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SLA DEIMANTINĖS SUKAKTIES SEIMO BANKETAS IR ŠOKIAI

Lietuvos Atstovo Juozo Rajecko padėkos žo
dis. - Susivienijimo vice prezidento rinkimas. - 
Pildomosios Tarybos užtvirtinimas ir prisaig- 
dinimas. - Susivienijimo organo Tėvynės re
daktoriaus rinkimas

(Tęsinys)
Po Susivienijimo prezidento Povilo P. Dargio kalbos, pa

kviestas Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas, specialiai iš Wa- 
shingtono atvykęs į Susivienijimo Deimantinės Sukakties ban
ketą. Jis pasakė gražią ir turiningą kalbą. Ji jau tilpo pir
miau Tėvynėje, tai jos Čia nekartosime. Jam baigus kalbėti, 
banketo dalyviai padėkojo jam už gražią kalbą šiltais ir gau
siais delnų plojimais. *

Po to solistė Aldona Stempužienė padainavo: “Godelės”— 
Vanagaičio, “Laužas liepsnoja iš operos ‘II Trovatora’ — G. 
Verdi, “Habanera iš operos ‘Carmen’ — G. Bizet ir, publikai 
reikalaujant, bisui pridėjo “Kur bakūžė samanoma” — Šim
kaus. Jai apompanavo muzikas Jonas Švedas.

Banketui pasibaigus, Joey Sims orkestrui grojant viso
kius šokius, gausiai susirinkusieji dalyviai šoko, tarp savęs ške- 
kučiavosi ir linksmai laiką leido iki vidurnakčio. Kaip banke
tas, taip ir po banketo buvusieši šokiai praėjo tikrai gražioje 
ir broliškoje dvasioje, už ką didelė padėka priklauso banketo 
ruošėjoms, kuriam vadovavo gabioji ir patriotingoji lietuvaitė 
p. Bronė Pivaronienė. Dar rytojaus dieną delegatai tarp sa
vęs kalbėjosi apie gražiai praėjusį banketą, kuris jame daly
vaujančių ne greitai bus pamirštas.

Ketvirtadienio rytas, šeštoji sesija
Po įvykusio šeiminio banketo trečiadienio vakare, liepos 

13 dieną, ketvirtadienio ryte delegatai ir delegatės gerai nusi
teikę renkasi šeštąjai sesijai. Pirm sesijos pradėjimo viešbu
čio palaukimo kambary sustoję tarp savęs kalbasi, kaip jie 
praleido banketą ir visą trečiadienio vakarą šokdami ir links
mindamiesi iki ankstyvo ryto,
jant, pribuvo posėdžių salėn seimo vadovai 
rybos nariai, ir prezidentas Povilas P. Dargis pakvietė visus 
užimti vietas, pareikšdamas, kad pradėsime posėdžius, kad ga
lėtumėm seimą greičiau užbaigti.

ta ir M. L. Vasil vienbalsiai išrinktas redaktorium septintai ka
dencijai.

Po to priimtos kelios rezoliucijos, kurios jau tilpo pirmiau 
šioje vietoje.

Laiškų ir sveikinimų komisijos narė Jean Gegužytė glau
stai sutvirkius perskaitė prisiųstus seimui sveikinimus. Jos pra- 
nešimas-perskaitymas vienbalsiai priimtas.

Tautiškų Centų paskirstymo komisijos narys F. Matuzas 
pranešė, kad komisija apsvarsčius nutarė tautiškus centus pa
likti Pildomosios Tarybos nuožiūrai, nes ji geriausia žino kam 
ir kur labiausia pagalba reikalinga.

” (Bus daugiau)

SUSIVIENIJIMO SEIMUI PRAĖJUS

Per 50 metų lankiausi visuose organizacijos sei- 
Prezidentu, tarnavau įvairio- 

komisijose, pirmsėdžiavau 
dalyvavau apskrities ir kuo- 

Rašau šiuos žodžius nepasi- 
aš niekuomet nebuvau nuto-

Ta veikla visuomet man buvo

Jiems besikalbant ir juokau- 
Pildomosios Tar

Daugumos delegatų balsais, tapau išrinktas SLA Vice 
'Prezidentu. Šia proga ačiuoju visiems, kurie už mane balsavo 
ir tuo pačiu reiškė man pasitikėjimo. Ačiū mieli broliai ir se
serys.

Užimdamas organizacijoj tą garbingą vietą, ištikro net 
nežinau kaip aš galėčiau SLA nariams save perstatyti, kadan
gi aš Jums nesvetimas. Šimtai, o gal net tūkstančiai SLA na
rių pažįsta mane asmeniškai, o aš taipgi daugelį Jūsų asmeniš
kai pažįstu,
muose, per 18 metų išbuvau SLA 
se kaip seimų taip ir pastoviose 
12-koje seimų, visuomet aktyviai 
pos veikloje, ką ir šiandien darau, 
gyrimui, o tik parodymui to, kad 
lęs nuo SLA veiklos ir reikalų,
miela ir tie reikalai ma.. buvo brangus ir arti prie širdies.

Seime girdėjau delegatus kalbant, kad reikėtų jaunesnį 
žmogų, naujesnių jėgų ir tt. Su tuom aš sutinku ir apie tai 
nesiginčinu, bet, brangieji, kartu privalom prisiminti, kad ne 
visi jauni žmonės organizacijos veikloje yra gyvi, o taip pat 
ne visi senesni žmonės rodosi, jog tai jau butų nyrę...

Man bus smagu kartu su prezidentu p. Povilu Dargiu ir 
visais Jkitais SLA Pildomosios Tarybos nariais organizacijai pa
dirbėti. Tai lietuvių organizacijai, kuri visą savo gyvavimo 
laiką dirbo naudai savo narių, dirbo abelniems lietuvių reika
lams ir me mažiau musų senai močiutei Lietuvai.

padarytas delegatų 
dalyvauja sesijoje, 
reikalinga žinoti, ar

Gerbia- 
ir atsto-

rinkimas

Atidarius šeštąją sesiją, pirmiausia 
varšokautis, kad sužinojus kiek delegatų 
nes bus svarstomi svarbus reikalai, tai 
dalyvaujantieji sesijoje sudaro kvorumą.

Lietuvos atstovui Juozui Rajeckui pribuvus į posėdį, prezi
dentas Dargis pakvietė jį tarti žodį. Gerbiamas Svečias savo 
kalboje pareiškė nuoširdžią padėką Susivienijimo pareigūnams 
už jo pakvietimą atvykti į šeiminį bąnketą, kuriuo jis esąs pa
tenkintas. Jam baigus kalbėti, jis buvo apdovanotas tokia pat 
dovana, kokią gavo delegatai Susivienijimo Deimantines Su
kakties proga. Taipgi jam įteiktos dvi dovan'os, vieną parvež
ti savo žmonai, o kitą — visam atstovybės personalui, 
mas Atstovas nuoširdžiai padėkojo už jam, jo žmonai 
vybės personalui įteiktas dovanas.

Susivienijimo vice prezidento rinkimas
Prezidentas Povilas P. Dargis pareiškė, kad bus

Susivienijimo vice prezidento vieton referendumu išrinkto mi
rusio Juozo Maceinos. Jis paaiškino, kad nominacijos bus vie
šos, o rinkimai slapti. Kandidatais vice prezidento vietai buvo 
pasiūlyti: Stasys Gegužis iš Mahan'oy City, Pa., adv. Jonas 
Verbalis iš W*ilkes Barre, Pa., Aleksandras Čaplikas iš Boston, 
Mass., ir Albinas S. Trečiokas iš Newark, N. J. Paskutiniams 
dviems atsisakius kandidatuoti, rinkimams pasiliko Stasys Ge
gužis ir adv. Jonas Verbalis.

Prezidentas Dargis paprašė balsų skaitymo komisiijos na
rius padalinti delegatams korteles, o kai jie jas išpildys, su
rinkti ir suskaičiuoti, taipgi dar priminė, kad kandidatais vice 
prezidento pareigoms yra Stasys Gegužis ir adv. Jonas Ver- 
balis. Komisijai surinkus korteles-balotus, juos skaičiuojant 
garsiai, kad kiekvienas delegatas girdėtų ir galėtų skaičiuoti. 
Baigus balsus skaičiuoti pranešta, kad už Stasį Gegužį paduo
ta 73 balsai, o už adv. Joną Verbalį 45 balsai. Prezidentas 
Dargis pranešė, kad Stasys Gegužis išrinktas Susivienijimo vi
ce prezidentu sekantiems dviems metams.

Pildomosios Tarybos užtvirtinimas
Išrinkus vice prezidentą, eita prie Susivienijimo Pildomo

sios Tarybos užtvirtinimo. Pasiūlyta ir vienbalsiai užtvirtinta 
referendumu išrinkta (seimui darenkant vice prezidentą), Su
sivienijimo Pildomoji Taryba sekantiems dviems metams. Pa
kviestas dr. A. Montvidas prisaikdino tarybos narius. Po prie
saikai dr. Montvidas pasveikino kiekvieną tarybos narį ir pa
linkėjo geriausios sėkmės išrinktose pareigose. ,

Prezidentas Dargis, taręs kelis žodžius, pakvietė Švietimo 
Komisijos narius pasiūlyti kandidatus organo Tėvynės redak
toriaus pareigoms. Švietimo Komisija pasiūlė tą patį M. L. 
Vasil redaktoriaus pareigoms, Komisijos rekomendacija priim-

Dalyvaudamas SLA Seime, Pittsburgh, Pa., prisiminiau, 
kad Pittsburghe dalyvauju jau net ketvirtame musų organiza
cijos seime. Tam pačiam Pittsburghe 1916 metais buvau iš
rinktas prezidentu, o šiam seime 1960 metais išrinktas vice 
prezidentu. Pittsburghas man yra mielas, arti prie širdies ir 
aš balsuoju už Pittsburghą.

Baigdamas savo žodį kviečiu visus SLA narius stoti dar
ban. Lankykit kuopų susirinkimus, žiūrėkit, kad jūsų kuopa 
butų atstovaujama apskrities suvažiavimuose, dalyvaukit kuo
pų ir apskričių įvairiuose parengimuose, prirašykit savo šei
mos narius prie Susivienijimo ir kalbinki! visus dorus lietuvius 
prisirašyti. Šitaip darydami laikui bėgant savo darbų vaisiais 
džiaugsimės. Aš irgi dirbsiu.

Su gilia pagarba,
S. GEGUŽIS,

SLA Vice Prezidentas.
i

Baisiojo Birželio Atgarsiai Kongrese
Washington (LAIC)— Kon

greso Rekordų knygose, bir
želio 14 d. laidoje paskelbta 
Kongresmano Edward D. Der- 
winski (iš Illionis) kalba, ku
rioje jis prisimena Baisiojo 
Birželio 20 metų sukaktį. Sa
vo kalboje Kongresmanas 
Derwinski sako, kad dabarties 
reikalus svarstant reikia prisi
minti praeities įvykius, tada 
bus lengviau suprasti dabartį 
ir planuoti ateitį.

Birželio 14 dieną, sako kon- 
gresdamas Werwinski, reikia. 
pavadinti “Genocido Diena”. 
1940 metais birželio mėnesį 
Sovietų Sąjungos jėgos masi
niai deportavo lietuvius, lat
vius ir estus į tolimus Rusijos 
kraštus Sibirą, iš kur maža, 
dalis tesugrįžo. Deportavimas

vestas tikslu įgyvendinti ko
munistinę kontrolę anksčiau 
buvusiuose laisvuose kraštuos 
se. Visos trys Pabaltijos val
stybės seniai priešinosi rusini
mui, kartu turi didelės įtakos 
ir jų religingumas, kuris pa
dėjo ir padeda priešintis pa
vergimui. Nuo 1918 iki 1940 
metų tos trys tautos gyven
damos laisvos darė didelią pa
žangą.

Baigdamas kongresm anas 
Derwinski pabrėžė, kad Ame
rika, šiomis sunkiomis dieno
mis, planuodama savo užsie
nio politiką turi pasižadėti 
tiems drąsiems žmonėms at
gauti savo laisvę.

Tą pačią dieną Kongrese 
padarė pareiškimą ir New 
Yorko konfgresmanas Abra-

ham J. Multer. Jis priminė, 
kad šimtmečiais Pabaltijo tau
tos nešė vergiją ir po pirmo 
pasaulinio karo išsikovojo ne
priklausomybės. Po 1919 metų 
tos trys valstybės paskelbė 
savo nepriklausomybes, buvo 
pripažintos viso pasaulio val
stybių ir tapo jų visuomeni
niais nariais.

Kilus antrąjam pasauliniam 
karui tos trys Pabaltijos val
stybės atsidūrė tarp dviejų 
diktatūrų — Vokietijos ir So
vietų Rusijos. Paskutinioji pa
sielgė su toms trims valsty
bėms kaip jai patiko. Tai įvy
ko tada, kada tų trijų valsty
bių draugai Vakaruose buvo 
įsivėlę į karą. Tada Sovietų 
diktatorius pasijuto laisvas 
pasielgti su tomis trimis Pa
baltijo valstybėmis, kaip jis 
norėjo. Ir tos valstybės buvo 
okupuotos pavergti ir jos gy
ventojai.

1940 metais birželio mėne
sio pradžioje tos valstybės bu
vo rusų okupuotos, o to mėne
sio viduryje Sovietų pareigū
nai suėmė visus tuos, kuriuos 
įtarė esančiais komunizmo 
opozicijoje. Suimti šimtai tūk
stančių ir jie buvo ištremti į 
tolimus Sovietų Rusijos už
kampius. Nuo tos iki šios die
nos, 20 metų po to tragingo 
įvykio, mes ir dabar nežinome 
likimo nelaimingų ir bejėgių 
žmonių, kurie buvo areštuoti, 
sugrusti į prekinius vagonus 
ir ištremti į nežinomybę var
gui ir mirčiai.

Šiandien gal, kai kurie iš
kentėję didžiulį vargą grįžo į 
savo kraštą, bet greičiausia, 
kad jų dauguma mirė tremty
je ir varge, toli nuo savo tė
vynės.

Minint dvidešimtmetį tų tra
giškų įvykių, Sovietų deporta
vimą šimtus tūkstančių mote
rų, vaikų ir vyrų, mes mel
džiamės už sielas tų garbingų, 
bet be pagalbos žmonių, pridū
rė kongresmanas Multer.

Birželio 15 d. senatorius 
William Proxmire iš Wiscon- 
sin, pasakė kalbą Senate, ku
rioje prisiminė trijų Pabaltijo 
valstybių istoriją ir sustojo 
prie didžiosios tų trijų tautų 
tragedijos
jų trėmimų. Senatorius pabrė
žė, kad kaip tik prasidėjo An
trasis Pasaulinis karas, Stali
no raudonoji armija okupavo 
tris mažas Pabaltijo valstybes 
ir deportavo šimtus tūkstan
čių gyventojų. Tai yra liūdna 
sukaktis, kuri šiandien mini
ma. Senatorius Proxmire pa
reiškė, kad jis jungiasi su tais 
narsiais žmonėmis minint tą 
tragišką sukaktį, Sovietų de
portavimą Pabaltijo žmonių iš 
jų istorinių namų.

Kongresmanas John D. Bin
geli iš Michigan taip pat bir
želio 15 d. padarė kongrese 
pareiškimą, kuriame suminė
jęs ankstybesnę Carinės Rusi
jos okupaciją, prisiminė Sovie
tų Sąjungos Lietuvos okupa
vimą 1940 metais. Lietuvos 
laisvės laikus, kurie trukę 
tik dvidešimt du metus, kon
gresmanas 
vyzdingos 
stybe toje 
je. Tačiau
silpni priešintis Sovietų Są
jungai ir buvo pavergti. Rau
donąja! armijai okupavus Lie
tuvą, Sovietai ištrėmė visus 
pajėgius žmones, kurie buvo 
įtariami, kad nepritaria ko
munizmui, o kartu pavergė 
IJetuvoje likusius gyventojus.

Net ir dabar, sako kongres- 
man/as Dingell, negalima suži
noti kiek šimtų tūkstančių gy
ventojų buvo ištremti į toli-

Birželio baisių-

Dingell vadina pa- 
demokratijos val- 
geografinėje srity- 
lietuviai buvo per

SUSIVIENIJIMO REIKŠMINGAS 
DARBAS RANDA PLATŲ ATGARSI 

LIETUVIŲ VISUOMENĖJE
Susivienijimas Jaučia Artimą Paramą iš Lietuvių Organizacijų 

ir Spaudos; Kuo Skiriasi Susivienijimas nuo kitų 
Fratemalių Organizacijų

minis, jos broliui M. Leo Vasil, Tėvynes 
Redaktoriui gilią užuojautą reiškia

Dr. M. J. Vinilais, SLA Sekretorius 
ir Tarnautojai.

MARY A N KATES

i

Kas turėjo galimumą asmeniškai sekti praeito SLA Seimo 
darbus, galėjo įsitikinti musų organizacijos visuotinu pobūdžiu, 
tuo plačiausia pasireiškusiu iš visų pusių, neskiriant asmenų, 
partijų ir įsitikinimų bei viešų įstaigų, šiltu ir artimu dėmesiu 
Susivienijimo darbams ir jo paskelbtoms iškilmėms. Tai liu
dija gausus sveikinimai ir autoritetingų asmenų pareiškimai, 
kuriuose iškeliami Susivienijimo nuopelnai.

<

Jau SLA Prezidentas Povilas Dargis savo raporte rado 
reikalinga atskirai pažymėti, jog “Susivienijimas šiuo metu 
turi labai daug draugų ir talkininkų.” Dar jis prideda, kad 
“palankus laikraščiai skyrė daug dėmesio Susivien'ijimui, rašė 
ir spausdino SLA vertingus straipsnius ir tuo budu prisidėjo 
prie musų svarbių žygių ir darbų populiarinimo.”

Lygiai ir lietuvių veikėjų vedamos radio programos pasto
viai Susivienijimu domėjosi, skirdamos laiko savo pranešimuose 
Susivienijimo aktualiems reikalams.

SUSIVIENIJIMAS TURI PLATŲ PALANKUMU
Šioji palanki aplinka daug pagelbėjo SLA ir paskutinio 

vajaus sėkmingam pravedimui, kai plačioji lietuvių visuomenė 
buvo pakviesta pagerbti besiartinančią deimantinę stambiau
sios lietuvių organizacijos sukaktį ir praktiškai dalyvauti jos 
vykdyme. Daugelis šeimų laikė savo pareiga jaunąją kartą 
įjungti į Susivienijimą ir padaryti sau tradiciniu glaudų vei
kimą Susivienijimo eilėse. Kokios didelės reikšmės šiandien 
turi ir tolimoje ateityje neabejotinai turės šis sąjūdis, kai vis 
didesnis lietuvių skaičius sujungiamas ties garbinga Susivieni
jimo vėliava, musų veikėjai privalo sau gerai įsidėmėti.

Galime džiaugtis, kad musų organizacija sugebėjo užimti 
tokias svarbias pozicijas visame lietuviškame darbe. Šioji 
aplinkybė greičiausia paskatins dar daugiau veikėjų imtis po
zityvaus ir visuotinai naudingo Susivienijimo darbo. O juk 
naujų jėgų ugdymas yra vienas svarbiausių uždavinių šiandien 
ir ateityje. '

SUSIVIENIJIMO UŽSIMOJIMAI TURI PRITARIMU

Dar primintina, jog iš SLA Centro išeinanti kvietimai ir 
paskatinimai dabar, kaip ir visada, sulaukia gero supratimo ir 
pritarimo. Jeigu to nebūtų, tai Deimantinės Sukakties garbei 
paskelbto vajaus pasisekimas nebūtų toks didelis. Juk jokia 
kita lietuvių organizacija negali nė svajoti, kad sugebėtų tokiu 
trumpu laiku padidėti net pusantro tūkstančio naujų narių, 
kas pavyko padaryti musų Susivienijimui. Šisai laimėjimas 
ne tik stambus musų organizacijos sustiprinimas, bet ir paska
tinimas tolimesniam darbui, kuris prie gerų norų galės būti 
lygiai sėkmingas ir našus.

SLA YPATINGI SIEKIMAI
SLA Sekretoriufs Dr. M. J. Vinikas savo raporte atkreipė 

Seimo delegatų ir visų organizacijos narių dėmesį į tai, kad 
”... musų Susivienijimas nuo kitų fraternalių organizacijų 
skiriasi tuo, kad jis taip pat yra greta to ir visuomeninės veik
los organizacija. Nes šalia pagrindinės fraternalės apdraudos 
Susivienijimas turi skyrius ir fondus, kurių pagalba atliekami 
grynai visuomeniniai ir tautiniai darbai.”

Iš to seka, kad Susvienijimas jaučia atsakomybę dėl lietu
viškos veiklos1 pastovumo ir sėkmingumo. Tarpe daugelio kitų 
lietuviškų organizacijų, kurios atlieka svarbius mums visiems 
darbus, Susivienijimas, kaipo pajėgiausias, pagal savo padėtį, 
jaučia privalumą arti priimti pagrindines lietuviškos būklės 
šiame krašte problemas. Ir todėl Susivienijimui teko pagrin
dinai susirūpinti musų jaunuomenės organizavimu ir jos 
įjungiau į lietuvišką veiklą, šioje srityje pirmieji žingsniai 
buvo sėkmingi. Šiandien SLA turi gal daugiausia jaunų jėgų, 
iš kurių ateityje galima daug tikėtis ir daug sulaukti.

Mes visi tvirtai žinome ir suprantame, kad visuomeninio 
darbo kryptis paimta tikra ir neatidėliotinai vykdytina. Dabar 
mums visiems tenka palinkėti tik ištvermės, ar kaip sakoma, 
lietuviško užsispyrimo, būtinai laimėti, ir užmanymus įvykdyti 
iki galo.

PAREMKIME SLA SVARBIUS SUMANYMUS
Musų veikėjai gerai žino, kad tik išmokslinta ir pagrin

dinai pasirengusi ateities darbams jaunuomenė mums reika
linga. štai kodėl Susivienijimas telkia lėšas Moksleivių Fondui 
ir pagal išgalės skiria paramą bei stipendijas aukštojo mokslo 
siekiantiems jaunuoliams. Bet plačiausia turi būti suprasta, 
kad šis išimtinos svarbos darbas galimas tik musų visuomenės 
parama pasinaudojant. Tirmiausia tenka susirūpinti reikalingų 
lėšų telkimu. Tad musų kuopos ir pirmaujantieji lietuvių ko
lonijose veikėjai jau artimiausiu laiku privalėtų pagalvoti, kaip 
organizuoti pinigų rinkimą Moksleivių Fondui, kad galima 
butų įvykdyti šį svarbų planą. Tai uždavinys naujam sezonui, 
kuris jau visai arti.

mus Rusijos kampus. Tie trė
mimai neturi pavyzdžio mo
dernioje istorijoje, šiandien 
mes minime tų baisių įvykių 
dvidešimtmetį ir meldžiamės
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už tuos, kurie žuvo tolimuose 
Sovietų Rusijos dalyse.

Kongresmanas Frank Ko- 
walski iš Connecticut, įrašy- 

(Nukelta į 3 pusi.)
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MUSŲ REIKALAI

LIETUVIU APDRAUDOS 
SUSIVIENIJIME

Tenka išgirsti vieno kito as
mens išsireiškimus, buk tai 
kai kurių gyvybės apdraudų 
mokesčiai amerikiečių komer
cinėse apdraudos kompanijo
se yra keliais centais mėnesy
je mažesni, negu Susivieniji
me. Tokius išsireiškimus da
rantieji, matomai, nėra įsigili
nę ir rimtai pastudijavę, apie 
ką jie kalba.

Buvo ir yra pastebėta, kad 
kai kurių komercinių apdrau
dos kompanijų agentai, norė
dami apdrausti lietuvius, pa
siūlo jiems apdraudų sumas 
už mažus mokesčius, bet ne
duoda užtikrinantį pareiški
mą, kad apsidraudusio tokie 
mokesčiai bus pastovus visam 
laikui. Metų kitų laikui pra
ėjus, kuomet apdraustasis jau 
būna įmokėjęs sumas pinigų, 
kompanijos agentas atėjęs pa
reiškia, kad jo esama apdrau- 
da kompanijoje yra pakeičia
ma kita apdrauda ir jis pri
valo tokį pakeitimą savanoriai 
priimti. Priešingu atveju, ap
draustasis toje apdraudoje to
limesniam laikui negali pasi
likti. Pakeičiamos apdraudos 
mokesčiai jau nurodomi dides
ni, o nesutinkantis juos mo
kėti, gali atsiimti tik mažus 
rezervus, už iki tam laikui 
įmokėtus mokesčius.

Tai kokią išeitį apdrausta
sis gali pasirinkti? Jis pri
verstas konversijos budu likti 
perkeltas į didesniais mokes
čiais apdraudą. Atsiėmęs ma
žus rezervus ir jau būdamas 
savo amžiuje keliais metais 
senesnis, bile kur iš naujo ap
sidrausdamas turės mokėti di
desnius mokesčius, kad ir už 
tokią pat apdraudos sumą. 
Tokiuose atsitikimuose, ar tai 
galima vadinti bent kokiu pa
sinaudojimu, kad ir keliais 
centais, turėtą pigesnę ap
draudą ?

Kiekvienas lietuvis, imantis 
apdraudą sau ir savo šeimos 
nariams, privalo rimtai susi
pažinti su imamos apdraudos 
taisyklėmis ir ją liečiančiais 
valstijų apdraudos įstatymais.

Dabartinės Susivienijimo ap
draudos yra valstijų apdrau
dos departmentų patvirtintos 
ir už jas imami jų nustatyti 
mokesčiai. Susivienijimo va
dovybė savanoriai jokių pa
keitimų padaryti negali. Su
sivienijime apsidraudęs yra 
skaitlingos lietuvių šeimos na
riu. Bet kokiam reikale ar 
nelaimingam atsitikime, jis 
gali sulaukti pačios organiza
cijos ir jos narių reikalingą 
pagalbą. Jis yra organizaci
jos turto dalininkas. Jis yra 
organizuotas lietuvių kultūros 
ir labdaros veikloje. Jis yra 
aktyvus Lietuvos laisvintojas 
ir lietuvybės palaikytojas iš
eivijoje. Tas yra svarbiau
siu ir naudingiausiu kiekvie-

T F V Y N F Rugpiučio 19, 1960

SLA Reikalai ir Veikla
SLA DEIMANTINIO SEIMO ĮSPŪDŽIAI
(N. Gugienės kalba pasakyta per Sophie Barčus radio valandą 

rugpiučio 1, 1960)

Prieš 75 metus Amerikoje 
rodos buvo tik saujelė lietu
vių, neseniai iš savo tėvynės 
Lietuvos atvykusių. Jie buvo 
išblaškyti daugiausia po ryti
nes valstijas. Atsidūrę sveti
moje šalyje tarp svetimųjų, 

.jie ilgėjosi savo to ryšio, kuris 
sudarė jų gražiąją šeimą Lie
tuvoje. Čia kaip tik gimė 
mintis įsteigti tokią organiza
ciją, kuri jungtų visus lietu
vius krūvon, ne tik lietuvybės 
išlaikymui, bet ir jų pagalbai 
bei apsaugai, nelaimei ištikus. 
Ir taip gimė Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje su pirmą
ja kuopa Kingston, Pa.

Ir buvo labai gražu ir reikš
minga Pennsylvanijos valsti
joj minėti šios garbingos or
ganizacijos Deimantinę Su
kaktį. Čia kaip tik noriu pa
sidalinti keliais įspūdžiais iš 
SLA 51-mojo Seimo, kuris 
įvyko Pittsburghe pradedant 
šių metų liepos 11 diena.

Seimą rengė SLA Trečias 
Apskritis, o rengimo komisija 
susidėjo iš tokių pasižymėju
sių veikėjų kaip S. Bakanas— 
pirmininkas, Bronė Pivaronie- 
nė—iždininkė ir J. Žilinskas— 
sekretorius. Įvairių parengi
mų komisija susidėjo iš 21 na
rio.

Sekmadienį Seimo išvakarė
se besisveikinant su musų ma
loniais pittsburghiečiais šeimi
ninkais ir atvykstančiais de
legatais visai nepajutom ar
tėjantį vidurnaktį.

Lygiai dešimtą valandą pir- 
rnadionio ryto brolis Bakanas, 
Trečios Apskrities pirminin
kas, pradėjo Deimantinės Su
kakties Seimo atidarymo iš
kilmes. Amerikos Legiono 
uniformuoti nariai ir Ameri
kos ir Lietuvos jaunuoliai pa
sipuošę tautiniais rūbais įne
šė Amerikos ir Lietuvos vė
liavas, kurias susirinkusieji 
pagerbė atsistojimu. Chica- 
gos mylima dainininkė ir SLA 
134 (moterų) kuopos finansų 
sekretorė Christine Austin su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus; jai akompanavo bu
vęs Lietuvos konsulas Chica
goje Antanas Kalvaitis, irgi 
SLA narys.

Stasys Bakanas pasakė 
nuoširdžią ir atitinkamą kal
bą ir pakvietė ponią Pivaro- 
nienę vadovauti tolimesnėms 
Seimo iškilmėms. Savo kal
boje ji paprašė, kad delegatai 
jaustųsi kaip namie, pareiškė, 
kad pittsburghiečiai visas sa
vo simpatijas ir širdį skiria 
istorinio Seimo delegatams. 
Toliau ponia Pivaronienė pri
statė Pittsburgho miesto at
stovą p. Olbum kalbėti. Jis 
sveikino Seimą varde Pennsyl
vanijos gubernatoriaus p. Da- 
vid Lawrence ir Pittsburgho 
miesto majoro p. Joseph Bar- 
nard, kurie abu tuo pačiu lai
ku buvo išvykę į konvenciją 
Kalifornijoje. Kalbėtojas lin
kėjo sėkmingo darbo Seimui, 
pripažindamas, kad “kiekvie
nos tautos žmogus gali pasi
likti savo kilmės kraštui ir 
tautybei ištikimas, vienkart 
dirbant Amerikoje kuriamąjį 
ir statomąjį darbą.”

Pennsylvanijos Allegheny 
apskrities šerifo atstovas p. 
James Butler šerifo vardu pa
sveikino Seimą ir apdovanojo 
garbės auksiniu ženklu SLA 
Sekretorių Dr. M. J. Viniką. 
Dr. Vinikas, tardamas padė
kos žodį, pareiškė, kad tai 
nėra vien jo pagerbimas, bet 
yra pagerbimas Saimo ir vi
sos SLA organizacijos.

nam geros valios lietuviui. 
Būdamas SLA nariu turi už
tikrintas naudas sau ir yra 
naudingas lietuvių tautai.

Šioms ceremonijoms pasi
baigus, ponia Pivaronienė per
davė tolimesnį pirmininkavi
mą SLA Prezidentui Povilui 
Dargiui. Nuoširdžiais ir jaut
riais žodžiais pasveikinęs at
vykusius delegatus ir svečius, 
p. Dargis priminė SLA reikš
mę lietuvių išeivijos gyvenime 
ir SLA darbus netoli 75 metų 
laikotarpyje. Jis pagerbė SLA 
steigėjų ir ugdytojų pasišven
timą, pareikšdamas džiaugs
mą, kad lietuvių išeivijos isto
rijoj turime vienintelį SLA, 
kuris visomis jėgomis dirbo 
lietuvių ir Lietuvos labui. Bai
gęs savo kalbą Prezidentas 
Dargis paskelbė SLA 51-mą 
Deimantinės Sukakties Seimą 
atidarytu.

Seime dalyvavo 130 delega
tų. Daugiau kaip trečia da
lis, galima sakyti beveik pusė 
jų buvo moterys. Iš tikro 
malonu, kad musų moterys 
taip aktyviai ir pavyzdingai 
dalyvauja visoje SLA veikloje.

Čia paduosu tiktai kelias iš
traukas iš SLA Pildomosios 
Tarybos raportų. 1959 metų 
gruodžio 31 d. bendras SLA 
turtas siekė viso $3,444,883.- 
66. Suaugusių narių buvo 
11,578 (per 1959 metus priau
go 547 nariais). Jaunuolių 
skyriuje buvo 1,530 (per 1959 
metus priaugo 769 nariais). 
Reiškia, iš viso per 1959 me
tus SLA gavo 1,316 naujų na
rių. Tai džiuginantis reiški
nys. Tikimės, kad ši skaitli
ne bus (Įaug kartų didesnė iki 
sekamojo SLA Seimo Newark, 
N. J., 1962 metais.

Po pirmadienio sesijų įvyko 
susipažinimo ir vaišių vaka
ras, tame pačiame viešbutyje. 
Vaišes suruošė pats Susivieni
jimas, Deimantinės Sukakties 
proga, kad delegatai ir svečiai 
ilgiau atsimintų istorinę Susi
vienijimo sukaktį. Dalyvavo, 
virš 200 žmonių.

Antradienio sesijose buvo 
atlikta daug naudingo darbo 
ir vakaras buvo laisvas ki
tiems reikalams — susipažinti 
su pačiu Pittsburghu, kuriame 
yra daug naujų, įdomių pasta
tų ir kuris, su savo gražiais 
aukštais kalnais aplink, atro
do labai įspūdingas miestas.

Po trečiadienio pirmos sesi
jos turėjom tikrai retą popie
tį. Pirmą valandą popiet 
trims specialiais busais dele
gatai vyko į Pittsburgho Uni
versitetą pamatyti Lietuvių 
Kambarį. Pittsburgho Uni
versitetas savo didumu ir ap
linkuma yra žavingas ir tur
būt pats gražiausia^ visoje 
Amerikoje. čia, vadinamoj 
Cathedral of Learning, randa
si Commons Room ir Nation- 
ality Rooms, 18 iš viso, tarp 
jų ir musų Lietuvių Kamba
rys—Stephen Foster Mėmo- 
rial sparne. šio kambario 
įsteigimui ir palaikymui SLA 
yra aukojęs nemažas sumas 
pinigų.

Pamačius šį universitetą ne
begalima žodžiais apipiešti jo 
didydę ir svarbą, o pamačiusi 
tokį puikiai įrengtą Lietuvių 
Kambarį Stephen Foster Me- 
morial pastate aš taip susi
jaudinau, kad net ašarok nu
riedėjo mano veidais. Stephen 
Foster—vienas iš Amerikos 
žymiausių kompozitorių ir 
Lietuva—žinoma kaip dainos 
šalis—argi galėjo būti gražes
nis supuolimas, tinkamesnė 
globa musų kambariui? Uni
versiteto studentės, tam tyčia 
išlavintos, vedžiojo musų gru
pes po tautų kambarius ir aiš
kino jų sudėties reikšmę. Lie
tuvių Kambario hostesa buvo 
Ryta Spingytė, naujakurė lie
tuvaitė, gerai pasižymėjusi 
moksle ir SLA narė. Nieka
dos nepamiršiu šio popiečio.

Beje, prieš lankant kamba
rius, pittsburghietės SLA na
rės paruošė skanius užkan
džius ir kavutę. Kalbėjo uni
versiteto atstovas ir pittąbur- 
ghietis lietuvis advokatas 
Schultz, kuris pasižymėjo 
sporte lankydamas šį univer
sitetą ir daug prisideda prie 
Lietuvių Kambario reikalų.

Tą pat vakarą įvyko šeimi
nis banketas. Dalyvavo virš 
300 žmonių. Muzikalę pro
gramos dalį puikiai išpildė 
musų žymioji dainininkė iš 
Clevelando Aldona Stempužie- 
nė. Akompanavo muzikas Jo
nas Švedas. Principalis kal
bėtojas buvo Lietuvos atsto
vas, atvykęs iš Washingtono, 
p. J. Rajeckas. Jo kalba bu
vo turininga ir inspiruojanti. 
Malonu buvo klausyti kalbos 
ponios Ruth Crawforth Mit
chell, Pittsburgho Universite
to atstovės ir lietuvių didelės 
draugės. Ponia Mitchell taip 
seniai ir rūpestingai veikia su 
Pittsburgho lietuviais, Lietu
vių Kambario darbuose, kad 
ji pasidarius tikra lietuvė. Ji 
praleido daug laiko Lietuvoje 
ir turi nemažai pažįstamų 
tarp lietuvių inteligentijos. 
Ponas Dargis, SLA Preziden
tas, buvo trečias kalbėtojas. 
Jis, kaip visuomet, kalbėjo 
patriotingai, jautriai ir jo žo
džiai giliai įsmigo į kiekvieno 
širdį.

Programai pasibaigus prasi
dėjo šokiai tęsėsi grupinės 
kalbos, dalinimasi įspūdžiais. 
Vėlai, labai vėlai baigėm šį 
nepapratą vakarą, už kurio 
pasisekimą tenka nuoširdžiai 
dėkoti poniai Pivaronienei ir 
visoms jos mieloms pagelbi- 
ninkėms, SLA narėms.

Ketvirtadienį buvo baigti 
Seimo reikalai, išrinktas Vice
prezidentas, p. Stasys Gegu
žis, vieton mirusio Juozo Ma
ceinos, kurio atmintį, kaip ir 
visų kitų mirusių narių, Seimo 
dalyviai pagerbė susikaupimo 
valandėlės tyloje. Buvo vien
balsiai užtvirtintą ir prisaig- 
dyta naujai išrinkta Pildomoji 
Taryba: Povilas Dargis—Pre
zidentas, Stasys Gegužis—Vi
ce Prezidentas, Dr. M. J. Vi
nikas—Sekretorius, Nora Gu- 
gienė—Iždininkė, Euphrosine 
Mikužiutė ir adv. S. Bredes 
Jr.—Iždo Globėjai ir Dr. S. 
Biežis—Daktaras-Kvotėjas.

Seimas baigėsi chicagietei 
dainininkei, šios radio valan
dos solistei Juzei Mileriutei 
giedant ir Antanui Kalvaičiui 
akompanuojant, Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Gal tai buvo vienas iš 
trumpiausių Seimų, bet jame 
buvo atlikta daug SLA ir vi
siems lietuviams naudingų 
darbų. Dabar palieka tik tuos 
Seimo nutarimus pildyti, įgy-z 

I vendinti. Tikiuosi, kad visi 
| nariai mielai prisidės prie sėk

mingo jų pravedimo ir kad se
kamas Seimas Newarke gėrė
sis ir džiaugsis nuveiktais 
darbais.

Prieš baigiant noriu pasa
kyti apie vieną nuotykį bū
nant Pittsburghe, kuris mane 
tikrai sužavėjo. Mes, keli lie
tuviai viešbutyje, leidomės 
eleveiteriu žemyn ir aiškei 
kalbėjomės lietuviškai. Vie
nas svetimas pasažierius aty- 

' džiai klausėsi ir lipant laukan 
paklausė manęs, “Atsiprašau, 
kokia kalba jus kalbate?”

“Lietuvių,” atsakiau jam, 
“kuri yra viena iš seniausių 
egzistuojančių kalbų.” O jis 
atsakė man: “Labai įdomi, 
graži kalba. Jus turite jaus
tis tikrai laimingi ją mokėda
mi.” Tokių išsireiškimų iš
girstu jau nebepirmą kartą iš 
kitataučių.

Taip, lietuviais esame gimę, 
lietuviais ir turime būti. Ir 
musų SLA tarnauja tam, kad 
lietuvių kalba niekuomet ne
žūtų, ir kad Lietuva vėl laisva 
butų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” |

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

f katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
j SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
Į D. ir ALBINO GRJGALČIO.M. D. g
! Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y. |

Mineralai ir Vitaminai

(Tęsinys)
Vilt aminas A sulaiko epitelinį audi

nį nuo raukšlėjiino, sukietėjimo ir išsi
gimimo. Kuomet gleivinės plėvelės yra 
sveikos tai galima išvengti kai kurių in
fekcijų (užkrečiamų ligų). Vitaminas A 
negydo infekcijos, kuri jau yra žmogaus 
kūne. Normalus kaulų augimas ir dantų 
emalio formavimas priklauso nuo vita
mino A. Tas vitaminas yra sudėtinė da
lis regėjimo purpuro akių tinklainėj. Re
gėjimo purpuras svyra (žlunga) nuo 
ryškios šviesos ir atstatomas blankioj 
šviesoj A vitamino pagelba. Sunkumas 
priprasti prie tamsos ar neaiškios, silp
nos šviesos arba prie akinamai spindin
čios automobilio šviesos priklauso nuo 
lėto atstatymo regėjimo purpuro. Šitų 
reiškinį vadina vištakių arba naktiniu 
žlibumu. Yra dar kiltas akių susirgimas 
dėl daugiau pažengusios vitamino A sto
kos, tai kseroftalmia', bet jo pasitaiko 
rečiau; akies obuolys tampa nenormaliai 
sausas ir be blizgėjimo. Per didelės do
zės vitamino A gali būt žalingos sveika
tai, todėl jo ilgas vartojimas be gydyto
jo kontrolės nepatartinas. Vitamino A 
šaltiniai: žuvų taukai, kepenys, kiauši
niai (trinys), pienas, sviestas, daržovės 
žaliais lapais įr geltonos (morkos), gel
toni vaisiai (persikai, abrikosai), nuno
kę pomidorai (tomatai).

VITAMINAS D — priešrachitinis 
faktorius (veiksnys), yra žinomos jo dvi 
rūšys: ergo^terolis ir crolesterolis kaip 
provitaminai (pirmtakai). Ergosterolis, 
kurs yra augaluose, švitinant ultraviole
tiniais spinduliais aktivuojasi ir virsta 
vitaminu D 2 (vioserolis ar kalciferolis). 
Kitas produktas gaunamas aktivuojant

cholesterolį, vadinamas vitaminu D 3, 
randamas žuvų taukuose, švitintam pie
ne ir maiste. Jis taipogi gaminamas 
odoj laikinoj atidengfta saulės šviesoj 
(uUravioletiniuos spinduliuos). Daugu
mas maisto produktų turi mažai šito vi
tamino, nedidelius jo kiekius turi kiau
šinio trynys, kepenys ir žuvys. Gausus 
šaltinis yra žuvų tiaukai, pagausintas pie
nas turi 400 vienetų litre arba kvostojo. 
Vitaminas D turi įtakos kalcio ir fosfo
ro absorbcijai (įsiurbimui) iš maisto ir 
jo atidėjimui kūne ir padeda reguli.uot 
kraujo kalcį. Suaugusiem, gal būt, pa
kanka vitamino I) iš maišto, neimant jo 
lašų ar tablečių formoj. Vaikam, mote
rim nėštumo ir žindymo metu vitamino 
D kiekis turi būt padidintas. Ultravio
letiniai saulės spinduliai, veikdami cho
lesterolį odoj, paverčia jį vitaminu D. 
Miglos, durnai, langų s'tildai .sulaiko sau
lės ultravioletinius spindulius, todėl mes 
negaunam vitamino D tom dienom, kada 
yra rūkas ir miglos arba jei esam namo 
viduj. Dėl gero kaulų ir dantų augimo 
yra butini kalcis, fosforas ir vilam D. 
Tik nedaug vaikų gali sunaudoti kalcį ir 
fosforų kaulų statybai be vitamino D, 
bet vaikui auganti; /tas jo gebėjimas didė
ja. Pas vaikus vitamino D stoka yra 
priežastim kaulų ligos RACIIITO, pas 
suaugusius OSTEOMALIACIJOS. Vai
kai su ankstyvu rachitu esti .neramus ir 
blogai miega, nuo galvos judinimo ir try
nimo į pagalvę pakaušis nuplinka. Toki 
vaikai pradeda vėlai sėdėti, ropoti ir 
vaikščioti, jų luomus (viršugalvis) vėlai 
sukaulėja, pakaušio kaulai esti minkšti, 
šonkauliai turi rožinius sustorėjiinus, 
krutinės ląstą deformuoti a,. kojų kaulai 
iškreipti ir sutrumpėję, blogi dantys, 
žemas sunykęs ūgis, bloga kūno laikyse
na (poza).

(Bus daugiau)

Binghamton, N. Y.
SLA 50 Kuopos Metinis

Piknikas

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo (September) 4 d., 
Antano Lėpos vasarvietėje, 
ant gražios upes kranto, 
Conklin, N. Y. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Visi Binghamtono ir apylin
kės lietuviai kviečiami atvykti 
į šį SLA 50 kuopos tradicinį 
pikniką.

Čia susitiksite su savo se
nais pažįstamais ir padarysite 
naujų pažinčių, nes švenčių 
proga tikimasi daug svečių iš 
artimų ir tolimų miestų.

Taipgi pasivaišinsite ska
niais valgiais ir gėrimais.

Rengimo komisija deda pas- 
.tangas visus patenkinti, kad 
ilgai atsimintumėte šią linksi
mą sueigą.

Kviečia SLA 50 kuopos
Pikniko Rengijo Komisija.
Pastaba: Jeigu tą dieną ly

tų, tai piknikas įvyko ryto
jaus dieną (Labor Day), rug
sėjo 5 d.

Aiiųuippa, Pa.
X——..............

Pranešimas Susivienijimo 
247 Kuopos Nariams

Pranešu visiems Susivienini- 
jimo 247 kuopos nariams, kad 
kuopos sekantis susirinkimas 
šaukiamas rugpįu$įp mėn'. 28 
dieną, 1:30 valandą po pietų, 
pas draugus Einikius, 1501 
Green Street, Ąliąuippa, Pa.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime ir užsimokėti mėne

sines mokestis. Taipgi prašau 
SLA 247 kuopos narius padir
bėti šiais 1960 metais ir pri
rašyti prie kuopos nors po vie
ną naują narį.

I
J. Plečkaitis,

SLA 247 kuopos sekr.

Providence, R. I.
SLA 347 kuopos susirinki

mas įvyks rugpiučio 28 d., 2 
vai. po pietų, A. L. -P. P. Klu
bo name, 475 Smith St.

Malonėkite visi nariai ir na
rės pribūti ir užsimokėti savo 
duokles, kad neliktumėt sus
penduotais. Ateidami atsives
kite savo draugus prirašyti 
prie SLA 347 kuopos.

V. J. Bankauskas, Sekr.

Easton, Pa.
Visi SLA 342 kuopos na

riai prašomi atsilankyti į kuo
pos susirinkimą, kuris įvyks 
rugpiučio 28 d., 2:30 vai. po 
pietų, American Lithuanian C. 
CIub, 631 Walnut St.

Yra keletas klausimų reika- 
kalingų išspręsti, o be narių 
tas atlikti negalima. Pirmo 
Apskričio suvažiavimas rugsė
jo mėnesį Eastone. Turime 
išrinkti delegatus į suvažiavi
mą.

Alfred Kariūnas.

Akron, Ohio
Rugpiučio 28 Dieną Bus 

Graži Gegužinė

Vietinis Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius bendrai su 
Lietuvių Socialdemokratų Są

jungos 20 kuopa rengia gražią 
ir didelę išvyką—gegužinę— 
rugpiučio 28 d. pas Trumpic- 
kus, 773 Bisson' Avė. Prasi
dės 1:30 vai. po pietų.

Rengėjai kviečia visus abie
jų organizacijų narius ir visus 
geros valios vietinius ir iš 
apylinkių lietuvius dalyvauti 
sįoje gegužinėje ir linksmai 
tyrame ore praleisti popietį.

Iki pasimatymo gegužinėje 
rugpiučio 28 dieną.

Rep.

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susivienijimo Lietuviu Ame

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

—o—
Susivienijimo Lietuviu Ame

rikoje septintosios apskrities 
rengiama metinė gegužinč-pik- 
nikas įvyks rugpiučio 28 die
ną iRocky Glen parke prie eže
ro. Apskrities valdyba kviečia 
visus apskrities ribose gyvuo
jančių kuopų narius ir visus 
geros valios lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti šiame pikni- 
ke-gegužinėj ir linksmai su se
niai matytais draugais praleis
ti sekmadienio popietį. Bus 
skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų troškulio numalšini
mui.

i



Rugpiučio 19, 1960 3T fi V Y N fi

Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

SLA 51-mo Deimantinės Sukakties Seimo, Įvy
kusio 1960 mėty liepos mėnesio 11-14 dienomis, 

Pick-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

SLA TURTAS IR ATSAKOMYBE

(ŠIA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

valuation enhybit

The ratio of assetts to liabilities, actual to ex- 
pected mortality or gross amount of risk, and net rate 
of interest eamed on benefit funds during the periodą 
under review, as sėt forth in the valuation report 
prepared by the Alliance’s actuary is as foolows:

Ratio of Assets to Liabilities

December 
December 
December

31, 1956—149%
31, 1957—148%
31, 1958—145%

to Expected MortalityRatio of Actual
on Gross Amount of Risk

December 31, 1956—86.54%
December 31, 1957—92.32%
December 31, 1958—80.41%

Susivienijimo turtas susideda iš pinigų, bondsų, 
morgičių, pirktų,* pervestų bei forklozavimo budu per
imtų nuosavybių, Susivienijimui skolų, dar nesumokė
tų, bet jau priklausančių nuomų ir nuošimčių, knygų 

1 ir raštinės bei spaustuvės inventoriaus.
I

. Susivienijipio atsakomybė susideda iš apskaičiuo
tų rezervų, kurie yra reikalingi išmokėjimui pažadėtų 
pomirtinių, iš rezervų paskirtų padengimui netikėtų 
atsakomybių, iš priklausomų 'bet dar neišmokėtų po
mirtinių, pašalpų, algų ir iš įvairių kitų padarytų bet 
dar neišmokėtų išlaidų.

Dalis turto, kaip bondsai, Šerai, nuosavybės, lygiai 
kaip didelė dalis atsakomybės, kaip pomirtinių rezer
vai, nuolatos keičiasi savo vertybėje, todėl apdraudos 
matematikai turi padarę tam tikras taisykles, pagal 
kurias kaip turtas, taip ir atsakomybė apskaičiuojama 
ne dienos rinkos pagrindu, bet tam tikro laikotarpio 
pagrindu. Tokios formulės įtrauktos į visų valstijų 
įstatymus, parėdymus ir patvarkymus ir visos frater- 
nalės organizacijos bei jų aktuarai turi tuos įstatymus 
sekti, apskaičiuojant fratemalių organizacijų atskai
tomybę ir jų turto vertę. Tuo atžvilgiu fraternalių 
organizacijų atskaitomybė skiriasi nuo paprastų ko
mercinių bei finansinių organizacijų atskaitomybių.

Net Rate of Interest Earued on Benefit Funds

December 31, 1956—2.72%
December 31, 1957—2.86%
December 31, 1958—2.95%

Conclusion

ANTRAS SKYRIUS
• V ♦. * v. » 1 ■ «■ « * ,

Finansinė Atskaita 1959 Metų
PAGRINDINIS TUBTAS—ASSETS

(NET ADMITTED ASSETS)

ko-

The following summary reflects the financial con- 
dition of the Lithuanian Alliance of America, as of 
December 31, 1958, as determined by this examina- 
tion:

Assets ________
Liabilities _____
Unassigned funds

$3,376,310.46
2,321,127.29
1,055,183.17

1. Bondsai ir Šerai (bonds and stocks).-$2,974,340.00
Valstybės ir įvairių valstijų, miestų,
"Utilities.” pramones ir visokie kiti 
bondsai bei žėrai, gauti vietoje bond- 
sų perorganizuojant korporacijas.

2. Paskolos ant nejudomų nuosavybių, __
30 paskolų ant nekilnojamų nuosavybių.

240,705.21

Totai $3,376,310.46

Acknowiedgement is made of the courtesy and 
cooperation extended by the officers and employees 
of the Alliance during the progress df this examina- 
tion.

3. Nejudamos nuosavybės (real estate)
Centralinė Susivienijimo nuosavybė ir 
namai perimti už morgičius.

47,000.00

4.

5.

Paskolos ant Narystes Paliudijimų __ 5,027.82

The following examiners of the Pennsylvania In- 
surance Department participated in this esxamination): 
M. Matthew Copeland, Benjamin J. Stango, and Dan- 
iel J. DiSipio, with the latter in charge.

Respectfully submitted, 
THEOiDORE S. GUTOWICZ,
Deputy Insurance Commissioner.

Tokios revizijos yra labai naudingos, nes

Pinigai bankuose _________________ _
Pinigai įvairiuose bankuose čekiais ir 
depozitais.

6. Išrinktos bet dar neįkasuotos duoklės
7. Neišrinkti nuošimčiai ir rendos__

. Viso...........
Praeitais 1958 metais buvo

127,049.50

21,387.38
— 29,373.75
„$3,444,883.66
„ 3,376,310.46

BENDRAS TURTAS—-4JROSS ASSETS
Bendras turtas dalinasi į įskaitomą ir neįskaitomą 

turtą. Skaičiuojant organizacijos išteklių (solvency), 
tiktai įskaitomas turtas yra naudojamas. Neįskaito
mo turto dalį sudaro bondsų nupigimas, morgičių 
nuošimčiai užvilkti daugiau kaip vienus metus, dalis 
pinigų uždarytuose bankuose, moksleivių paskolos, in
ventorius, skirtumas tarpe įkainuotos ir pinigines nuo
savybių vertės ir tt.

Sąrašas Paskolų Sausio 1 d., 1960 Metų
Kada 
paskola 

padaryta Kur yra morgičf uotas namas 
MASSACHUSETTS:

Kiek yra 
paskolos

Neįskaitomas Turtas

Bondsų kaina virš amortizuotos vertės. _ 
Sekuracijų kaina virš rinkos vertės___
Nuosavybės virš įkainuotos vertės_____
Inventorius _________________________
Paskolos moksleiviams _______________
Paskolos SLA nariams_______________

$32,326.81
14,850,00
12,453.28
7,184.78
9,085.00
1,178.45

Viso

(Praeitais 1958 metais buvo $75,905.72)
Viso įskaitomo turto 

(Bendrai viso __

Įskaitomo Turto Paskirstymas Fondais
Apdraudos -----
Ligoje Pašalpos
Mišrus ----------
Vaikų _______
Lėšų Fondas_

Viso

TREČIAS SKYRIUS
SLA TURTO SUDĖTIS

NEJUDAMOS NUOSAVYBĖS

Buvęs 
morgičius

5. 1. 307 W. 30th St.,
New York, N. Y.

5. 128 S. Maine Avė.,
Atlantic City, N. J. $15,000.00

New
New

Viso

S—28—36
8— • 1—36
4— 1—39

12 2030
9— 21—35
5— 10—43
2-27—69

Center, Cambridge _______________
722 E. 8th St., So. Boston_________
57-9 Lavvrence, Ijovvell ___________
373-375 W. Broadway, So. Boston .
231 Portland, Cambridge __________
16 Burney, Roxbury ____________ _.
1174-78 Cambridge St., Cambridge

Viso $37,475.00

ILLINOIS:
5—26—58 2815 N. Neenah Avė., Chicago

NEW YĮORK:
123-25 Grand St., Brooklyn __
193-97 Grand St., Brooklyn__
192 Arlington Avė., Brooklyn
294 Eighth Avė., New York __
1820 Irving Avė., Brooklyn __
58 Jerome St., Brooklyn ____

7—1 25—
6— 4—56
2—18—57 

12—29—45
7— 19-445

12—-31—68

Viso

PENNSYLVANIA

$3,444,883.66 I 19-15-52 R. D., Huntsville ........................
Km nu-, no 9—15—52 191 Willow St.. Wilkes-Barre$3,521,961.98 | 12—ie—53

4—22—53
3— 1—54
8—15—53 183 Carverton Rd., Trucksville __________
6—15—55 1434 Sheffield & Stedman, Pittsburgh__

10— 23—58 216 Gatės Dr., Munhall . ...............................
11— 21—5,8 1644 VVestmont Avė., Pittsburgh ________
10—8 58 441 Sunbury St., Minersville ______________

191 Willow St.. Wllkes-Barre
438 Bead St., Plymouth ____
151-153% Willow, Plymouth — 
Oliver St., Skoyersvile _____

$8,550.00

$4,000.00
17,520.00
7,500.00

23,250.00
8,800.00

15,000.00

-$76,070.00

$3,050,788.97
240,108.39

69,152.89
76,910.18
7,923.23

$3,444,883.66

1059 METAIS

Knyginė 
vertė

Įkainuota 
vertė

$34,453.28 $22,000.00

22,152.83 25,000.00

$15,000.00 $56,606.11 $47,000.00
Nejudomos Nuosavybės Pagal Valstijas
(Nurodoma 1957 metų įkainuota vertė)

Kiek namų

Viso

NEW JERSEY:

3— 17—55 426-30 Lafayette, Newark —
4— 6 —48 421 Adams, Hoboken _______

Viso

MARYLAND

10—28—48 518 Old Orchard Rd., Baltimore 
7— 7—49 3418 Rockvvood, Baltimore ____

i
Viso r—_....................................................

MICHIGAN:

6-30-58 17555 Stanbury St., Detroit
11— 14—58 14808 Ward St., Detroit
12— 1—58 1415 Midland Avė.. Detroit

Viso

INDIANA:

3— 5—59 Beverly Shores . ...........

OHIO
5—12—58 10908 Magnolia__ Avė., Cleveland

- $5,400.00
.. 2,520.21
- 5,000.00
- 1,100.00
- 2,700.00
- 3,600.00
- 2,200.00
- 14,260.00
_ 8.400.00
- 8,500.00

$53,680.21

„ $7,300.00
- 1,550.00

$8,850.00

— $1,200.00
— 1,750.00

$2,950.00

$4,500.00
6,900.00
6,900.00

$18,300.00

$11,500.00

$23,330.00

jos 
oficialiai rodo, kad Susivienijimo turtas ir administra
vimas yra tokis, kokis yra perstatomas mano rapor
tuose. Tikrenybėje, šios komisijos nesurado nei cento 
skirtumo tarp raportuojamo ir knygose įrašyto turto.

Šią reviziją skaitau nepaprastai vykusia ir svar
bia, nes gavau netiktai pilną sutikimą, bet patarimus 
ir net aktualią pagalbą išvystyti ir musų organizacijai 
pritaikinti pavidale deimantinės sukakties dovanų vai
kams, jaunuoliams ir suaugusiems negirdėtai žemomis 
duoklėmis naujus, term pagrindu, apdraudos planus, 
kurie tik per porą mėnesių davė mums suviršum tūks
tantį naujų narių ir kurie planai, mano įsitikinimu, 
atneš Susivienijimui neapskaičiuojamą naudą ateičiai.

Todėl noriu per šį Seimą tarti gilią padėką valstijų 
egzaminieriams, kurie kantriai ištyrinėjo siūlomą pla
ną ir net suteikė darbo pagalbos mano apskaičiavi
muose ir planų aiškinimuose. Žinoma, ačiū ir Pildo
mąją! Tarybai už jos nepaprastai kantrų išstudijavimą 
šių nepaprastų, bet naudingų planų.

Prieauglis nuo praeito Seimo

ATSAKOMYBE—LIABILITIES

1. Pomirtinių ir pašalpų rezervai
Įstatymais reikalaujamas užtikrini
mas išmokėjimui pomirtinių ir pa
šalpų.

2. Išmokėtinos pomirtinės ir lig. pašalpos
Dėl įvairių priežasčių neišmokėtos 
pomirtinės.

Iš anksto sumokėtos duoklės_______
Duoklės užmokėtos už dali sekamų metų.

3.

4. Neišmokėtos algos, taksai ir tt.__
Uždirbtos, bet neižmokėtos algos, at
lyginimai, taksai ir tt.

$150,184.48

$2,350,189.94

33,237.91

5. Rezervai padengimui vertybių svyra
vimo ___________ _______ __________

6. Perviršis nepaskirstytas fondams__
Bendrai viso____________________

Praeitais 1958 metais buvo___________

York
Jersey

/

Viso __

1
1

2

Nejudamų Nuosavybių Paskolos
(MjORTGAGES)

1955 vertė
Įkainuota 

$22,000.00 
25,000.00

Bendrai viso ____________
Praeitais 1958 metais buvo

BONDSAI

$47,000.00 Bondsai Gruodžio 31, 1959

$240,705.21
$237,000.21

Paskolos Gruodžio 31 d., 1959 Metų

Susivienijimas yra išdavęs 34 nejudamos nuosa
vybės paskolas (mortgages), sumoje $240,705.21. Pa
skolos yra išdalintos šiose valstijose:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Par Value
$8,000

165,000
20.000
5,000 

200,000

118,000

USA 
USA 
USA 
USA 
USA

Invest.
USA

2%%—61
2%%—69
2%%—69
2%%—-69

Kiek Amortizuo- 
mokėta
$8,000.00

165,000.00
20,000.00
5,000.00

ta verte
$8,000 

165,000
20,000

5,000

200,000.00 200,000

2,439.43

13,257.86
1,026,569.65

$3,444,883.66
$3,376,310.46

-19,188.87

Skai- Balansas Skai- Balansas

Connecticut

čius
' 1958

1

gruod. 81 d.
1958

$16,500.00

čius 
1959 

0

gruod. 81 d. 
1959

Indiana — — 1 $11,500.00
Massachusetts . 8 32,025.00 7 37,475.00
New York 5 63,400.00 7 76,070.00
Illinois 1 9,000.00 1 8,550.00
New Jersey 2 9,750.00 2 8,850.00
Pennsylvania 10 58,370.21 10 53,680.21
Maryland 2 4,125.00 2 2,950.00
Ohio 1 23,330.00 1 23,330.00

Viso 30 $237,000.21 31 $240,705.21
a

7,
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

50,000
15,000 

5,000
25,000
15,000

Bondsai
Treasuiry
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury 

“B”
Treasury
Invest. “B” 2%—80
Treasury 2%%—71
Treasury 3%%—83

118,000.00
50,000.00
15,000.00
5,000.00

25,000.00

118,000
50,000
15.000

5,000
25,000

USA
USA
USA Treasury 3%--83 

USA Treas Notės 5.0—64 
Eastern Municipal

Watęr Dist. Cal. 4%%—79 
10.000 Eastern Municipal

Water Dist. Cal. 4%%—79 
25,000 Erie Housing

Authority, Pa. 3%%—75 
25,000 Grand River Dam

Authority, Okla. 3%%—75 
15,000 Miami Incinerator

Re v. 3%%—'72 
10,000 Miami Incinerator 

3%%—79 
25.000 Puerto Rico Aiųueduct

Sewer Authority 3%%—79

(Bus daugiau)

15,705.77

10,470.51

26,185.28

25,000.00

15,313.54

10,083.97

25,000.00

15,598

10,400

25,877

25,000

15,225

10,057

25,000

Lietuvos Konsulo Petro Daužvardžio Kalba, 
Pasakyta Sohpie Barčus Radio Programoje, 

W. 0. P. A., Chicagoje, Liepos 18 Dieną

1959 metais Jungt. Ameri
kos Valstybių Kongresas vien
balsiai pasmerkė sovietų gro
buoniškus veiksmus ir priėmė 
rezoliuciją, kuria įpareigojo 
Prezidentą proklamuoti trečią 
liepos mėnesio savaitę PA
VERGTŲ TAUTŲ SAVAITE. 
Prezidentas Eisemhovveris tą 
padarė. Ši savaitė Amerikoje 
yra pavergtųjų tautų savaitė 
— PAVERGTOS LIETUVOS 
SAVAITE. Ji itin tinka Lietu
vai. Lietuva trečioj liepos mė
nesio savaitėje, liepos 21 die
ną 1940 metais buvo Krem
liaus pasmerkta valstybinei 
mirčiai — inkorporavimui į 
Sovietų Sąjungos valstybę. 
Liepos 22 dieną Lietuvos di
plomatai visose sostinėse pa
reiškė protestą prieš tą mir
ties dekretą. Liepos 23 dieną 
J. A. Valstybės Deparftamen- 
tas pasmerkė tą sovietų dek
retą ir pasižadėjo jo nelegazi- 

zuoti. To nusistatymo Ameri
kos valdžia laikosi ir, nėra 
abejonės, laikysis. To dekreto 
ir kitų panašių sovietų aktų 
bei veiksmų pasmerkimui ji 
įstatymu nustatė ir proklema- 
vo Pavergtųjų Tautų Savaitę.

Šios savaitės proga, yra 
pravartu lietuviams įsiregis
truoti keletą faktų, kurie nu
sako Lietuvos pavergimą ir 
atsako į pavergėjo bei jo 
agentų melus Lietuvos paver
gimo reikalu.

Lietuvos pavergėjas ir jo 
agentai mėgina sudaryti įspū
dį, kad Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma valstybė sovie
tinių respublikų sąjungoje, 
kad lietuviai patys į tą sąjun
gą įstojo ir jos santvarką pa
sirinko.

Tai melas ir šmeižtas.
Lietuvių tauta niekuomet 

Sovietų Sąjungon neįstojo ir 
jos santvarkos nepasirinko.

Lietuvą bolševikai užgrobė ir 
savo santvarką jai primetė.

Lietuvos užgrobimo ir pa
vergimo šaknys yra Sovietų 
Sąjungos komunistiniam im
perializme ir kriminališkam 
su naciais susitarime. Sovietų 
ir nacių vyriausybės susitarė 
1939 m. rugsėjo 28 dieną Lie
tuvą užgrobti ir pasidalyti. 
Susitarimą pasirašė Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų ko
misaras (Molotovas ir nacių 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Ribbentropas. Po to 
begėdiško ir smurtiško pasi
rašymo, Sovietų Sąjunga pri
vertė Lietuvos vyriausybę pa
sirašyti spalių mėn. 10 dieną 
taip vadinamą Savitarpinės 
Pagalbos sutartį, kuria einant, 
buvo įsteigtos Lietuvoje so
vietų militarinės bazės su 
20,000 kareivių. Jos buvo į- 
steigtos neva tam, kad ap
saugoti Lietuvą nuo Vokieti
jos, nors tik prieš 12 dienų 
Sovietų Sąjunga buvo pasira
šius su Vokietija sutartį Lie
tuvą pasidalyti.

Įvedus Lietuvon/ savo ka

riuomenę Sovietų Sąjunga ar
ba jos diktatoriai ieškojo prie
monių, kaip Lietuvą užsmaug
ti ir pasisavinti. Priemonias 
ir pretekstą surado. Apkalti
no Lietuvą, be jokio pagrin
do, vogimu kareivių iš bazių. 
Pastatė Lietuvai 10 valandų 
ultimatumą. Pareikalavo iš 
Lietuvos pakeisti vyriausybę, 
areštuoti ir nubausti Vidaus 
Reikalų Ministerį ir Saugumo 
departamento direktorių ir į- 
leisti (Lietuvon 2—3 šimtus 
tūkstančių sovietų kariuome
nės. Visi Lietuvos vyriausybės 
aiškinimai ir siūlymai buvo 
atmesti. iMUlžiniška sovietų ka
riuomenė su tankais ir kitais 
ginklais įmaršavo Lietuvon 
1940 m. birželio mėniesio 15 
dieną. Tą pačią dieną atskri
do Kaunan sovietų užsienio 
reikalų ministerio pavaduoto
jas Dekanozovas. Jis ir minis- 
terįs Pozdniakovas, esant so
vietų kariuomenei Kaune ir 
kitur, paėmė Lietuvos vyriau
sybę savo areštan. žodžiu, po 
1940 metų birželio 15 d., lais
vos Lietuvos vyriausybės Lie
tuvoje nębebuvo — jos vietą 

užėmė okupacinis Sovietų Są- 
sovietų veiksmai buvo ir tebė
ra neteisėti. Jokia padori ir 
laisva valstybė jų nepripažino 
ir nepripažįsta. Amerika ir ki
tos valstybes juos pasmerkė 
ir smerkia. Lietuvą laiko so
vietų jėga <bei smurtų okupuo
ta ir valdoma, žodžiu, pavog
ta ir pavergta — išlaisvinimo 
reikalinga.

Sovietų plėšikiškas žygis 
prieš Lietuvą yra žiaurus, im- 
perializtiškas ir barbariškas. 
Nesuderinamas su šio šimtme
čio antros pusės politika bei 
tautų laisvinimu. Amerika ir 
Europos valstybės kolonijas 
laisvina, o Rusija laisvas val
stybes kolonijomis verčia. 
Azijoje ir Afrikoje nepriklau
somos valstybės dygsta, o Eu
ropoje Rusija smaugia senas 
jungos rėžimas, vadovauja
mas Kremliaus komisaro De
kanozovo.

Dekanozovas sudarė oku
puotai Lietuvai marionečių 
administraciją, dirigavo sovie
tiško seimo sudarymą, Lietu

vos susovietinimą bei Sovietų 
Sąjungon įjungimą. Tie visi 
valstybes, atima iš jų laisvę 
ir nepriklausomybę, paverčia 
jas kolonijomis.

Jeigu kolonijinis vežimas 
netinka Kongo, Somalijos ir 
kitų Afrikos valstybių žmo
nėms, tai jis netinka ir Lie
tuvos žmonėms. Lietuvos žmo
nės tą jau seniai įrodė. Tą jie 
padarė apsisprendimu ir krau
ju. Vergais jie nebus.

Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis visuomet buvo, dabar 
yra ir ateityje bus priešu Lie
tuvos okupantui ir pavergėjui. 
Jis kovojo dėl Lietuvos lais
vės praeityje, kovoja dabar, 
kovos ir ateityje. Lietuva vi
suomet pavergta nebus. Ji sa
vo laisvę atgaus. Ir tą pada
rys, anot Prezidento Roosevel- 
to greičiau negu manoma.

Baisiojo Birželio At
garsiai Kongrese

•(Atkelta iš 1 pusi.) 
damas į Kongreso Knygas 

Lietuvių Bendruomenės Stam- 
forde, Conn'. suruoštame bir
želio baisiųjų trėmimų minėji
me priimtą rezoliuciją, padarė 
dar savo pareiškimą, kuriame 
prisimena tuos tragingus Lie
tuvai įvykius.

Birželio 16 dienos Kongreso 
Knygose kongresmanas John 
Lindsay paskelbė New Yorko 
Town Hali priimtą rezoliuciją 
ir Baltijos Tautų Manifestą.

Birželio 21 d. senatorius 
Alexander Wiley iš Wisconsin 
Kongreso Knygose paskelbė 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Racine, Wis., suruošto Birželio 
minėjimų priimtą rezoliuciją.

Birželio 28 d. kongresmanas 
Thomas Lane iš Massachu- 
setts paskelbė pareiškimą, ku
rį pavadino “Commemoration 
of Baltic Genocido Day by 
American Estonians, Latvians 
and Lithuanians”.

Birželio 29 d. kongresmanas 
John McCormack (Mass.) 
daugumos lyderis, Kongreso 
Knygose paskelbė jam atsiųs
tą rezoliuciją “Soviet Subju- 
gation of (Latvia, Lithuania 
and Estonia”.



4 T ffi V Y N S

Amerikos Lietuviu Veikla vedęs

Kuršė-kilęs iš

Chicago, Illinois
jos sesuoSėja Rengia Gražią Gegužinę

jos
Bus Gražus Skautų Vakaras Ciceroje sesuo

I

, Antano sūnūs.

JACK SHARKEY

dar-

pra-

atrodo kaip Lietuvos

į

Irons, Michigan

Netekome Jauno Lietuvio

Paieškojimai

Mass.

jo žmonelei

duktė, 
sūnūs, 
Kostg

Gražus Buvo Moterų 
Klubo Banketas

Worcester, Mass.

Tėvynes Redaktorius Buvo 
Išvykęs į Clevelandą

New York, N. Y.

LAKŪNO POWERS TĖVAI 
IŠSKRIDO RUSIJON

buvo 
troš-

Stasys, Leono
Amerikoje, gy-

HELP WANTED—MALĖ
Men—factory work $50.00 
per week. 11 New York
Avė., BroOklyn 16, N. Y.'

tarpą.

numerius su šiais ir kitais įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

KANADOS GYVENTOJI 
PRIEAUGLIS

Šv. Antano parapijos 
1500 $o. 49th Court, 
vakarą. Kadangi iš- 

Angelų Sargų šventės

sūnūs, iš

yra
BU- 
po- 
ne-

I

IŠF,IO NAUJA KNYGA

M. Leo Vasil, Tėvynės re
daktorius, praeitą savaitę bu
vo išvykęs į Cleveland, Ohio, 
dalyvauti savo sesers Marijo
nos Ankates (Askaitienės) lai
dotuvėse, kurios įvyko rugpiu
čio 11 dieną. Prie savo parei
gų sugrįžo šeštadienio ryte, 
rugpiučio 13 dieną.

RuKpfuMo 19, iSfflJ

Sharkey 36 Mėty Vedy
binio Gyvenimo Sukaktis

Kazys J. Paulauskas ir 
L. Sperauskienė, 

Susivienijimo centro tarnauto
jai, rugpiučio 13 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų. 
Linkėtina jiems gerai saule į- 
degti ir pasilsėjus grįžti 
ban.

Chicagietis R. Virkau, 
leidęs atostogas Atlantic City, 
N. J., grįždamas į namus sus
tojo New Yorke ir ta proga 
aplankė Susivienijimo Centrą 
jr Tėvynės Redakciją.

Worcesterio lietuvių jauni
mo “Drum Corps” bubnų ir 
trimitų orkestras rugpiučio 7 
dieną, Holyoke, Mass., gavo 
Massachusetts valstijos čam- 
pionato laipsnį.

Šiame orkestre priklauso 
daug gražių ir gabių lietuviš
kų mergaičių ir berniukų. 
Kuomet jie maršuoja kokiam 
nors parade, svetimtaučiai 
kreipia daug dėmesio į šiuos 
gražius lietuviukus.

• **
Į Massachusetts valstijos 

seimelio atstovus kandidatuo
jantis antram terminui iš 
Worcesterio 6-to wardo neturi 
oponento nei iš demokratų nei 
iš republikonų pusės.

Vadinasi, visi pabijojo kon
kuruoti su Vytautu. Vytautas 
Duikiai kalba lietuviškai. Jo .<■ 
tėvas, Ignas Pigaga, ir jo sū
nus yra musų geri bičiuliai. 
Geros sėkmės jiems.

•
Lietuvos Vyčių seimas 

vyksta rugpiučio 17-21 dieno
mis, Bancroft viešbutyje. 
Laukiama 300 delegatų.

Worcesteryje vyčiai gerai 
gyvuoja, dvi kuopos skaitlin
gos nariais. Vietos gabiausias 
jaunimas priklauso vyčiams. 
Nors visi Amerikoje gimę ir 
augę, tačiau susirinkimų pro
tokolai rašomi lietuviškai.

Po mano ranka guli proto
kolų knyga. Niekur nei žo
delio angliškai. Valio jums, 
vyčiai, už tai.

Sandaros Pirmojo Apskričio 
išvažiavimas (gegužinė) įvyks 
rugsėjo 4 dieną, Woodland 
(Vytauto) Parke, Aubum, 

Tai bus sekmadienį
prieš Labor Day.

Jau ne kartą rašiau apie 
šią vietą “Tėvynėje”: apie ge
rus pavėsius, erdvę svetainę 
ir tt. Todėl laukiama malo
nios lietuviškos publikos ir iš 
tolimesnių kolonijų. Worces- 
teriečiai tikrai jūsų laukia.

•
SLA Antrojo Apskričio iš

važiavimas (piknikas) įvyks 
rugsėjo 25 dieną, Vytauto 
Parke. Taigi, bus Worceste- 
ryje kaip ir dvi šventės: du 
didesnio masto išvažiavimai. 
Apie šią Antrojo Apskričio iš
vyką teks vėliau daugiau pa
kalbėti.

Prisiminus Pittsburgh, Pa., 
įvykusius seimus, noriu viešai 
pareikšti padėką Vincui Ta- 
mulaičiui iš Wilkes-Barre, Pa., 
atvežtus man linkėjimus nuo 
Adomo Miliausko, mano jau
nų dienų draugo, kuomet jis 
gyveno Worcesteryje, rodosi, 
1915-1916 metais. Geros sėk
mės Adomui ir

<

I
>

Kartu su žmona, vaikais ir 
anūkais Jack Sharkey minės 
savo 36 metų vedybinę sukak
tį rugpiučio 16 dieną. Jis pri
simena, kaip 1924 metais Jo
seph Žukauskas susipažino su 
Dorothy Sugden ir, nors abu 
buvo jauni, jis 22 metų, ji 
apie 3 metus jaunesne, ir su
manė apsivesti Bostone.

Sharkey, pagarsėjęs ir už
dirbęs pinigų, nupirko namą 
šalia Bostono Kolegijos. Na
mas 14 kambarių, ant didelio 
pioto žemės, aptvertas murinę 
tvora, 
dvaras.

1932 
laimėjo

metais Jack Sharkey 
pasaulinių kumštynių 

čempionatą. Staiga Amerikos 
spauda dėjo pirmam puslapy 
Sharkey paveikslus ir kasdien 
rašė po kelias špaltas apie jo 
šeimą ir lietuvius. Vienas re
daktorius tuomet rašė: “Da
bar lietuviai nekalba apie savo 
reikalus, bet apie kumštynes 
(Right Hook Left Hook).” 
Tuo metu Juozas Žukauskas 
teisėtai pakeitė savo pavardę 
į Jack Sharkey ir ją tebevar
toja. Per daugelį metų Bos
tone jis turėjo pasauly ilgiau
si barą su valgykla vardu 
Jack Sharkey Ringside, kur 
dirbo 8 bartenderiai, o žmo
nės galėjo įeiti iš vienos gat
vės, o išeiti į kitą, nes baras 
buvo viso bloko ilgumo. Bet 
jau bus suvirs 10 metų kaip 
tą garsią įstaigą pardavė. Da
bar Sharkey su žmona gyve
na New Hampshire valstijoj 
kur turi didelį namą ir daug 
žemės. Jų dvi dukterys turi 
po 4 vaikus, sūnūs 5 vaikus, 
viso Sharkey turi 13 anūkų. 
Viena duktė gyvena New Yor
ko valstijoj, kita netoli Bosto
no, o sūnūs, Jack Sharkey Jr., 
turi valdžios darbą netoli 
Worcester, Mass.

Jei kurie skaitytojai norėtų 
Sharkey šeimą pasveikinti jos 
36 metų vedybų sukakties 
proga, gali rašyti taip: Jock 
Sharkey, Ępping, N. H. Jie 
gaus jūsų laišką.

žmona Ona ir šeši dar maži 
vaikai, taipgi daug kitų arti
mų ir tolimesnių giminių ir 
draugų. Pašarvotas buvo pas 
Wayward, uošvės namuose. Į 
kapus palydėjo didelis būrys 
draugų ir pažįstamų.

Jis priklausė prie Lietuvių 
Draugijos Klubo, kurio nariai 
dalyvavo laidotuvėse ir pri-

siuntė gėlių vainiką prie jo 
karsto. >

Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo že
mėje, už kurią jis kovoje tar
naudamas kariuomenėje, o nu
liudime likusiems žmonai, gi
minėms ir draugams reiškiu 
gilią užuojautą.

Kaimynas.
Mėnesinis žurnalas “SĖJA” 

rengia tradicinę gegužinę rug
piučio 28 dieną, Maywood 
Grove parke, First Avenue ir 
Lake Street. Pradžia 12 valan
dą dieną.

Visi gyvenanti Chicagoje ir 
apylinkėse “Sėjos” draugai ir 
rėmėjai prašomi gerai įsitė- 
myti gegužinės dieną ir joje 
dalyvauti su savo šeimomis ir 
draugais.

Gegužinės pelnas skiriamas 
“SĖJOS” leidimui. Todėl sa
vo dalyvavimu gegužinėje pa- 
remsite šio mėnesinio žurnalo 
leidimą, kuriam, kaip ir kiek
vienam laikraščiui parama rei
kalinga. Nepraleiskite šios ge
gužinės, o busite patenkinti 
su draugais tyrame ore pra
leidę pusdienį. Aš Busiu.

}i ROCKFORD, DUL.

r Jei galvojate parduoti ar 
|w pirkti namą bei kitokią nuo

savybę, sąžiningam Ir drau
giškam patarnavimui skam
binkite:

wO 5-5890
Taip pat patarnavime pinigų 
ir siuntinių persiuntimui j 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate
NOTARY PURLIO

114 N. Rockton Avė.
p

Miami, Florida
i

Vietinis Lietuvių Moterų 
Klubas Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybės 
dienos proga surengė kuklių 
banketą. Jis nebuvo toks gau
sus dalyviais, kaip kad rengė
jos tikėjosi, bet atsilankiusieji 
gražiai praleido laiką. Mat 
diena pasitaikė libai šilta, tai 
kai kurie išvažinėjo į vėses
nes vietas, kad juos nepasiek
tų karšti saulės spinduliai. 
Valgiai buvo pagaminti ska
niai, nes klubo moterys gerai 
žino kokius valgius vietiniai 
lietuviai mėgsta. Taipgi 
alučio ir kitokių gėrimų 
kulio numalšinimui.

Moterų Klubo narės 
veiklios, jos labai dažnai 
ruošia vienokio ar kitokio 
budžio parengimėlį. Jos
praleido nei Amerikos nepri
klausomybės dienos tylėmis.

Motery Draugas.

Liepos mėnesio pradžioje 
mes netekome jauno Ameriko
je gimusio ir augusio Stanley 
Masiuno, kurį staiga užpuolė 
širdies smūgis ir išskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Jis buvo sulau
kęs vos 51 metus amžiaus, gi
męs Pennsylvanijos valstijo
je, į čia su tėvais atvyko ma
žas būdamas, paaugęs tūlam 
laiku buvo išvykęs į Chicagą, 
bet teni kiek pagyvenęs sugrį
žo atgal. Antrojo pasaulinio 
karo metu tarnavo kariuome
nėje ir buvo sužeistas karo 
fronte.

Dideliame nuliudime liko

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 CUTY, N. J.

Tel. 5-9370
ar

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

Neperseniai Ciceroje vei
kiančios organizacijos turėjo 
gražią tradiciją: kai viena ką 
nors rengdavo, kitos skirdavo 
iš kasos 5-10 dolerių ir įga
liodavo atstovą juos, nuėjus į 
parengimą, praleisti. Tuo pa
rengimų rengėjai kaip ir bū
davo apdrausti nuo nuostolių. 
Bet šis gražus paprotys baigia 
išnykti, o vienkart ir labai re
tėja parengimai, ypač senųjų 
organizacijų. SLA 301 kuo
pos valdyba jau kelinti metai 
nebedrįsta rengti jokio paren
gimo. Vietoje jų, šiemet kuo
pos reikalams pakeltas 5c mė
nesiui nario mokestis. Bet ki
tos organizacijos, kaip sena ir 
garbinga Lietuvos Kareivių 
Draugija, nenusileidžia: nepa
sisekė vienas parengimas, ren
gia kitą.

Viena jauniausia lietuvių 
organizacija, skautai, nestovi 
vietoje rankas nuleidę. Vasa
ros karščiams buvo išvažiavę 
trim savaitėm stovyklauti į 
Rako farmą prie Custer, Mi
chigan. Gautas iš birželio 
mėnesį įvykusio skautų laužo 
pelnas įgalino vadovybę vi
siems Cicero skautams suma
žinti, o kai kuriems ir visai 
panaikinti mokestį už stovyk
lavimą. Grįžę iš stovyklos 
skautai, kitą rytą, skaitlingo
se gretose dalyvavo Dariaus- 
Girėno ir Žalgirio mūšio mi
nėjimuose.

Spalių 1 d., 7 vai. vakaro, 
Cicero skautai, vadovaujami 
,paskz. Jurgio Prapuolenio, 
Mindaugo drąugovės draugi
ninko, 
salėje, 
rengia 
puola
išvakarėse, tai sutarta su bu
vusia Lietuvos policijos klu
bo “Krivūlės” Chicagos valdy
ba, kurios pirmininku yra 
SLA 301 kuopos sekretorius 
Jonas Juodvalkis, rengti bend- 
r a i. Programoje bus vy
riausio skautininko Broniaus 
Kviklio paskaita, pagerbimas 
š. m. Aušros Vartų Lituani
kos tuntų skautų vasaros sto
vyklos vadovybės, tautiniai 
šokiai “Žilvitis,” vienas jaunų
jų SLA 301 kuopos n’arių Ra
mūnas Bigelis paskambins pi
anu, skautai parodys ką iš-

moko stovykloje, o nuo 9 vai. 
vakaro iki 12 vai. vyks šokiai, 
prie puikaus Antano Markaus
ko vedamo orkestro. Įeinant 
į salę reikės skautams aukoti 
vienas doleris. Šokių metu 
veiks, SLA 301 kuopos glo
bėjo Stepo Paulausko tvarko
mas, baras ir SLA 301 kuopos 
narės Liudos Bigelienės veda
mas laimės šulinys.

Kadangi rengėjai daugumo
je yra SLA nariai, o skautų 
organizacija yra broliška SLA 
ir jos eilėse yra busimieji SLA 
veikėjai, tai maloniai yra pra
šomi visi Cicero ir apylinkių 
SLA nariai savo atsilankymu 
paremti šį skautų naudai ruo
šiamą parengimą.

Stepas Paulauskas.

Kanados gyventojų regis
travimo biuras praneša, kad 
liepos 1 d., 1960 metais, Ka
nados gyventojų skaičius sie
kia 17,852,000. Per šių metų 
pirmus šešis mėnesius gyven
tojų prieauglis padidėjo 174,- 
000, o nuo liepos 1 dienos 
1959 metų iki šių metų lie
pos 1 dienai prieauglis padi
dėjo 370,000.

Amerikietis lakūnas Francis 
Povvers, iš skrendant rusų pa
šauto lėktuvo parašiutu, nu
sileido Uralo kalnuose ir tapo 
rusų suimtas ir kaltinamas 
kaipo Amerikos špiegas. Jo 
teismui nuskirta rugpiučio 17 
diena. Amerikiečius neleidžia 
su įkalintu lakunu pasimatyti 
ir neleidžia amerikiečius advo
katus jį ginti teisme. Povvers 
tėvai išskrido į Rusiją tikslu 
su Chruščevu asmeniškai pa- 
simatyti ir prašyti jų sūnų iš
laisvinti.

Uetevom Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmenys:

Žygelis Tadeušas, Petro sūnūs, 
gyveno Baltimore, Md.

Brazauskas Justinas ir Vladas, 
iš Drutuny km., Kaltinėnų vals., 
Švenčionių apskr.

i

SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugpiučio 13, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS VALUTKEVKIUS, 52 kp., Mt. Carmel, 

Pa., gimęs kovo 14, 1889 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė rugsėjo 7, 1920 m. Mirė rugpiučio 
2, 1960 m. Velionio žmonai Julijonai Valutkevi- 
čienei pomirtinės išmokėta_______ -__________

ROMiUALD YUREWICZ, 335 kp., Greenpoint, N.
Y., gimęs gruodžio 10, 1886 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių 2, 1954 m. Mirė birželio 
30, 1960 m. Velionio žmonai Teodozijai Yurevvicz 
pomirtinės išmokėta ________________________ 250.00

Viso_____________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

Išmokėtos ligojo pašalpos
J. DULINSKAS, 39 kp., Gilberton, Pa., sirgo 7 savaites 4 dienas $63.75
A. E. DIMTTROF’F’, 126-pav. kp., New York,, N. Y., sirgo 15 sav. 6 d.
B. MAZILIAUSKAS, 141 kp., So. Fork, Pa., sirgo 4 savaites _____
T. DANILEVIČIUS, 155 kp., Benld, III., sirgo 2 sav. 5 d. .........___
I. DILIS, 245 kp., Newark, N. J., sirgo 4 sav. 3 d. ..... ......................
J. LAUIUKENAS. 284 kp., Gary, Ind., sirgo 6 sav. 5 d.________ ____

__ $850.00
$105,851.26

38.25
36.00
14.00
42.02
32.50

Nuo
Viso 

pradžios šių
’*■*’*•

bendrai viso
...................................... 4226.52
——.................-i----- $18,834.95
M. J. VINIKAS, 

SLA Sekretorius.

Domeikalte Ona, Lauryno 
Drungila Stasys, Augusto 

iš Kartenos vals.. 
Vaitkaltę.

Galkus Viktoras,
nų, išvežtas darbams į Vokietiją.

Idamkienė Agota.
Jocius Vincas, Vinco 

Šaukėnų.
Kilmickienė Tekle, ir 

Miglinienė Emilija.
Maksimavičius Pranas. 
Marcinkevičius Kazys.
Miglinienė Emilija, ir 

Kilmickienė Teklė.
Norkus Adolfas ir Alfonsas, Juo

zo sūnus, gimę Telšiuose.
Norvilas Zenonas, Motiejaus sū

nūs, 1944 m. išvežtas Vokietijon iš 
Kretingos kalėjimo.

Paukštys Augustinas, iš Zygėnų 
km., Gelgaudiškio vals., Šakių ap
skričio, buvęs Belgijoje.

Riskevičius Jurgis ir Veronika. 
Sirius Faustas, kilęs iš Telšių. 
Sirius Leonas ir 

sūnus, nuo seniau 
veng Čikagoje.

Vievesys Mateušas
Lukavičius Henrikas.
Massel S. J., gyvenęs Lake Ron- 

konkoma, L. I., N. Y.
Meškerevičius, trys broliai (buvo 

vadinami Ramonais), iš Medilių k., 
Šešuolių vals., Ukmergės apskr.

Micevičienė Juzefą.
Paulauskas Stasys, sun. Stasio, 

gimęs 1926 m.

Heškomiejl arba, apie juos žinau 
tteji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

Tel. STagg 2-5O43
Matthev P. Railas

BIELIAUSKAS
FUNERAL HOME

AI*. BALTRUNAS-BALTOI 
Reikalų vedėja*

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

(at Forest Parkvvay 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. Virginia 7-4499

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

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

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

Prisiuntę $1 gaus visus 
straipsniais. Prisiuntę $5 
numerius veltui. Rašyti: '

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

C

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUI' i” tur* daug rimtų bendradar

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

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose AmerJUos*— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Dž laikraštį galima mokėti dalimia— 
pusmečiais, ketvirtimjs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George StM Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Parašyta S. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikon 
JOJE APRAŠOMA:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 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 verdančiajs 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 akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Užsisaldusienis knygą tuoj pat pasiunčiamo.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway

Kaina tik 75 centai 
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS
t

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondęntua kiekvienoje didesnėj 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir jvairiose Europos 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir IdomiauOB? 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemUsoe* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuom-Mfl 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — 111/i
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse - 
$14.00 matoma, $7.00 — pusei metų. Chicagoje 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čeki arba Money Ordk 
klu adresu:

NAUJIENOS
1731 Soetb Halsted Street, Cbicajro 8, IXū» if

NAUJIENOS

NAUJIENOS
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