dytojai ir šulai. Ir mes savo veikime žengiame dviem keliais: 
vienas jų padėti SLA nariams medžiaginiai, aprūpinti juos 
lengviausiomis sąlygomis, geriausiomis apdraudomis, o kitas 
kelias, tai musų aktyvus dalyvavimas visame lietuviškame ju
dėjime. Šie keliai parodyti Susivienijimo steigėjų yra tradici
niai ir nuo jų neturime nukrypti.

Darbai, kuriuos Susivienijimas atlieka yra svarbus ir di
deli. Bet nedera mums patiems vertinti savo darbus. Tą pa
darys busimos kartos, lygiai taip, kaip mes dabar su didele 
meile ir pagarba prisimename SLA steigėjus ir darbuotojus. 
Mums patiems yra sunku įžiūrėti, net negalime numatyti kokį 
vaidmenį turės musų veikla, tačiau drąsiai galime tvirtinti, kad 
musų darbai pasitarnaus lictdvybei ir prisidės prie musų tau
tos laisvės atgavimo.

Visoje veikloje didelę reikšmę teikiu SLA kuopom, lietu
vybės židinėliams svetimoje žemėje, kurią mes laikome savo 
antrąją tėvyne. Todėl yra gyvas reikalas'ir toliau steigti kuo
pas, didinti jų narių skaičių ir stiprinti jų lietuvišką bei visuo
menišką veiklą. Kai pažiūriu į anas pirmąsias SLA kūrimosi 
dienas, tai musų organizaciją galime palyginti su nedidele van
dens tėkmė, kuri tekėdama virsta srove, pagaliau didele upe.

Šiandien lietuvių organizaciniame gyvenime Susivienijimas 
yra tapęs lyg šalies didžiausioji upė Nemunas. Nemuno srovė 
yra galinga. Galingi galime ir turime būti ir mes, tik visi į 
bendrą darbą.

Kaip minėjau, susirinkome čia ne reikalų svarstyti ar niB 
tarimų daryti, bet atėjome atsikvėpti po sunkių darbų, pasisve
čiuoti ir pasišnekučiuoti prie vaišių stalo. Todėl atidarydamas 
Susivienijimo deimantinei sukakčiai paminėti banketą, keliu 
taurę už musų organizacijos gražią ateitį.

Kviečiu prie pirmojo tosto musų senos liaudies dainos žo
džiais:

O kad butų geriau, ’ (
Ir širdelei linksmiau, 
Tai imsim, tai gersim 
Stikliužėlį į dugną...

* Valio Susivienijimas!

(Bus daugiau)

Dr. P. Grigaitis Buvo 
Nuvykęs Cape God, 

Hyannis, Mass.

Senatoriaus J. F. Kennedy, 
demokratų partijos kandidato 
prezidento pareigoms pakvie
stas, dr. P. Grigaitis, vyriau
sias dienraščio Naujienų re
daktorius ir Amerikos Lietu
vių Tarybos generalis sekreto
rius, buvo nuvykęs į Cape 
God, Hyannis, Mass., senato
riaus Kennedy vasarvietę ir 
dalyvavo ten įvykusioj užsie
nio politinėje konferencijoje, 
kuri įvyko praeitos savaitės 
šeštadienį. Grįždamas iš Mas
sachusetts sekmadienį Grigai
tis trumpam laikui buvo su
stojęs New Yorke, o tos die
nos vakare išskrido į Chicagą.

Lietuvos Pasiuntiny
bės Washingtone 

Komunikatas

J. Rajecko, Lietuvos Atstovo 
JAV, Interview Apie Lietuvą 
Rugpiučio 7 Dieną, Sekmadie
ni, 12 Vai., Per Washingtono 

Radijo Stotį WEAM

Ryšium su “Pavergtųjų Tau
tų Savaite“, Washingtono ra
dijo stotis WEAM, š. m. rug
piučio 7 dieną, sekmadienį, 12 
valandą, transliavo Juozo Ra
jecko, Lietuvos Atstovo JAV, 
interview apie Lietuvą.

Interview užtruko 30 min. 
Ta pačia proga išvardyta ra
dijo stotis perdavė Lietuvos 
himną.

Lietuvoj Mirė Jablon- 
skis ir Vienožinskis
Iš Lietuvos gautas praneši

mas, kad šių metų liepos 29 
dieną po sunkios ligos Vilniu
je mirė prof. Kostas Jablons
kis, sulaukęs apie 57 metus 
amžiaus. Jis gimnaziją baigė 
Panevėžy, o teisės mokslus 
Maskvos universitete. Nepri
klausomos Lietuvos laikais jis 
buvo J<auno apygardos teisė
ju, o 1938 metais buvo paskir
tas į Valstybės Tarybą. Tar
navo ir kitose atsakomingose 
valdžios pareigose..

Dailininkas Vienožinskis

Tą pat mėnesį ir tą pat lie
pos 29 dieną po sunkios ligos 
Vilniuje mirė dailininkas Jus
tinas Vienožinskis, Valstybi
nio dailės instituto profeso
rius. Jis buvo gimęs 1886 me
tais Rokiškio apskrity, Obelių 
valsčiuje. Meną studijavo Ma
skvoje ir Krokuvos dailės 
akademijoje.

Lietuvai tapus nepriklauso
ma valstybe, grįžo į Lietuvą ir 
vadovavo Rokiškio gimnazijai, 
vėliau buvo dailės instituto 
profesorium tapybos skyriu
je*

Žinios iš Okupuotos 
Lietuvos

SUSIVIENIJIMO SEIMO DELEGATO 
SVARBIOSIOS PAREIGOS

Kuopos pasitikėjimą turėdamas, delega
tas seime reiškė savo nuomonę ir dalyvavo 
svarbiųjų organizacijos reikalų sprendime.

Dabar jo pareigos nesibaigė: jo rūpestis, kad SLA Seimo 
nutarimai, o taip pat ir nuotaikos pasiektų visus narius ir pa
tarnautų tolimesnei Susivienijimo pažangai ir narių gerovei.

Greitai priartės laikas, kai musų kuopos po vasaros atos
togų pradės dažnesnius susirinkimus kviesti ir tada praeito 
Deimanfinio SLA seimo delegatai turės progos padaryti savo 
pranešimus. Butų labai gerai, kad delegatai rimčiausia priim
dami šias savo pareigas, pasistengtų šiuos pranešimus padary
ti kiek galima pilnesnius ir išsamesnius.

Negalima tenkintis tik trumpais suminėjimais tų pagrin
dinių nutarimų, kuriuos seimas padarė. Jeigu delegatas nori 
pilniai savas pareigas atlikti, jis savo pranešime kuopai privalė
tų nuosakiai viską išdėstyti, ką jis svarbesnio ir labiau įsidė
mėtino praeitame SLA Seime patyrė. Pirmiausia iš delegato 
reikalaujama pilno objektyvumo, kad nebūtų pabrėžiamos as
meninės jo nuotaikos, bet laikomasi pagrindinio ir pozityviai 
pasireiškusio darbo seimo metu.

Suprantama, kad delegato pranešimo kuopai pagrindą tu
ri sudaryti tie nutarimai ir nauji organizacijos veikloje planai, 
kurie juk žinotini kiekvienam nariui, nes jie netarpiškai liečia 
jo interesus ir gali būti jau artimiausioje ateityje jam prak
tiškai naudingi.

Gyvu žodžiu reikia išaiškinti seimo nutarimus

Šiuos svarbiuosius SLA seimo nutarimus reikėtų išdėstyti 
papunkčiai ir artimai prisilaikant seime vartotos terminologijos 
ir išsireiškimų, kad išvengtume neaiškumų, o gal ir klaidingų 
aiškinimų, kurie narių tarpe kartais sukelia nesusipratimus ir 
ginčus.

Delegatas asmeniškai sekęs seimo darbų eigą gerai atsime
na kas buvo nutarta svarbesnio Susivienijimo veiklos patobu
linimui. Bet nepatartina pasikliauti vien asmenine atmintim, 
apdairiau bus gerai peržvelgti Tėvynėje spausdinamą protoko
lą ir juo vadovautis, šioje vietoje jau buvo kalbėta apie tus 
seimo nutorimus, kurie gyvybiniai svaroųs ateities darbuose 
kaip kiekvienoje kuopoje, taip lygiai ir visoje organizacijoje.

Šio Deimantinio seimo delegatai gerai atsimena kaip daug 
rūpintasi, kad šis seimas butų įspūdingas ir atmintinas kiekvie
nam dalyviui. Tai nuopelnai seimo rengimo komisijos, kuri ne 
tik daug darbo įdėjo, bet ir nemaža įėšų skyrė. Ne tik pa
prastas mandugams, bet ir gilesnis savo organizacijos gerovės 
supratimas mus verčia, kad tų gražių ir pagirtinų pastangų 
mes nenutylėtume.

Pagerbkime pittsburgiečių svetingumą

Pirmiausia reikėtų prisiminti sveikinimus ir šioms iškil
mėms pritaikytas kalbas, kurios kilniai nuskambėjo musų sei
mo metu. Tegu nedingsta kurčiai tie žodžiai, kurie buvo pa
sakyti nuoširdžiai ir su tikslu sukelti musų patriotines nuotai
kas. Negalima užmiršti ir tų, kurie seimo metu sudėjo aukas, 
kurie padarė pareiškimus, galinčius būti gražiu pavyzdžiu atei
čiai.

Atskirai paminėtinos rezoliucijos, kurios skirtos visų lie
tuvių troškimus parodyti ir pavaizdavo musų organizacijos sie- 
lojimąsi bendrais lietuvių tautos reikalais.

Išskirtinai tenka pažymėti Pittsburgho lietuvių vaišingu
mą ir jų pastangas, kad delegatai iš šio miesto išsivežtų bran
gius atsiminimus. Delegatų lankymasis Pittsburgho universi
tete, kur daugumą tikrai sužavėjo lietuvių kambarys, vertas 
atskiro priminimo, nes tai surišta su bendru patriotiniu-tauti- 
niu musų darbu ir glaudžiai susiję su paties Susivienijimo sie
kimais. Dauguma SLA narių juk atėjo į šią organizaciją ne
abejotinai aiškiu tikslu — ugdyti lietuviškas organizuotas jė
gas. Tad čia mes randame giminingas nuotaikas, randame lai
mėjimus, kurie mums visiems vienodai brangus.

Kaip kuopa pasireikškė seime

Daugelis kuopų* šiame seime turėjo savo įnešimus bei pa
siūlymus. Jie daugumoje buvo padaryti pilnu nuoširdumu ir 
troškimu padėti organizacijai pasiekti dar didesnio tobulumo 
narių aptarnavime ir bendroje veikloje. Tad suprantama, kad 
delegatas šiuos įnešimus privalo suminėti ir nešališkai išdėsty
ti motyvus kuriais vadovaujantis buvo tie įnešimai priimti ar 
atmesti.

Delegato pareiga, kad jo kuopa susidarytų aiškų vaizdą šį 
svarbų įvykį, labiausia pabrėžiant prisiartinusią Deimantinę su
kaktį, kurią mes visi sutinkame jausdami džiaugsmą jau pa
siektais laimėjimais ir turėdami gražias viltis ateities darbams.

(Eltos praneš mai)

Per 4 Metus Plytų Fabrikas 
“Suėdė“ 1,200,000 rublių

(E) Š. m. “Tiesos“ Nr. yra 
patalpintas feljetonas “Molis 
iš Molio.“ Pasirodo, prieš 4 
metus Švenčionių rajpne, Gai- 
liutiškėsc, buvę pastatytas 
plytų fabrikas, kuris per ke- 
turius metus pereikvojo vieną 
milijoną 200 tūkstančių rublių 
ir kuris iki šiol, nežiūrint visų 
ekspertų, geologų bei pramo-

ANTONINAI GARBALIAUSKAITEI 
MIRUS

gilią užuojautą jos seserei poniai Onai 
Vinikienei ir dr. M. J. Vinikui reiškia

• Povilas ir Gertrūda Dargiai.

nčs ir visuomenės veikėjų pa
stangų, nėra pagaminęs nė 
vienos padorios plytos. Ply

tų vietoje iki šiol konvejeriu 
eina žalios plytos, atseit, mo
lis pagamintas iš molio.

j
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PASIŽVALGIUS
Tarp Nixono ir Kennedy 
nėra jokio skirtumo

Praėjus demokratų ir re- 
publikonų konvencijoms, ku
riose buvo nominuoti kandida
tai prezidento ir vice prezi
dento postams, socialistų ilga- 
gametis veikėjas, šešis kartus 
buvęs kandidatu prezidento 
pareigoms, Norman Thomas, 
kalbėdamas televizijos pro
gramoj, pareiškė, jog jis neat
simena tokių demokratų ir re* 
publikonų kandidatų, kurie 
butų panašus vienas į kitą, 
kokiais dabar yra abiejų par
tijų kandidatai. Abu yra ga
bus, geri kalbėtojai ir talen
tingi teatrų direktoriai — pa
reiškė ilgametis socialistų vei
kėjas Norman Thomas.

0—4.—0
Nori vyriausybių vadų 
konferencijos

Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče- 
vas pageidauja, kad Jungtinių 
Tautų sekretorius Dag Ham- 
marskjeida sušauktų vyriau
sybių vadų konferenciją rug
sėjo mėnesį. Chruščevas ma
no, kad tokioje konferencijo
je dalyvautų visų Jungtinėse 
Tautose priklausančių valsty
bių vyriausybių vadai ir ap
svarstytų nusiginklavimo ir 
kitas šių dienų svarbias pro
blemas. Tai nėra naujas Ni
kitos Chruščevo sumanymas, 
panašų pasiūlymą jau pirmiau 
buvo pasiūlęs Jungtinėms 
Tautoms prezidentas Eisenho 
weris. Skirtumas yra tik ta
me, kad prezidentas pasiūlė 
sušaukti nusiginklavimo komi
tetą, o Chruščevas siūlo su
šaukti visų Jungtinėse Tauto
se priklausančių 82 valstybių 
vyriausybių vadus.

Į tokį Chruščevo pasiūlymą 
Amerikos valstybės departa
mentas atsiliepė neprielangiai, 
gal dėl to, kad Amerika dar 
nepamiršo Chruščevo elgesį 
viršūnių konferencijoje Pary
žiuje.

o—4*—o
Vokietijos kancleris 
lankėsi Paryžiuje

Vokietijos kancleris Konrad 
Adenaueris buvo nuvykęs į Pa
ryžių ir tarėsi su prezidentu 
Charles de Gaulle. Sakoma, 
kad jiedu savo pasitarimuose 
nieko svarbaus nenutarė. Iš 
Bonos pranešama, kad jiedu 
sutarė sudaryti Vakarų Eu
ropos federaciją iš Prancūzi
jos, Vokietijos, Italijos, Olan
dijos, Belgijos ir Luksembur- 
go. Taipgi tos pačios žinios 
teigia, kad Vakarų Europos 
federacijos Paryžiuje bus į- 
steigtas sekretoriatas, kuris 
paruoš planus, kaip siekti po
litinės, valstybinės federacijos 
tarp vakarinių Europos vals
tybių. Ar šie dviejų valstybių 
vyriausių vadų padaryti pla-

Susivienijimo Septintoji Apskritis Rengiasi 
Prie Metinio Pikniko

WILK.ES BARBE, PA. — Penktadienį, liepos 29 dieną, 
Povilaitienės užeigoj, buvo susirinkusi 7-tos apskrities valdyba, 
kur buvo padaryti galutini planai apskrities metiniam išvažia
vimui, kuris įvyks RUGPIUČIO 28 DIENĄ, ROCKY GLEN 
PARKE, priprastoj vietoj prie ežero.

Kurie neatsineš savo valgio, tiems nereiks badauti, nes 
115 kuopos narė p. Urbonienė turės prigaminus užtektinai lie
tuviško valdgio: dešrų, sūrio, ausukių ir kitko. O pirm. Ado
mas Miliauskas su iždininku Povilu Urbonu ir kitais darbinin'- 
kais — aprūpins visus gėrimais. Bus ir muzika, tai kurie no
rės, galės pasišokti.

Su svečiais dar nežinome kiek mes ten jų turėsim. Iš Ma- 
hanoy City ir Shenandoah turėtų būti būrys, nes iš tos apylin
kės dabar yra išrinktas naujas SLA vice prezidentas St. Gegu- 
gis, tai jis turėtų susipažinti su 7-tos apskrities nariais. O su 
binghamtoniečiais — nežinia, jau jie mus pradeda apleisti, jie 
priklauso prie apskrities. Vieną hinghamtonietį žinome, kad 
bus, tai Jonas Kavaliauskas. Jis niekuomet musų apskrities 
parengimų neapleidžia.

Apskrities valdyba nuoširdžiai kviečia visus SLA narius ir 
geros valios lietuvius į šį pikniką ir užtikrina gerą aptarnavi
mą.

Šis bus paskutinis metinis SLA 7-tos apskrities išvažiavi
mas. Tik nepamiškit rugpiučio 28 dienos. Pasimatysim Roc- 
ky Glen parke.

Kviečia SLA 7-tos apskrities Valdyba:
ADOM. MILIAUSKAS — prezidentas 
NELE BAJORAS — laikina sekretorė.

Detroit, Michigan

MIK F: POVILAS MOLIS,
ŠIA 352 Kuopos Narys, 

Buvęs Iždininkas

Nelauktoji mirtis musų mie
ste skiria iš gyvųjų tarpo se
nesnės karto žymius veikėjus. 
Visai neseniai mirtis išskyrė 
iš musų tarpo nenuilstantį 
veikėją ir patriotingą lietuvį 
Juozą Ambrazevičių, kurį visi 
vietiniai lietuviai gerbė ir jo 
atliktus darbus negreitai pa
mirš.

Dabar ta negailestingoji 
mirtis išrovė iš musų tarpo 
kitą žymų ir patriotingą lietu
vį pramonininką, ilgametį S. 
A. L. 352 kuopos narį ir bu
vusį kuopos iždininką POVI
LĄ MOLĮ. Jis buvo nuošir
dus SLA veikėjas, eidamas 
iždininko pareigas jas atliko 
nuoširdžiai ir pavyzdingai. 
Jo netekimas yra didelis smū
gis ne tik Susivienijmp 352 
kuopos nariams, bet ir visiem 
musų miesto lietuviams, į taip 
trumpą laiką netekus dviejų 
nuoširdžių ir patriotingų lie
tuvių veikėjų.

Velionis POVILAS MOLIS 
dar nebuvo senas žmogus, jis 
gimė 1889 metais gegužės mė
nesio 16 dieną Mikėnų kaime, 
Vabalninku valsčiuje, Biržų 
apskrityje. Jis į Jungtines A- 
merikos Valstybes atvyko 
1906 metais jaunu būdamas. 
Kaip daugeliui kitų tais lai
kas atvykusių prisiėjo dirbti 
įvairius sunkius darbus kas
dieniniam pragyvenimui pelny
tis duosnos kąsni, taip ir ve
lionis Povilas Molis dirbo sun
kius darbus, o vakarais siekė 
mokslo ir dar surasdavo laiko 

nai įsteigimui Vakarų Euro
pos federaciją bus įgyvendin
ti, reikia abejoti. Greičiausia, 
kad jie pasilks tik pasitari
mais.

dalyvauti lietuviškoje veikloje. 
Jis buvo gabus ir jam moks
las sekėsi, todėl nepasitenki
nęs vietinėmis mokyklomis, 
kur jis gyvendavo, nuvyko į 
Valparaiso universitetą ir ten 
studijavo komerciją ir kartu 

<- ėjo “Jaunosios Lietuvos” ben
drovės sekretoriaus pareigas. 
Tas parodo kokios energijos 
buvo velionis Povilas Molis 
jaunose dienose.

Sugrįžęs iš Valparaiso, jis 
buvo kelių laikraščių adminis
tratorium, Romos Katalikų 
Susivienijimo centriniu sekre
torium ir laikraščio “Garso” 
administratorium. Dirbdamas 
prie “Garso” Brooklyne, 1918 
metais apsivedė su plačiai ži
nomo laikraštininko ir žy
maus veikėjo Juozo Širvydo 
dukrele Eigenija, su kuria 
gražiai gyveno iki mirties. Jis 
dirbo daug ir kitose įvairiose 
organizacijose, bet visas jas 
sunku suminėti, nes reikėtų 
daug vietos užimti laikraštyje 
ir pašvęsti daug laiko jo visų 
darbų aprašymui ir įvertini
mui.

Prieš arti 30 metų velionis 
Povilas Molis persikėlė į Det
roitą ir pradėjo verstis nęju- 
domų nuosavybių pardavinėji
mu, jų apdraudimu ir įvairių 
dokumentų paruošimu, mokes
čių blankų užpildymu ir kitų 
dokumentų prirengimu. Jo pa
stangomis *buvo suorganizuoti 
visi laisvų profesijų lietuviai 
į vieną Prekybos Rūmų vie
netą.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, velionis Molis buvo 
nuvykęs į Lietuvą, aplankė 
Vilnių ir buvo pradėjęs dirbti 
jam pavestą tos bendrovės 
darbą, kuri jį pasiuntė, tačiau 
lenkams užgrobus Vilnių, jo 
pradėtas darbas liko nebaig
tas.

Visur, kur tik velionis Po
vilas Molis gyveno, įsijungda
vo į vietinę lietuvių veiklą ir, 
kiek jam laikas ir aplinkybės 
leido, nuoširdžiai dirbo ir ki
tus ragindavo dirbti savo tau
tos labui.

Asmenyje Povilo Molio Det
roito lietuviai neteko dar vie
no patriotingo lietuvio, gero 
tėvynainio ir patriotinių dar
bų nuoširdaus veikėjo. Jis ne
greitai bus pamirštas tų drau
gijų, kuriose ilgus metus dir
bo.

Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, o nuliudime likusiai šei
mai ir giminėms reiškiu gilią 
užuojautą ir linkiu greito su
siraminimo. Vietinis.

Kenosha, Wis.
Mirė Eugenijus Untulis ir 

Kizimieras Kasparas

Laike vienos savaitės Su
vienijimo 212 kuopa neteko 
dviejų savo gerų narių.

Liepos 15 dieną University 
ligoninėje, Madison, Wis:>, neil
gai sirgęs mirė Eugenijus Un
tulis, sulaukęs 69 metus am
žiaus. Velionis Eugenijus Un
tulis buvo rimto budo, pavyz
dingas lietuvis. Paliko nuliu
dime žmoną Julę ir sūnų 
George1 su šeima, taipgi paliko 
daug kitų giminių ir draugų. 
Palaidotas liepos 19 dieną 
Green Ridge kapinėse.

Liepos 23 dieną mirė Kazi
mieras Kasparas, visai mažai 
sirgęs, sulaukęs 69 metus am
žiaus. Paliko nuliudime žmo
ną Juzę, 2 brolius Juozą ir 
Joną, ir daug kitų giminių ir 
draugų. Kazimieras Kasparas 
buvo duosnus ir nuoširdus 
rėmėjas patriotinių lietuviškų 
reikalų.

Palaidotas liepos 27 dieną 
Green Ridge kapinėse.

Eugenijau ir Kazimierai, il
sėkitės Dėdės Šamo žemelėje, 
o mes jus prisiminsim kol gy
vi busime. - J. K.

Akron, Ohio
Dėkoju SLA Pildomąją! 

Tarybai už Pagalbą

Aš, Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 198 kuopos narys, 
nuoširdžiai dėkoju Susivieniji
mo Pildomajai Tarybai už su
teiktą man -pagalbą iš Našlių 
ir Našlaičių Fondo. Aš esu 
įvalidas ir guliu lovoj po dak
taro priežiūra, tik vežimėlį 
galiu pavažinėti bute, tai ir 
viskas. Jau porą metų taip 
vargstu, bet vargas yra leng
vesnis, kaip gauni užuojautą 
ir .pagalbą iš gerbiamos orga
nizacijos ir jos viršininkų.

Taipgi širdingai dėkoju Su
sivienijimo 198 kuopos valdy
bai ir visiems nariams už taip 
didelę užuojautą dėl manęs.

Kuopos pirmininkė Mrs. K. 
Gaška irgi serga, buvo kelias 
savaites ligoninėje, bet dabar 
jau namie gydosi. Linkiu jai 
greitai pasveikti.

Taipgi širdingai dėkoju 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie aplankė mane sergantį. 
Nuoširdi padėka ir geriausi 
linkėjimai dėl visų.

Alex Papeika.

Pittston, Pa.
SLA 7-TOS KUOPOS 

narių susirinkimas įvyks rug
piučio mėn. 14 dieną, 2-rą va
landą po pietų, Lietuvių Pilie
čių svetainėje, Pittstone.

Kviečiame visus narius ir 
nares atsilankyti į šį susirin
kimą ir išgirsti buvusio SLA 
seimo delegatų rapartus. Lie
pos mėnesį neturėjome susi
rinkimo, tai gal dėl tos prie
žastie kai kurių narių yra už
silikę mokesčiai, tad bukite 
susirinkime ir užsimokėkite.

S. Norkus,
SLA 7 kuopos sekr.

Susivienijimo Kuopę 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegužinė įvyks rugpiučio mė- 
nfesio 27 dieną, šeštadienį, Fo- 
rest Parke, Wjoodhavene. 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. , \

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” |

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

katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- s 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. į

fiOtKMatlOtHMHlOOOOCHHHjatHMKHlOOnaOOtHHloaOMaoOOaOMOtKKMHMKlOOOOOOOOOOOOOOOCHHHllMj

Mineralai ir Vitaminai deny tirpus vitaminai 1) gali būt suža
loti virimu. 2) jie mažai arba beveik ne- 
sikrau.ua kūne ir 3) gali sunykti įvairiais 
kiekiais išliejant vandenį, kuriame mais
tas virė.

VITAMINAS A randamas gyvuli
niam pasauly, jis yra žuvų tankuos, pie
no riebaluos, kiaušinio tryny ir kepeny
se,- Geltonos daržovės ir vaisiai (mor
kos, saldžios bulvės, abrikosai, melonai) 
ir špinatai turi savy geltoną pigmentą— 
karotiną (provitaminą), kurs gali būt 
absorbuotas (sugertas) žarnose, pavers
tas i vitaminą A žmogaus kepenyse ir 
ten sukrautas į atsargą. Šitie provita- 
minai yra svarbus šaltiniai vitamino A 
žmogui. Dėl šito vitamino stokos nuken
čia vaiko augimas, regėjimo aštrumas, 
epitelinės dangos vientisumas, kaip an
tai akių k onj linkti vos, trachėjos (kvė
puojamos gerklės) ir inkstų geldelių ir 
su tuo yra surištas padidintas jautrumas 
prie pūlingų susirgimų. Pirminė vita
mino A stoka pareina nuo permažo ėmi
mo vitamino ar karotino. Antrinės prie
žastys: 1) įvairus pilvo ruimo susirgi
mai, kaip antai chroniški viduriavimai ir 
kt., kurie trukdo vitamino įsisiurbimą,
2) kepekų ligos, diabetas arba cukralinė 
kliudo karotino pavertimą į vitaminą A,
3) vitamino atsargų sumažėjimas įvyk
sta nėštumo, žindvmo ir karščiavimo me- 
t,u.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
J O D A S yra reikalingas s k y d i- 

nės liaukos tinkamai (‘uncijai. Jodas 
pagreitina medžiagų apykaitą, reikalin
gas hormono hiroksi.no gamybai mano
ma, kad jodas sulėtina arteriosklerozės 
atsiradimą. Jodo stoka išvysto gūžį, 
kurs gali būt endemiškas—išplitęs kal
nuotose. vietose (Alpuose, Pirenėjuos). 
Jeigu nėščios motefs skvdinė liauka ne- 
pakankamai aprūpinta jodu, jos vaikas 
gali būt kretinas, tai yra atsilikęs kliniš
kai ir silpnaprotis. Musų laikais valgo
ma druska dažnai yra jodizuota ir spė
jama, kadi 'tuo bildu patiekiamas jodas 
gali apsaugot nuo gūžio ten, kur jodo 
yra permaža maiste ar vandeny. Daug 
jodo turi juros žuvys, ypač austrės. Tai
pogi jodo turi svogūnai ir česnakai, todėl 
jie valgomi apsaugai nuo sklerozės.

VITAMINAI nėra maistas, o me
džiagos, kurios reikalingos labai mažam 
kieky palaikyt gyvybę, augimą ir sveika
ta. Maistas yra natūralūs vitaminu šal- 
finis. Vitaminai gali sunykti, jeigu mais
tas netinkamai užlaikomas, verdamas 
arba malamas. Yra dvi vitaminų rūšys, 
kurie tirpsta riebaluose A, D, E ir K ir 
kurie tirpsta vandeny C ir B grupė. Vi
taminai tirpus rielaluose 1) nesunaiki- 

,narni virimu, 2) sukraunami kūne į at
sargą, 3) sunyksta nuo apkartimo. Vau-

PAUKŠTELIAI GRĮŽTA
Pasakykit man, paukšteliai,
Kas per juras rodė kelią,

Kas pasakė, kur tėvynė, 
Nuo pavojaus kas jus gynė, 

Ar žemėlapį turėjot, 
Kad pataikyt jus galėjot

{ tą kraštą, į tas vietas, 
Kur gyvenimas pradėtas?

Kur išvydo dangų mielą
Ir paukštelį traukia siela.

Kurioj girioj tas lizdelis, 
Ir tas gimtasis krūmelis,

Jį surasti — tikra bėda,
Ir suradę — meiliai gieda.

Kaip jie lėkė, kaip ten buvo, 
Kiek paukštelių kely žuvo, 

Niekas, niekas to nežino, 
Išrišt mįslę nors mėgino.

Sofija A mbrazevičienė.

Prezidento Žodis Dėl Emigracijos
Kovo mėn 17 dieną prezi

dentas Eisenhoweris nusiuntė 
kongresui specialų raštą, ska- 
tinkamas pravesti legislaturo- 
je paragrafą, pagal kurį pa
grindiniam Emigracijos ir 
Tautybės Akte butų peržiūrė
ta kvotos sistema pagal tauti
nes kilmes ir butų priimta 
daugiau pabėgėlių į JAV-bes. 
Senatorius Everett Dirksen iš 
Illinois valstybės savo ir kitų 
abiejų partijų senatorių var
du įvedė šią legislaturą į se
natą (S. 3225).

Pagal S. 3225 metinė emi
gracijos kvota butų bazuota 
pradžioje ant vieno šeštadalio 
procento vizos JAV-bių popu
liacijos 1950 metais ir vėliaus 
ant vieno šeštadalio procento 
visos , JAV-bių populiacijos 
.1960 metais. Naudojant 1950 
m. bazę, kvotos skaičius tuo
jau pakiltų ligi 256,000. Da
bar jis yra 154,657.

Padalinant naujai pasiūlytą 
kvotos skaičių, kiekviena kvo
tinė sritis pasaulyje iš pra
džių turėtų tą patį skaičių, 
kurį turi ir dabar. Tada visos 

minimalinės kvotos padidėtų 
vienu šimtu. Likusis visos 
kvotos skaičius butų padalin
tas tarp kraštų pasaulyje, 
proporcingai pagal dabartinę 
emigraciją į JAV-bes iš tų 
kraštų nuo 1924 metų iki 
1959 metų liepos 1 d. Tai yra, 
kraštai su naujais pridėtiniais 
kvotų skaičiais gautų propor
cingai tą pačią dalį, kurią jie 
turėjo, palyginus su aukščiau 
minėtu perijodu.

Pavyzdžiui su padidintom 
kvotom butų sekantys: Čeko
slovakija padidintų savo da
bartinę kvotą nuo 2,859 ligi 
6,149, Vokietija nuo 25,814 
ligi 56,201, Italija nuo 5,666 
ligi 19,945, Lenkija nuo 6,488 
ligi 18,267, Jugoslavija nuo 
192 ligi 4,110, Kinija nuo 205 
ligi 2,067 ir Japonija nuo 185 
ligi 1,859.

Neišnaudoti kvotų numeriai 
eitų į kvotų “tvenkinį”, kuris 
butų prieinamas sekančių mo
kestinių metų spalio mėn. 1 
dienai ir butų naudojamas li
gi sekančio rugsėjo mėn. 30 
dienai. Šie neišnaudoti kvotos 

numeriai butų prirašyti toms 
vietovėms, kur jų per maža 
ir kiekviena gautų proporcin
gą sutvenktų kvotų dalį. Be 
to, visos kolonijinės sub-kvo- 
tos butų padidintos ligi 200 
ir butų nuimtas susiaurinimas 
ligi 2,000 iš visų leistinų kvo
tų Azijos-Pacifiko trikampy
je.

Bilius taip pat leidžia emi
gravimą pabėgėliams, kurie 
yra apibudinti kaip asmenys, 
(1) kurie pabėgo nuo komu
nizmo, komunistų dominuoja
mų ar užimtų kraštų dėl per
sekiojimo ar persekiojimo 
baimės, rasės, religijos ar po
litinių opinijų atžvilgiu, arba 
kurie pabėgo iš Vidurio Ry
tų ir negali sugrįžti atgal dėl 
panašių priežasčių; (2) kurie 
yra išvykę “iš savo nuolati
nės gyvenamos vietos” dėl 
natūralių nelaimių, militarinių 
operacijų ar politinių maištų 
ir kurie negali ar nenori su
grįžti; kurie yra dabar ne ko
munistų ar komunistų domi
nuojančiuose kraštuose, ku
riuose jie nėra stipriai įsigy
venę ir kuriems reikia “grei
tos gyvenimui būtiniausių da
lykų pagalbos”.

Kai tik prezidentas randa, 
kad reikia imtis skubių prie
monių tokių pabėgėlių atžvil
giu ir kad jų “greitas emi
gravimas” pasitarnautų jų 
interesams, jis gali proklama
cijos budu nurodyti Genera
liniam Advokatui “įleisti” 
juos be limituoto skaičiaus,— 
t. y. įleisti juos be reguliarės 
emigracijos procedurts, kaip 
tai įvyko su vengrais pabėgė
liais.

Toliau, Generalinis Advoka
tas gali ir be tokios proklar 
macijos įleisti liki 10,000 pa
bėgėlių, Valstybės Sekreto
riaus išrinktų. Į šį skaičių į- 
eina pabėgėlių vyrai, žmonos, 
nevedę vaikai ligi 21 metų 
amžiaus, povaikiai ir adap
tuoti vaikai. Pabėgėliai savo 
statusą gali sutvarkyti Ir pa
sidaryti nuolatiniais gyvento
jais, išgyvenę JAV-se du me
tus. Americaii Councll.

WILK.ES
sikrau.ua
hiroksi.no
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PROTOKOLAS
SLA 51-ffio Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio i 1-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(SLA Vice Prezidento Raporto Tęsinys)

Susivienijimas yra visuomeninė organizacija, ku
rioje dirba savo tautą mylintieji lietuviai. Susivieni
jimas iper visą savo gyvavimo laiką veikė, kovojo dėl 
musų tautos gerbūvio ir laisvės, šiandien, musų tau
tai kenčiant priespaudą ir vargą, Susivienijimas dar 
su didesniu pasiryžimu imasi, darbo tautos išlaisvini
mui. Susivienijimas bendrai dirba su Amerikos vi
suomene, prisideda prie musų tautos išlaisvinimo. Tei
sė musų pusėje ir mes tikime, jog teisė ir teisingumas 
nugalės smurtą ir vėl Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma.

Baigdamas savo raportą noriu Susivienijimo nat
riams padėkoti už jų nuoširdų bendradarbiavimą ir 
linkiu šiam Deimantiniam Seimui ir delegatams pada
ryti Susivienijimui naudingų nutarimų.

JUOZAS MACEINA,
SLA Vice-Prezidentas.

Prezidentas P. Dargis apibudino mirusio J. Macei
nos patriotizmą, jo darbus ir nuoširdžią veiklą lietuvių 
tarpe ir ypatingai Susivienijime. Po to Prezidentas 
P. Dargis pakvietė Seimo delegatus atsistojimu pa
gerbti mirusio SLA Vice-Prezidento J. Maceinos atmi
nimą. Seimo dalyviai tylos minutės susikaupimu pa
gerbė velionį J. Maceiną.

14. Prezidentas P. Dargis paprašė Dr. S. Biežį 
perimti Seimo pirmininkavimą. Dr. S. Biežis, perėmęs 
pirmininkavimą, pakvietė SLA Sekretorių Dr. M. J. 
Viniką išduoti savo raportą.

SLA Sekretoriaus Raportas
51-mam SLA Deimantinės Sukakties Seimui
Liepos 11 d., 1960 m., Pittsburgh, Pennsylvania

PIRMAS SKYRIUS
Įvadas

Gerbiami Seimo Delegatai:
Man tenka garbė patiekti mano raportą šiam 

reikšmingam, SLA 51-mam Seimui, kuris yra skirtas 
musų organizacijos 75 metų Deimantinei Sukakčiai 
paminėti.

Deimantinę sukaktį žmogus gali sulaukti tik vieną 
kartą. Todėl visi gerbiami Seimo delegatai ir visi SLA 
nariai turime nepaprastą progą dalyvauti tokiame 
Seime kuris, musų gyvenime, galėjo įvykti tiktai vieną 
kartą ir todėl yra mums ypatinga proga prideramai 
pagerbti musų organizaciją, kurią bendrofnis jėgomis 
išauginome.

Susivienijimas, t. y., SLA yra visų narių nuosa
vybė, bet kartu, visų narių supratimu, yra nuosavybė 
ir musų tautos bei jos garbė. Musų laikų lietuviu 
tautos ir išeivijos istorija turėjo ir’turi tik vieną SLA, 
kurio tikslai siekia vienyti į brolišką sąjungą visus 
lietuvius, neatsižvelgiant į jų lytį, tikybą, ar politines 
pažiūras. To tikslo vykinimui SLA organizacijos ribos 
siekia n*uo Atlanto iki Pacifiko, su 376 padaliniais, su 
tūkstančiais veiklių, darbščių narių ir su milioniniais 
turtais.

Visą tai sudėjo ir uždirbo musų broliai ir sesės, 
gyvenantieji šiame laisvės krašte, vedami kilnios mei
lės savo tautai, kad palaikyti žmogaus laisvę, garbę, 
tautos gyvybę, stiprybę ir prisidėti prie neatlaidžių 
kovų Lietuvai išlaisvinti.

Minint kurią nors sukaktį, netenka kalbėti vien 
tik apie laiką, bet taipgi apie žmones, kurie tame 
laike veikė ir paliko savo darbo vaisius.

Iš gražiausios lietuvių tautos epochos—Lietuvos 
atgimimo, “Aušros,” “Varpo” laikų—dar beliko SLA, 
ištvėręs visas audras ir pergyvenęs visus sunkiuosius 
mėginimus.

Taigi, SLA pradžia gludi didžiųjų patriotų gi
liuose troškimuose, nes jie be meilės savo tautai ir 
noro apjungti visus lietuvius, daugiau nieko neturėjo.

1886 metų balandžio 17 dieną nemažas būrelis 
rinktų patriotų susirinko “Lietuviško Balso” redakci
joje, kurį redagavo Dr. Jonas šliupas, ir čia, aptart? 
reikalą, nutarė įsteigti Susivienijimą Visų Lietuvių 
Amerikoje.

1886 metų rugpiučio 15 dieną į Shenandoah, Pa., 
suvažiavo šie delegatai: Dr. J. šliupas, Pijus Peseckas, 
Pranas Ramanauskas iš New Yorko, M. Obelaitis iš 
Baltimorės, J. Matulevičius, A. Kapočius, J. Skrituls- 
kas, S. Miliauckas, M. Andriukaitis, V. Juodkojis iš 
Shenandoah, ir Bruožis iš Shamokino, ir atlaiko Pir
mą SLA Seimą.

Šiame pirmame Seime buvo nustatyti tikslai ir 
veiklos gairės. Taigi, šios dvi datos tenka laikyti tais 
pagrindiniais stulpais, arba kertiniais akmenimis, ant 
kurių SLA buvo subudavotas.

SLA steigėjai savo sumanymais, rupestingumu ir 
nenuilstama veikla bei darbais pastatė sau amžiną 
paminklą, įrašė savo vardus į musų istoriją, todėl jų 
kūrinys SLA, kaipo jų paminklas, tampa musų tautos 
šventovė. Jie, atlikę didžiuosius darbus, iškeliavo į 
amžinybę. Jų vietoje stojo dirbti kiti, tokie pat geri 
musų patriotai, kurie1 taip pat dirbo, veikė ir aukojo 
daug laiko ir materialių gerybių, kad stiprinti ir buda- 
voti musų išeivių pilį—SLA. Tą pilį mes šiandien turi
me, džiaugiamės ir didžiuojamės dėl jos.

Minint SLA 75 metų deimantinę sukaktį, su pa
garba ir dėkingomis širdimis mes kilnia dvasia prisi
mename SLA steigėjus ir kūrėjus, kurie, vedami kilnių 
troškimų, tautos meilės ir lietuvio garbė padarė tą, 
ką šiandien turime.

Todėl, pirm negu prieisiu prie materialių dalykų 
ir skaičių, noriu paprašyti Jus, mieli delegatai, padėti 
simbolinį pagarbos vainiką, kaip musų dėkingumo 
ženklą, visiems kovotojams ir tautos veikėjams už 
tuos darbus, kurie buvo atlikti su tokiu didžiu kilnumu 
ir pasiaukojimu.

O musų dabartinei, čia susirinkusiai kartai, linkiu 
sekti jų pėdomis, taip kad SLA broliškos organizaci
jos 100 metų sukaktį butų galima atžymėti dar kil
nesnėje dvasioje.

RAPORTO TVARKA

Parankumo sumetimais raportą padalinau į vie- 
nuoliką skyrių. Jis išsamiai nurodo bendrą musų or
ganizacijos padėtį, finansinį stovį, finansinę dviejų 
metų apyvartą, visas įplaukas, išlaidas, kiekvieno fon
do balansą, suaugusių ir vaikų gyvybės apdraudos 
duomenis, ligoje pašalpos reikalus, narių skaičių, svei
katą, gyvenimo ilgį, mirtingumą, fraternalę, labdarin
gą, patriotinę, kultūrinę, tautinę ir visuomeninę veik
lą, ir tt.

Raporte suteikiu trumpą aprašymą musų organi
zacijos darbų įvairumo ir trumpai nurodau, kaip 
griežtai ir neatlaidžiai Susivienijimo stovis ir veikla 
yra tiesioginiai ir oficialiai patikrinama įvairių vals
tijų apdraudos arba bankų departmentų.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra lietuvių 
fraternalė apdraudos, labdarybės, kultūrinės ir visuo
meninės veiklos organizacija. Susivienijimas yra su
organizuotas 1886 metais ir yra inkorporuotas Penn- 
sylvania valstijoje lapkričio 4 d., 1889 metais. Susi
vienijimas pradeda gyvuoti septyniasdešimts penktuo
sius metus.

Musų .Susivienijimas nuo kitų fraternalės apdrau
dos organizacijų skiriasi tuo, kad jis yra taip pat 
visuomeninės veiklos organizacija, nes šalia fraterna
lės apdraudos Susivienijimas turi skyrius ir fondus, 
kurie atlieka grynai visuomeninius ir tautinius darbus.

SLA dabar veikia dvidešimts dviejų valstijų ir 
Kanados ribose, o legaliai vesti savo darbus per čar- 
teriuotas SLA kuopas, Susivienijimas yra įregistruo
tas šiose valstijose:

Pennsylvania, Illinois, New York, Connecticut, 
Massachusetts, New Jersey, Ohio, Indiana, Michigan, 
ir Maryland. Nuo praeito Seimo jokių pasikeitimų 
Susivienijimo įsiregistravime nebuvo.

Susivienijimo veikla yra padalinta į daugelį skir
tingų skyrių, taip kad šių dienų Susivienijimas suside
da ne tiktai iš skirtingų, autonominių, kuopų, bet dar, 
galima sakyti, Susivienijimas susideda iš daugelio 
skirtingų biznių, kuriuos vadiname fondais, sekamai:

1. Gyvybės Apdrauda |(Apdraudos Fondas);
2. Sveikatos Apdrauda (Ligoje Pašalpos Fondas);
3. Vaikų gyvybės Apdrauda (Vaikų Apdraudos Fon

das) ;
4. Pensijų Apdrauda (Annuities);
5. Labdarybės (Našlių ir Našlaičių Fondas);
6. Tautinė Veikla (Tautiškų Centų Fondas ir SLA

Tautinė Fondacija);
7. Moksleivių Šelpimas (Moksleivių Fondas);
8. Knygų Leidimas 1 (Literatūros Fondas);
9. Emigrantų Reikalai (Emigrantų Fondas);

10. Jaunuolių Veikla (Jaunuolių Švietimo Fondas);
11. Bedarbiams Paskolos (SLA Bedarbių Paskoloms

Fondas); >
12. Administravimas (Lėšų Fondas), ir tt.

Visi fondai, finansiniu atžvilgiu, veikia savistoviai, 
nepriklausomai nuo kitų fondų, ir vienio fondo turtas, 
pelnas ar nuostoliai negali būti perkeliami į kitą 
fondą be valstijų, Šeinio arba Pildomosios Tarybos 
sutikimo. Toks atskiras atskaitomybės vedimas yra 
reikalaujamas įvairių valstijų įstatymais.

FINANSINE ATSKAITOMYBE

Mano finansinės atskaitomybės raportas apima 
dviejų metų laikotarpį pradedant sausio 1 d., 1958 m., 
ir baigiant sausio 1 d., 1960 m.

SLA organe “Tėvynėje” paskelbtos, šio laikotar
pio, bertaininės atskaitos bei raportai patiekti Pildo
mosios Tarybos suvažiavimams, papildo šitą raportą 
detalėmis.

Kiekviename skyriuje paduodu papildomas žinias 
apie įplaukas ir išmokėjimus bėgyje 1960 metų pir
mųjų penkių mėnesių, t. y., nuo sausio 1 d. iki birželio 
1 d., 1960 metų. Tokiu budu pateikiu finansinės apy
vartos stovį iki pat šio Seimo.

Susivienijimas gali veikti atskirose valstijose, ku

riose yra įsiregistravęs ir turi vieniems metams iš
duotą leidimą i(license). Tokiam leidimui gauti visos 
valstijos reikalauja išsamių, nustatytos formos, me
tinių finansinės atskaitomybės raportų, joms patiek - 
tinų iki koVo 1 d. kasmet. Tokie raportai, prieš jų iš
siuntimą, turi būti patikrinti ir pasirašyti registruoto 
ir valstijos pripažinto apdraudos aktuaro. Taip pa
ruošti raportai valstijose nuodugniai ir rūpestingai 
peržiūrimi ir patikrinami. Valstijos duoda metinius 
leidimus veikti tik tuo atveju, jeigu raportas randa
mas tinkamu ir organizacijos stovis yra patenkinamas. 
Be metinių raportų, Pennsylvania ir kitų valstijų ap
draudos departmentai per savo siųstus oficialius eks
pertus padaro kas treji metai plačią reviziją Sekre
toriaus ir Iždininko vedamų knygų, dokumentų ir viso 
Susivienijimo turto, ir pilnai išanalizuoja ir patikrina 
organizacijos finansinį, organizacinį, veiklos, tvarkos 
ir atsakomybės stovį.

Priešpaskutinė tokia revizija Susivienijimo veiklos 
1953, 1954 ir 1955 metų buvo padaryta 1956 metais 
ir užtruko nuo liepos 16 iki rugsėjo 14 d.

Tokią išsamią reviziją padarius, apdraudos de
partmentai paprastai pateikia tokius savo reikalavi
mus bei rekomendacijas, kurios pasirodo reikalingos 
apsaugojimui organizacijos gero stovio, šiuo atveju 
raporte buvo suteikta pastabos, kad visos penkios, 
seniau padarytos, rekomendacijos yra patenkinančiai 
išpildytos ir patelkta tiktai viena opinija, kuri skamba 
šitaip:

“As a result of the finding during this examina- 
tion, your examiners suggest it would be expeditious 
for the Alliance to conduct its affairs on a one fund . 
basis as permitted by Section 15 (40 iP. S. 7065) l(as 
lašt amended by the Act of May 15, 1951, P. L. 403).”

OONCLUSION

“The followinig summary reflects the financial 
conditions of the Lithuanian Alliance of America, as 
of December 31, 1955, as determined by this exami- 
nation:

Admitted assets . .............. $3,166,496.28
Liabilities . .................................   2,088,178.19
Unassigned funds ___________  1,078,318.09

Totai..... ................. .................$3,166,496.28
“Respectfully submitted,

“BERNARD J. KELLY,
“Insurance Commissioner.”

Tai vienatinis valdžios reikalavimas reikale musų 
organizacijos dabartinio gero stovio visais kitais at
žvilgiais.

Vėliausia valstybinė Susivienijimo revizija, paden*- 
gianti veiklą 'bėgy 1956, 1957 ir 1958 metų, tęsėsi nuo 
rugpiučio 20 d. iki lapkričio 7 d., 1959, o revizijos 
raportas buvo Pennsylvania valstijos sutvarkytas ir 
Susivienijimui prisiųstas sausio mėnesio 8 d., 1960 
metais.

Revizijoje, Centro raštinėje, dalyvavo šie valstijos 
egzaminieriai: Daniel J. DeSipio, Benjamin J. Stango 
ir Matthew Copeland. Revizijai vadovavo Daniel J. 
DeSipio. Jam pagelbėdavo, reikalui kilus, ypatingai 
bondsų skaityme, Pittsburghe, Mellon National Banke, 
banko atstovai ir apdraudos departmento atstovai.

Svarbiausias dalis oficialaus valstijos raporto, da
tuoto sausio 8 d., 1960 m., kurios tilpo raporto pusla
piuose 43 ir 44, čia paduodu.

(Bus daugiau)

POVILAS DIRKIS

Skautai ir Jų Džiamborės Fondas

Kas stebi gyvenimą, tas 
negali nepastebėti gyvo ir ak
tualaus fakto—skautų judėji
mo. Šį judėjimą labai kukliai 
1907 metais pradėjo Anglijos 
kariuomenės karininkas H. G. 
Baden-Powels. Dabar jis yra 
paplitęs visame kultūringame 
pasaulyje ir apėmęs milionus 
įvairių tautų, rasių, tikėjimų 
jaunimo. Mat, skautybėje 
kiekvienos tautos jaunimas 
sugeba būti savojo krašto 
patriotais, sugeba ir su kitų 
tautų jaunimu nuoširdžiai ir 
kultūringai bendradarbiauti 
bei bendrauti. Atseit, skau- 
tybė pilnai atitinka jaunuolio 
ar jaunuolės psichikai, sieki
mams bei palinkimams.

Skautybė ir Lietuvos jau
nimui nebuvo ir nėra svetima 
ir jos idėja Lietuvos jaunimui 
yra prie širdies. Skautybė 
Lietuvoje gimė su pačia Lie
tuvos nepriklausomybe 1918 
metais Gedimino pilies papė
dėje, ant kurios kadaise stau
gė mistiškas geležinis vilkas 
senoje sostinėje Vilniuje.

Pradžioje ji buvo labai vie
niša ir ne vieno pašiepiama. 
Tačiau atkaklus pirmųjų stei

gėjų pasiryžimas įstengė ne 
tik simpatijų įgyti, bet ir Lie
tuvos jaunimo, ypač mokslei
vijos, širdis užkariauti. Dvi
dešimt dviejų kūrybinio ir 
laisvo gyvenimo metų laiko
tarpiu skautybė išaugo į di
džiausią Lietuvos jaunimo or
ganizaciją, kuri turėjo ir da
bar turi savo spaudos orga
nus su tūkstančiais prenume
ratorių ir reprezentaciniais 
vienetais. x

Tačiau plėšriojo kaimyno— 
bolševiko-komunisto — egois
tiniai bei imperialistiniai sie
kimai panaikino ne tik Lie
tuvos laisvę, sutrypė nepri
klausomybę, bet ir pačius tau
tiečius su jų visomis organi
zacijomis ėmė persekioti bei 
naikinti, o patį kraštą paver
tė dirvonais, jo gyventojus 
vergais. Tūkstančiai tauriau
siųjų tautiečių su šeimomis 
apleido tėvynę, išsisklaidė po 
platųjį laisvąjį pasaulį. Jųjų 
jaunimas pasijuto laisvas ir 
prasidėjo organizacinis judė
jimas, kuris atkūrė skautų 
egzilus, prie kurių bent šiuo 
metu priklauso daugiau 2,000 
lietuvių jaunimo. Tie tūks

tančiai lietuvių skautų yra 
tikrieji lietuvių tautos amba
sadoriai, kuriems yra progų 
dalyvauti įvairiuose tarptauti
niuose sambūriuose, vadina
muose Džiamboremis, ir rep
rezentuoti Lietuvą.

/

Reprezentuoti, kai kraštas 
yra raudonųjų pavergtas ir 
didelė dalis jo rinktinių vaikų 
yra išblaškyti po įvairius kon
tinentus, ne kiekvienam pri
einama ir skundų dalykas. 
Kad ir šauniausias pavienis 
lietuvis to padaryti neįstengs. 
Iš pavergto krašto tikrai 
nieks neatvyks, nes ten skau
tų vardas iš gyvenimo iš
brauktas. Tą padaryti gali 
tik toks kolektyvas, kuris yra 
tarptautinio būrio narys arba 
jam priklausantis. Tokį ko
lektyvą mes turime—tai mu
sų šaunus skautai bei skau
tės.

Bet tokia reprezentacija, 
dažniausiai, yra surišta su di
delėmis išlaidomis ir dėl to 
sunkiai bei nevisada įgyven
dinama. Kas svarbiausia, kad 
skautų sąjunga jokio atsar
gos kapitalo neturi, jokių me
cenatų, o gyvena iš suteiktų 
skurdžių visuomeninių lėšų. 
Jos padaliniai susideda per
dėm iš savanoriško jaunimo, 
kuris jokių įnašų tam reika
lui daryti negali, nes tai ką 

tėvai ar globėjai duoda tenka 
sunaudoti mokslo ir pragyve
nimo reikalams. Visokie šal
tiniai arba esamieji įvairus 
tautos fondai neprieinami. 
Bediko vienas kelias, nors iš 
karto atrodė beviltiškas— 
įsteigti Džiamborės Fondą ir 
vajų pagalba telkti lėšas. Ir 
štai, 1956 metais toks fondas 
buvo įsteigtas, kuris 1957 me
tais po pirmojo bandomojo 
vajaus davė gerų rezultatų, 
kurių dėka skautai turėjo ga
limybių išvykti ir dalyvauti 
sukaktuviniuose pasauliniuose 
skautų sąskridžiuose, vadina
muose Jamboree, įvairių kraš
tų kontinentuose, šiais me
tais Lietuvių Skautų Sąjun
gos vadovybė irgi yra gavusi 
keletą pakvietimų ir net ke
liuose tarptautiniuose sąskry
džiuose dalyvauti, būtent: 
Šveicarijoje—šveicarų skautų 
bendroje stovykloje; Kanado
je—vengrų skautų 50 metų 
jubiliejinėje stovykloje; Olan
dijoje—skautininkų sąskrydy
je Indoba ir Australijoje—vy
čių skautų sąskridyje.

Tarptautinės skautų organi
zacijos toks pasielgimas yra 
sveikinantis ir labai gražus 
žestas, kas reiškia lietuvių 
skautų organizacijos išeivijoje 
pripažinimą.

Lietuvių skautų padaliniai, 

gyveną įvairiuose kontinen
tuose, tuo yra labai patenkin
ti, nes turi progos pamatyti 
kitų tautų tautines brangeny
bes ir savas parodyti, būtent: 
Lietuvos trispalvę, Geležinį 
Vilką, Vytį, Gedimino stulpus 
ir tt.

Kad įgyvendinti tą visą be 
lėšų neįmanoma, nes kiekvie
na kelionė, ypač į kitus kon
tinentus, yra surišta su nema
žomis išlaidomis. Čia vietoje 
gyveną skautai, ruošdamiesi 
įvairiems paminėjimams bei 
iškyloms telkia lėšas su pa
galba įvairių komitetų, tuntų 
vadovybių ir tt. Gi Džiambo- 
rų Fondas, kaipo toks, neturi 
pagalbinių organų, ir juo rū
pinasi vos keli pasiryžėliai, 
Skautų Užsienio Brolijos na
riai.

Šiais metais 'Džiamborų Fon- 
Fondo vajus jau paskelbtas 
ir pradėtas pareigūnų vykdy
ti. Kad pasiekti teigiamų re
zultatų ir neapvilti musų 
skautukų, tame vajuje teks 
uoliai dalyvauti plačiajai lie
tuviškai visuomenei — pavie
niais ir organizuotai. Supras
kime, kad tai nėra vien musų 
skautų, bet visos išeivijos, vi
sų organizacijų ir visų musų 
reikalas. Tad padėkime mu
sų skautams tą vajų pravesti.

Kai skautai yra kviečiami 

prisidėti prie įvairių tautinių 
bei valstybinių iškilmių ar 
švenčių, jie ne tik kad neat
sisako, bet pirmieji su noru 
prisistato.

Už visus jų kilniuosius dar
bus, pastangas ir broliškus 
patarnavimus turime atsily
ginti, nes tai yra musų šven
ta pareiga. Tad remkime vi- 
somis išgalėmis ne tik šį dar
bą, bet ir visuomet tą skautų 
instituciją—Džiamborų Fondą.

Pittsburgh, Pa.

Čia Įvyko Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Seimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Deimantinės Sukakties 
Seimo proga, čia įvyko ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijos sei
mas tame pat Roosevelt vieš
butyje, kuriame vyko Susivie
nijimo (posėdžiai. Šios kultūri
nės organizacijos posėdžiai į- 
vyko liepos 9 ir 10 dienomis. 
Nors seimas nebuvo gausus 
delegatais, bet jame buvo (gy
vai svarstomi organizacijos 
reikalai. Posėdžiams vadovavo 
pirmininkas M. Vaidyla, sek
retoriavo sekretorius M. Kas
paraitis.

Iš senesnės kartos veikėjų 
teko pastebėti Kanstantą Jur- 
geliuną, Stasį Gegužį, Kasputį 

ir keletą kitų. Ilgoką sveikini
mą seimui prisiuntė buvęs jos 
pirmininkas dabartinis Lietu
vos atstovas Londone Bronius 
Balutis, kuriam pirmininkau
jant buvo išleisti Dr. Vinco 
Kudirkos raštai. Sveikinimus 
prisiuntė ir keletas kitų asme
nų veikėjų, kurie patys asme
niškai negalėjo dalyvauti sei
me.

f

Plačiai buvo svarstyta or
ganizacijos ateities darbai, 
ypač daug laiko buvo pašvęsta 
apkalbėjimui pradėto didelio 
ir gražaus darbo —išleidimui 
knygos Lietuvės žemių apra
šymas. Iš valdybos pareigūnų 
sužinota, kad šios istorinės 
knlygos išleidimui darbas va
romas pirmyn, jau yra pada
ryta sutartis su vienu žymiu 
žurnalistu knygą parašyti ir 
suredaguoti. Jis savo darbą 
jau pradėjo ir yra parašęs ne
mažai apie Lietuvos įvairių 
apylinkių žemes ir gražiuosius 
musų tėvynės vaizdus. Iš val
dybos ir kitų pareikštų nuo
monių sužinota, kad knyga 
greitu laiku bus pradėta spau
sdinti ir nariai bei iš anksto 
ją užsiki’isieji gaus.

Posėdžiai praėjo gražioje ir 
darbingoje nuotaikoje, kaip 
šiai draugijai pridera, kuri 
nėra jokia politinė organizaci
ja, o dirba 
darbą.

1

vien tik kulturinį
Svečias.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Nuoširdus Linkėjimai iš 
Norfolk, Va.

Worcesterietė Ona Morey, 
ilgus metus buvusi Susivieni
jimo 57 kuopos finansų sekrer 
tore, nuvykusi į Norfolk, Va., 
pas ponus J. Galikaičius pra
leisti atostogas, ji rašo, kad 
ten oras* labai gražus ir .pato
gus atostogoms, šilumos kias- 
dien būna daugiau 90 laipsnių. 
Geriausi linkėjimai ir iki pa
simatymo grįžtant į namus, 
rašo Ona Morey.

Brooklyn, N. Y.
Ruoškitės Susivienijimo 38 

Kuopos Išvykai

dėti musų vargstantiems bro
liams Sibiro taigose ir kituose 
kraštuose. Jiems niekas kitas 
nepadės, jeigu mes nepadėsi
me.

Prisiminkime, kad jie ken
čia už musų visų gimtąjį kra
štą Lietuvą. Jau 20 metų pra
bėgo, o jų kančių galo nesima
to, vien badas, vargas ir mir
tis be laiko traukia iš musų 
tarpo tūkstančius musų nekal
tų brolių ir sesių lietuvių. Pa
dėkime tiems, kurie dar gyvi, 
bet jau be sveikatos, kad jiem 
lengviau butų tą sunkią neda
lią nešti.

Nuoširdžiai prašome talkos 
musų kaimyninių Balfo sky
rių, nes tai viena šeima.

Kviečia
A. Andriulionis,

Bostono Balfo Valdyba.

kartas nuo karto susitikti, pa
sikalbėti ir pasidalinti minti
mis apie praeities pergyveni
mus ir šių dienų gyvenimą 
saulėtoje Kalifornijoje.

Geriausios sėkmės broli Juo
zai Švaistai! Draugas.

televizijos akb

Lietuviai Turės Progos Pama
tyti Kilmonytę Operetėje

Los Angeles ir apylinkės 
lietuviai turės progos pama
tyti filmų ir
torę Rūtą Kilmonytę operetė
je “SHOW BOAT“ svarbioje 
rolėje. Šios operetės spektak
liai bus kasdien, pradedant 
1960 metų rugpiučio 15 die
na, Philhormonic auditorijoje, 
miesto centre, prie

Wilkes Barre, Pa.

Piliečių Klubo Piknikas

Koken, 3127 Bryant Street, 
Palo Alto, California.

Lietuviai Jau Turi 
Savo Namus

Susivienijimo 38 kuopos ir 
penktos apskrities bendrai 
ruošiama šeimyninio pobūdžio 
išvyka-gegužinė bus šeštadie
nį, rugpiučio mėnesio 27 die
ną Forest Parke, VVoodhave- 
ne. Prasidės antrą valandą po 
pietų, bet anksčiau atvykusie
ji galės pasirinkti geresnę vie
tą ir geresnius stalus.

Iki išvykai neperdaugiausia 
laiko beliko, todėl jau dabar 
pradėkite prie šios išvykos 
ruoštis ir joje dalyvaukite. 
Tokios šeimyninio pobūdžio iš
vykos, kokią ruošią Susivieni
jimo 38 kuopa bendrai su pen
ktąją apskritim, musų apylin
kėje ne dažnai įvyksta, tad 
nepraleiskite šios progos ir 
visi Susivienijimo nariai ir ge
ros valios lietuviai ir lietuvai
tės joje dalyvaukite, po ža
liuojančiais medžiais pavėsyje 
broliškoje nuotaikoje praleis
kite rugpiučio 27 dienos popie
tį.

Privažiavimas labai pato
gus, neturintiems 
lių, reikia važiuoti “L“ B. M. 
T. linija virštiniu 
iki Woodhaven Blvd. 
reikia eiti į kairę pusę 
ręst Parko.

Tai bus tikrai graži 
į tyrą orą, todėl aš, niekeno 
neprašomas, kviečiu dalyvauti 
šioje išvykoje, o busite paten
kinti.

SLA 38 Kuopos Narys.

v •

automobi-

traukiniu 
Išlipus 
iki Fo-

išvyka

Santa Monica, Calif.

Čia Įsikūrė Rašytojas 
Juozas švaistas

Sekmadienį, rugpiučio 14 
dieną Wilkes Barre Lietuvių 
Piliečių Klubas rengia pikąiką 
Sans Souci parke, už šokių pa- 
vilijono ant gražios pievos.

Visų pažiūrų lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Bus skanių 
lietuviškų valgių ir gero šalto 
alaus. Taipgi bus išleista graži 
namų darbo kaldra.

Tad, kurie norit smagiai 
sekmadienio popietį praleisti 
ir laimėti dovaną — nepamirš
kit atvažiuoti į šį pikniką.

Klubo Valdyba.

Los Angeles, Calif

Rodys Jasiukonio Filmus

iš tremties atvyko j 
pirmiausia apsigyveno 
metropolyje Chicago- 
gyvendamas tūlą lai-

kur galė- 
netrukdo- 
rruo kar- 
pažvejoti,

minčių savo

Lietuvos Vyčių Los Ange
les kuopos (133 kuopa ir sen
draugiai) susitarė su Povilu 
Jasiukoniu dėl jo filmų prp- 
mjeros Los Angeles mieste. 
Abu Povilo Jasiukonio filmai 
bus rodomi Los Angeles ir 
apylinkės lietuviams 1960 me
tų spalio mėnesį. Tiksli data 
ir vieta bus paskelbta vėliau. 
Vyčiai yra sudarę tam tikslui 
specialų komitetą, kuriam va
dovauja 133-čios kuopos sek
retorė Alice Doits. Šiais me- 
tais 133-čiai kuopai pirminin
kauja Ann Laurinaitis, gi sen
draugiams Jonas Puikėnas.

miesto centre, prie Biltmore 
viešbučio. Operetės spektak
liai vyks šešiatą savaičių. Be 
abejo, visi Los Angeles lietu
viai stengsis pamatyti Rūtą 
Kilmonytę scenoje.
Nauja Knyga Apie Tostus 

Įvairiomis Kalbomis
Amerikietis John M. Kokeni, 

gyvenąs Palo Alto mieste, Ka
lifornijoje, paruošė knygą, su
rinkdamas į ją įvairiomis kal
bomis linkėjimus išgeriant 
tostus. Ši knyga 
To It“ — pasiradys spaudos 
rinkoje šį rudenį. Šioje kny
goje tilps eilė linkėjimų lietu
viškai. Koken rašo, kad lietu
viškas skyrelis leidėjo (A. S. 
Barnes & Company of New 
York) nebuvęs apkarpytas 
(The Lithuanian section was 
allowed to remain intact, with 
no dcletions at all — for 
which I am grateful). Auto
riaus adresas Mr. John M.

Neseniai suorganizuota ben
drovė (Lithuanian Communi
ty Center, Inn.) jau užpirko 
namus. Ši nuosavybė yra prie 
gero susisiekimo (Santa Mo
nica Blvd.) ir rajono, kur gy
vena daugiau lietuvių. Ši nuo
savybė susideda iš keturių bu
tų namo, poros įstaigų ir kie
mo salės ir virš salės kelių 
kambarių. Direktorių Taryba, 
kuriai pirmininkauja Jonas 
Uždavinys, tikrai pagirtina už 
visą triūsą ir darbą. Pradžia 
padaryta tikrai gera!

C. C.

P. v - • • •aieskojimai

“Here’s
Lietuvos Generalinio Konsulo 

New Yąrke paieškomi asmenys:

Norkūnas Petras, Antano sūnūs.
Rimšaitė-Jurkevičienė Elena, Ksa

vero duktė, gyvenusi Anglijoje.
Sabaliauskaitė-Adamavičienė Ele

na. vyras Adamavičius Petras, ir 
sūnūs Vaclovas, gyveno Port Hen
ry, N. Y.

Sakalauskas Baimundas, gimg.s 
Onuškyje, Trakų apskr.

Sketraitė-Varnavičienė Julija, iš 
.Purvių II kaimo, Šiaulių apskr.

Turčinskis Izidorius, Juozo sū
nūs, Turčinskienė Agota ir Turčin- 
skaitčs Barbora ir Zofija, iš Šiau-

SLA Pagalbos Ranka

lių m., gyveno Brazilijoej. 
Vaiciukevičius Jonas , iš Karei

vonių km., Žiežmarių vals.
Valaitis Jonas, gim. Kazlų Ru

doje, buvęs Vokietijoje ir Belgi
joje.

Valteris ar Volteris Juozas, Sta
sio sūnūs, gim. 1927 m. vasario 11 
dienų. Kaune — Naujoje Marvelė
je, 1945 m. gyvenęs Vokietijoje, 
anglų zonoje.

Vičius Stasys, Leono sūnūs, iš
Notėnų km., Kretingos apskr.

žilinskaitė-žilinskienė Ona, iš 
Ivantiškių km., Raudenio vals., Ma
rijampolės apskr., Amerikoje ište
kėjo už Mykolo Žilinsko.

Arlauskas Jonas ir Juozas, iš 
Oškavilių kaimo.

Belis Konstantinas, iš Sangrūdos 
kaimo.

Benderis Zdzislovas, Aleksandro 
sūnūs, Benderienė-Karbačaitė Te- . 
resė, ir Bendaris Aleksandras.

Duplytė-Umbutienė Bronislava, 
Povilo d., iš Antkončių. Adriejavo 
vals., Kretingos apskr.

G-raičiunas Vincentas, iš Kikonių 
km., Kupiškio vals., gyveno Detroit, 
Mich.

Janavičius Antanas, nuo Rudami
nos.

Jašinskaitė Jadvyga, Petro duk
tė, gim. 1922 m., Jokūbavo kaime, 
Kretingos apskr.

Masiokaitė Elzbieta, Juozo duk
tė, ištekėjusi, bet vyro pavardė ne
žinoma, turėjo 4 vaikus.

Matulionienė Ona, Povilo duktė, 
ir jos vaikai Augustina, Pilomena, 
ir Jonas.

Rudis Jonas, ir jo sūnūs Ričar
das, gyveno Pittston, Pa.

Sircikis Vincas, ir Sireikytė So
fija.

Iiežkomlejl arba apie Juos ilnan 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

«1 W1DST 82-ND STREET, 
N®W YORK 24, N. Y.

ROCKFORD, ILiL. '
Jei galvojate parduoti ar 

pirkti narna bei kitokių nuo
savybę, sąžiningam ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

WO 5-5890
Taip pat patarnan<*me pinigų 
ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBIJC

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baliai

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

Ali. BALTRUNAS-BALTOI
Reikalu vedėju

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499

i

V '

Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Rugpiučio 6 Dieną, 1960 Metų

išmokėtos pomirtinės
ONA ČEPUKAITIENE, 23 kp., Shenandoah, Pa., gimus 

liepos 17, 1875 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
spalio 29, 1909 m., mirė liepos 19, 1960 m. Velionės 
dukterei, Uršulei Nelubavičienei, pomirtinės išmo
kėta _____ -________________________________  $150.00

ANTANAS LUKAUSKAS, 43 kp., So. Boston, Mass., gi
męs gegužės 15, 1884 m., Pikteikių kaime, Garždų 
valsč., Telšių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
birželio 6, 1921 m., mirė liepos 20, 1960 m. Velionio 
žmonai Anna Lukauskas ir dukterei Anna Lukaus- 
kas-Blanchette, pomirtinės išmokėta___________ $429.00

ANTANAS TVARANAVIČIUS, 135 kp., Philadelphia, 
Pa., gimęs vasario 24, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalio 7, 1923 m., mirė gegužės 16, 1960 
m. Velionio žmonai, Zofijai Tvaranavičienjei, pomir
tinės išmokėta _____...........    $150.00

ANTANAS KAMINSKAS, 252 kp., Muskegon, Mich., gi
męs birželio 7, 1875 m., Igliaukoje, Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė lapkričio 1, 1922 m., mirė birželio 7, 
1960 m. Velionio žmonai, Elizabeth Kaminsky, po
mirtinės išmokėta________________________ __  $72.00

JONAS ŠIMAITIS, 260 kp., Chicago, III., gimęs liepos 
26, 1896 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 15, 
1936 m., mirė kovo 27, 1960 m. Velionio sesers su
nui, John Daugenui, pomirtinės išmokėta_____ $712.00

JURGIS RIMKUS, 301 kp., Cicero, III., gimęs liepos 15, 
1882 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 26, 
1910 m., mirė birželio 7, 1960 m. Velionio dukterei, 
Alfinai Rjmkus-Gruska, .pomirtinės išmokėta __ __$300.00

1 HITLERIS IR MUSSOLINI | 
g “Laisvosios Lietuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

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

2. Konkursiniai straipsniai temomis: “Kokios specifinės S
o priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- xg kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima įg sugrąžinti j tikrųjų lietuvių tarpą. 5

Prisiuntė $t gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais 5
n straipsniais. Prisiuntė $5 metinės prenumeratos gaus šiuos X
S numerius veltui. Rašyti:

J LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, fll. į
Lietuviai Respublikonai Pa

gerbs Porą Kongresmanų
Abu lietuvių respublikonų 

vienetai planuoja pagerbti 
kongresmaną Glenard P. Lip- 
scornb ir kongresmaną Gor- 
don L. McDonough, kurie ir 
vienas ir kitas yra daug pa
dėję lietuviams ir Lietuvos 
reikalui. Tas pagerbimas bus 
suruoštas susitarus su tais 
kongresmanais, kai jie, pasi
baigus šių metų JAV-bių kon
greso sesijai, sugrįž iš 
shingtono į Los Algeles, 
pagerbimas įvyks spalio 
nesį. Tiksli data ir vieta
pranešta vėliau. Šiais metais 
Kalifornijos Lietuvių Respub
likonų vienetui pirmininkauja 
dr. Petras Pamataitis, o Re- 
publican Assambly vienetui 
vadovauja Antanas Skirius.

Kaip daugelis kitų po ant
ram pasauliniam karui musų 
brolių lietuvių, bolševikams 
jsibriovus į Lietuvą, atsidūrė 
tremtyje įvairiose zonose, o 
vėliau vieni atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes, kiti 
išvyko į kitus kraštus, taip ir 
rašytojas Juozas Švaistas-Bal- 

I čiunas, 
: JAV ir

lietuvių 
je. Ten
ką dirbo prie dienraščio Nau
jienų, o atliekamu laiku nuo 
kasdieninių pareigų rašė kny
gas ir bendradarbiavo kituose 
laikraščiuose. Chicagoje buvo 
įsigijęs ir nuosavus namus, 
tačiau jis vis galvodavo apie 
patogesnę vietą gyvenimui, 
kad galėtų, kur nors prie eže
ro ar juros įsikurti, 
tiį ramiai, niekeno 
mas, rašyti, kartas 
to pasimaudyti ir 
įsigijant naujų
numylėtam rašymo darbui.

Po ilgo galvojimo jis nu
sprendė apleisti didmiestį Chi
cagą, atvyko į Los Angeles, 
California, pats nežinodamas 
kur butų patogiau įsikurti. 
Los Angeles jam irgi nepati
ko, nes jis norėjo ramesnės 
vietos, kur nors arčiau prie 
vandenyno ir tyro oro apsigy
venti. Ne po ilgo galvojimo 
nusprendė, kad patogiausia 
vieta jam bus Santa Monica, 
ir atvykęs čia pasirinko gyve
nimui vietą tik du bloku nuo 
vandenyno, ant Pacifico gat
vės. Čia labai gražus vaizdai, 
oras sveikas, tai nėra abejo
nės, kad čionaitiniu gyvenimu 
gerbiamas rašytojas ir jo ma
loni žmonelė bus patenkinti.

Čia jau gyvena keletas lie
tuvių rašytojų, pono Švaisto 
kolegų, tai čia gyvenant ne
bus nuobodu, nes su jais galės

Kas nori skaityti sa jokia partija nesurištą laik
raštį ir išgirsti objektyvų lietuvišką žodį visais svar
biais klausimais, tas skaito 8-10 puslapių savaitraštį 

. NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ
“NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių Ii lletuviikosics 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerį!u»o— 
6JJ0, Kanadoje — 6 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvirtlmls 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

i

Licensed by Inturist

Avenue

firmoje — 
and Associ- 
Arbai daly- 
frontininkų

South Boston, Mass.
Wa- 
Tas 
mė- 
bus

Viso .....................  -................... $287.64
Nuo pradžios šių metų bondrai viso __........... $18,608.43

M. J. VINIKAS,
>, SLA Sekretorius.

Avenue 
N. Y. 
2674 

Chicago

Balfo 17 Skyrius Rengia 
Didelę Gegužinę

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI 1 SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., 1NC
135 WEST 14th STREET

NEW YORK 11, N. Y.
Tel. OHelsea 8-2583

i

X

*

Į

t.. -
? .....

!;....... ... .....'..................... :

Vietinio Balfo 17 skyriaus 
rengiama gegužinė-piknikas į- 
vyks rugpiučio mėnesio 21 
dieną, 2 valandą po pietų, 
Romuvos Parke Brocktone.

Visus vietinius ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius ir lietu
vaites kviečiame dalyvauti 
šiame Balfo skyriaus rengia
mam piknike-gegužinėje, nes 
musų visų šventa pareiga pa-

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS

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
NEW YORK 1, N. Y

Arbai Jau Įsikūrė Los
. Angeles Mieste

Architektas Edmundas Ar- 
bas, jo žmona rašytoja Alė 
Ruta-Arbienė ir jų šeima jau 
persikėlė iš Sacramento į Los 
Angeles ir čia įsikūrė. Arch. 
inž. E. Arbas gavo darbą žy
mioje architektų 
Charles Luckman 
ates Architects. 
vau ja ateitininkų,
ir Respublikonų veikloje.

Viso —.........  -............... $1,813.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----- $105,001.26

Išmokėtos ligoje pašalpos
J. REPŠISi, 16 kp., Harrisburg, Pa. Sirgo 8 sav. ir 1 d. ...............
P. MAJAUSKAS, 105 kp., Dayton, Ohio. Sirgo 6 s.......... —............... .
V. JONAITIS, 236 kp., Toronto, Canada. Sirgo 2 d. . ......... ...........
B. PETKEVIČIUS, 236 kp„ Toronto: Canada. Sirgo 10 s................
S. MIŠKINIENĖS, 272 kp., Amsterdam, N. Y. Sirgo 8 s. ir 4 d. _
V. LOBIKIS, 299 kp., Rumford, Me. Sirgo 11 s. ir 6 d. ...........—

$49.00
22.50
12.00
96.00
44.00
64.14

Paradytą & MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną dąro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; YeJlovzstone 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 idtų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Dšelaakiuaiems knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

636 East Broadway

Kaina tik 75 centai, 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
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BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

>e
Atdara kasdien nuo 9-6 

tuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

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

Avė.

132 Franklin 
HARTFORD, CONN. 
Tel. CHapel 6-4724 
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH.
Tel. TOwnsend 9-8980

217
MINNIAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderal 2-4908

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

PHILADELPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 6-8878

East Hennepin Avė.
ANdrev 8-5040

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

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoją pristatymą. Kiek

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430
332 Fillmore 
BUFFALO 6, 
TeL MOhawk

2134 W.
CHICAGO 22, JLL. 
Tel. DIckenson 2-8232

Musų didžiulė firma, turėdama ..  _ .
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vąl. ir adresatą pasiekia per 6-7 savaites (oro paltu laika
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuose eaMte Informacijų apie naujas muitų normas ir patamsi mus.

turi savo korespondentus kiekvienoje didesnėj 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir įvairiose Europon 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir |domiatMM> 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius strąipsnius ir “Kritikos bei polemitos“ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuonratl 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/1 
- metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse -

$14jOO mAteims, $7.00 — pusei metų. ChlcagojS - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIDNAU gausite, jei pasiųsite čekį arba Money Ordfr b 
kių adresu:

NAUJIENOS
1731 Srath Halited Street, Chlcare 8, HKb i»

NAUJIENOS

NAUJIENOS




