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Išrinktos pastoviosios komisijos. — Sekamam 
seimui parinktas Newark, N. J. - Moterų veik
la Deimantinės Sukakties Seimo metu. - Vyrai 
domėjosi organizacijos reikalais ir pareiškė 
savo nuomones. - Delegtų pareiga pateikti ra
portus kuopų susirinkimuose
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(Tęsinys)

Pastoviųjų komisijų rinkimas
Seimui einant prie pabaigos, prezidentas Povilas P. Dargis 

pakvietė pastoviosioms komisijoms nominuoti paskirtus komi
sijos narius: Kazį Mačiuką, Miką Vaidylą ir Vincą Velžį, pa
siūlyti kandidatus pastoviosioms komisijoms. Komisija pasiū
lė sekamus asmenis ,į pastoviąsias komisijas:

KONTROLES KOMISIJON: A. Chapliką, S. Michęlsoną ir 
A. S. Trečioką.

ĮSTATŲ KOMISIJON: Dr. A. Montvidą, Dr. K. Drangelį ir 
C. K- Mačiuką.

SKUNDŲ IR APELIACIJŲ KOMISIJON: Adv. T. Mack, 
S. Bakaną ir S. Budvidį.

ŠVIETIMO KOMISIJON: Dr. P. Grigaitį, M. Vaidylą ir A. 
Kalvaitį.

LABDARYBĖS KOMISIJON: K. Katkevičienę, B. Spu- 
dienę, B. Pivaronienę, J. Tumavičienę ir dr. M. J. Viniką.

SVEIKATOS KOMISIJON: Dr. M. Nasvytį, Dr. V. Ter- 
cijoną jir Dr. A. Grigaitį.

JAUNUOLIŲ KOMISIJON: P. Dagį, A. Valatkienę, J. 
Gustų, V. Virbicką, J. Maldutį G. Avižonytę, J. Audėnaitę, A. 
Vaičiūnaitę, J. Trečiokienę, N. Bajorienę, Ruth Budvidaitę, Bi
rutę Anskolytę. 
A. Austin ir E.

KANADOS
Preikšaitis ir I.
dapildyti palikta Toronte gyvuojančios jaunuolių kuopos na
riais.

Visi komisijoms nominuoti komisijos pasiūlyti asmenys vi
soms aukščiau paminėtoms pastoviosioms komisijoms išrinkti 
vienbalsiai.

Prie komisijos rekomenduotų dar pasiūlyta 
Mileriutė, abi iš Ohicagos.
JAUNUOLIŲ KOMISIJA: J. Strazdas , J. 
Sajauka. Šios komisijos sąstatas nepilnas, ją
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Sekamam seimui vietos parinkimas
Išrinkus pastoviąsias komisijas, prezidentas Dargis pa

prašė pasiūlyti sekamam seimui vietą. Buvo pasiūlytos dvi 
vietos, Newark, N. J. ir Detroit, Michigan. Balsuojant beveik 
vienbalsiai parinkta sekamam seimui vieta Nevvark, N. J. To
dėl sekamas seimas bus laikomas Newarke.

Po to vadovaujant C. Austin ir E. Milieriutei, pianu pri
tariant A. Kalvaičiui, sugiedėta Amerikos ir Lietuvos himnai, 
ir tuo baigėsi Susivienijimo 51-mas Deimantinės sukakties gra
žiai praėjęs seimas.

Prezidentas Povilas P. Dargis, gražiai vadovavęs seimui, 
pasakė gražią kalbą, padėkojo visiems delegatams ir delega
tėms už ramų užsilaikymą ir rimtą svarstymą savo broliškos 
organizacijos reikalų, užbaigė 51mą seimą.

nuoširdų darbą seimo ruošimo metu p. Pivaronienei ir visoms 
kitoms moterims, kurios pašventė daug laiko beruošdamos sei
mą ir šeiminius pobūvius, aš reiškiu nuoširdžią padėką.

Vyry domėjimasis Susivienijimo reikalais
Šiame seime, kaip ir praeituose keliuose seimuose, dalyva

vo nemažai musų organizacijos vyrų veikėjų-veteranų, kurie 
atydžiai sekė seimo eigą ir kartas nuo karto, gavę žodį, pa
reikšdavo savo nuomones vienu ar kitų klausimu. Tais orga
nizacijos reikalais susidomėjusiais vyrais, kiek man teko pas
tebėti, yra šie nenuilstanti veikėjai: p. Amsie, A. M. Praškevi
čius, J. Krasinskas, J. Stanislovaitis, adv. L. Šmulkštys, dr. K. 
Drangelis, S. Michelsonas, dr. P. Grigaitis, J. Strazdas, A. An
driulionis, M. Vaidyla, J. Aymanas, adv. J. Verbalis, A. S. Tre
čiokas, p. Gudas, S. Budvitis, T. Matas, p. Anesta, F. Motuzas, 
V. Sidzikauskas, p. Jogas, K. Mačiukas, J. Varkala, J. M. Bu
činskas, A. Lėpa, A. Čaplikas, S. Gegužis ir kt. Visi čia suminė
ti musų broliškos organizacijos veikėjai ir kiti, reikalui esant 
pasiprašė balso ir pareiškė savo nuomones. Labai gerai, kad 
seime pareiškiama nuomonės organizacijos pagerinimui, kon
stitucijos pataisymams ar papildymams. Jog seimai tam ir 
yra, kad nuoširdžiai išdiskutuoti 01‘ganizacijos reikalus ir ją, 
kiek galima, gerinti. Delegatai gerai suprasdami savo broliš
kos organizacijos reikalus, kurie tik kalbėjo, jų kalbos buvo 
nuoširdžios ir viso seimo eigoje nepareikšta nei vienas šiurkš
tesnis žodis prieš organizacijos pareigūnus ar kitais klausimais. 
Už tokį delegatų nuoširdumą ir supratimą broliškumo, reikia 
tik pagirti.

Seimui buvo pasiūlyta narių ir kuopų įvairus pasiūlymai, 
tai tuos pasiūlymus svarstant tų kuopų delegatai juos gynė, 
nes jie tam ir atsiųsti seiman, kad apginti ir pravesti kuopų 
pasiūlymus, bet kadangi kai kurių kuopų pasiūlymai nebuvo 
naudingi organizacijai ir neatitiko valstijų apdraudų departa
mentams, tai seimo nebuvo priimti, bet tų kuopų delegatai, ku
rių buvo pasiūlymai, sutiko su seimo nutarimu. Tas reiškia, 
kad delegatai, nors kai kurie buvo naujakuriai, tačiau supranta 
demokratiškumą ir sutiko su daugumos delegatų pareikštomis 
nuomonėmis.

Dabar, seimui praėjus, delegatų pareiga savo kuopų susi
rinkimuose, kurie, reikia manyti, rugsėjo mėnesio susirinkimuo
se bus skatilingi, pareiga pateikti išsamius ir teisingus rapor
tus, neiškraipant seimo eigos ir jame padarytus nutarimus. 
To reikalauja broliškumas ir organizacijos gerovė. Jei visi sei
me buvę kuopų delegatai susirinkimuose pateiks teisingus ra
portus apie seimo padarytus nutarimus ir jo eigą, tai musų or
ganizacija sparčiai augs nariais, kuopų pareigūnai ir visi nariai 
privalo stoti darban, verbuoti nepriklausančius lietuvius ir lie
tuvaites į organizaciją, kad 1962 metais įvykstančiam seime 
mes galėtume pasidžiaugti daug didesniu skaičium narių.

Lai gyvuoja musų Susivienijimas ilgus metus! Lai visi lie
tuviai, nežiūrint jų politinių ar religinių įsitikinimų, per seka
mus du metus tampa šios broliškos organizacijos nariais!

Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos Atstovu JAV Memoran 
durnai Valstybės Departa 

mentui

Š. m. liepos 23 dieną suka
ko 20 metų, kai 1940 m. lie
pos 23 dieną, Summer Welles, 
ėjęs tuo laiku Valstybės Sek
retoriaus pareigas, pasmerkė 
Sovietų Rusijos veiksmus, nu
kreiptus prieš Pabaltijo Val
stybes ir pareiškė, kad JAV 
nepripažins Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacijos.

Liepos 28 dieną taip pat bu
vo istorinė data, nes tą dieną 
1922 metais JAV pripažino 
Lietuvą DE JURE.

Ryšium su šiomis sukakti
mis, Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Atstovai įteikė Valsty
bės Departamentui atitinka
mus memorandumus, nurodė 
Sovietų Rusijos agresijos veik
smus ir pareiškė JAV Vyriau
sybei ir Tautai padėką už 
Amerikos paramą Pabaltijo 
tautoms, kovojančioms dėl 
Laisvės ir Nepriklausomybės.

Lakūnas Powers Nuteistas 
10 Metų, Bet Gal bus Išlai

svintas po 3 Metų

Į BROLIŠKA ORGANIZACIJA KVIE 
ČIAMAS KIEKVIENAS LIETUVIS

Laukiama Gausesnio Naujyjy 
Ateivių Įsirašymo j SLA

Turime džiaugtis, kad po Antrojo Pasaulinio Ka- 
daugeliui musų tautiečių pasisekė iš karo suardytų 

Jie

Abelnos seimo eigos išvados
Gražiai praėjus Susivienijimo Deimantinės sukakties sei

mui, norime pažvelgti į saimo eigą, kad Susivienijimo nariams 
butų aiškiau suprasti savo organizacijos veiklą ir kas jame da
lyvavo. Reikia aiškiai pabrėžti, kad šiame seime, kaip ir pir- 
mesniuose seimuose svarbią rolę vaidino seime dalyvaujančios 
moterys, jos beveik kiekvienu iškeltu svarbesniu klausimu kal
bėjo ir pareiškė savo nuomones. Tomis moterimis yra, kiek 
man teko pastebėti, šios musų organizacijos ilgametės veikėjos- 
veteranės: J. TumaviČienė, K. Katkevičienė, C. Namaksienė, B. 
Keblaitienė, N. Bajorienė, p. Banelienė, M. Stanislovaitienė, E. 
Mikužiutė, A. Gegužienė, O. Biežienė ir kt., kurių vardus šiuos 
žodžius rašančiam neteko sužinoti. Taipgi įvairiose šeiminėse 
komisijose veikė nemažai moterų, kaip tai balsų skaitymo ko
misijoje buvo C. Austin, B. Spudienė ir M. Misęikienė, Tautiš
kų Centų paskirstymo komisijoje — B. Keblaitienė, Skundų ir 
Apeliacijų komisijoje — J. TumaviČienė, Rezoliucijų komisijo
je
Matienė, Jean Gegužytė-žalonienė, Zuzana Januškevičienė, Elz
bieta Satkoff.

Taigi, kaip matome iš šio kad ir nepilno dalyvaujančių mo
terų seimę ir įvairiose šeiminėse komisijose, jos neatsilieka nuo 
vyrų, o kai kur dar ir pralenkia vyrus. Daugelis jų nuoširdžiai 
dirba organizacijai ir rūpinasi jos ugdymu. Negalima praleis
ti nepaminėjus ir veikliąją Bronę Pivaronienę. Ši moteris yra 
neišsemiamos energijos. Ji buvo šeiminio banketo ruošimo pir
mininkė, autobusų surengimo važiuoti į Pittsburgho Universi
tetą vadovė, Universiteto vaišių metu pirmininkavo programai, 
šeiminio banketo programos pirmininkė, ir visuose kituose dar
buose, susijusiuose su seimo ruošimu, be jos neapsieinama. Su
sivienijimui yra didelė garbė turėti savo tarpe tokią gabią ir 
energingą moterį, kokia yra Bronė Pavaronienė ir kitos pitts- 
burghietės, kurios nuoširdžiai kooperavo su p. Pivaronienę vi- 

ug. Už tokį

M. Michelsonienė, Laiškų skaitymo komisijoje — Aldona

Delegatų įvairios nuomonės
Kadangi seimas pasibaigė ketvirtadienį, tai jam pasibai

gus, delegatai nesiskubino vykti į namus, jie sustoję tarp savęs 
kalbėjosi ir dalinosi seimo metu įgytais įspūdžiais. Vieni jų 
reiškė pasitenkinimą seimu, kiti bandė nurodinėti kas jiems ne
labai patiko, tačiau po ilgesnių pasikalbėjimų ir minčių pasi
dalino priėjo prie vienos nuomonės, kad seimas, prezidentui P. 
Dargiui vadovaujant, buvo vedamas tvarkingai ir kad jis pra
ėjo jaukiose nuotaikoje, delegatai kiekvieną iškeltą klausimą 
svarstė šaltai, nes jie tam ir suvažiavo, kad apsvarstyti savo 
broliškos organišacijos reikalus ir nustatyti gaires ateities dar
bams.

Viena viduramžė moteris, besiklausydama sustojusių de
legatų pašnekėsio, pareiškė, kad man šis seimas tikrai patiko. 
Aš Susivienijimo seimuose dalyvauju jau daugelį metų, bet to
kio ramaus ir rimtai svarstančio organizacijos reikalus, nešiu 
mačiusi. Kituose praeityje buvusiuose seimuose būdavo ir to
kių delegatų, kurie dėl neapgalvojimo ar kitokių priežasčių ga
vę žodį kalbėdavo ne į iškeltus klausimus, dažnai net užsikarš- 
čiuodavo ir savo kalbose pareikšdavo šiurkščius žodžius prieš 
kitaip kalbančius delegatus, tačiau šiame seime aš negirdėjau 
nei vieno delegato pareiškiant nešvarų žodį prieš kitų delegatų 
pareikštas nuomones ar organizacijos pareigūnus. Todėl aš ir 
esu patenkinta šiuo seimu, nes jis praėjo tikrai broliškoje nuo
taikoje — pareiškė viduramžė moteris.

Klausantieji tokio moters pasakojimo, kurie pirmiau buvo 
kitokios nuomonės dėl seimo eigos ir padarytų nutarimų, suti
ko su ilgametės organizacijos veikėjos nuomone, pripažino, kad 
seimas buvo vedamas tvarkingai ir kad jis praėjo pavyzdingai. 
Kai kurie pasiklausę įvairių nuomonių, pridėjo: “Dabar į sei
mus suvažiuoja kitokie žmonės, negu suvažiuodavo prieš keletą 
metų, už tad ir seimai darosi ramesni, visi reikalai svarstomi 
rimtai, nes dabartiniai delegatai kitaip supranta organizacijos 
reikalus, negu suprasdavo prieš keliolika metų”.

Praeitą savaitę Maskvoje 
buvo teisiamas Amerikos la
kūnas Francis Gary Powers, 
31 metų amžiaus, kurio lėktu
vas Lockheed U-2 buvo nu
muštas gegužės 1 dieną Uralo 
srityje netoli Sverdlovsko mie
sto. Lakūnas prisipažino, kad 
jis skrido į Sovietų Sąjungą 
šnipinėjimo tikslu ir už tai 
gaudavęs $30,000 per metus 
algos, nuteistas 10 metų, bet 
tik 3 pirmus metus kalėjimo, 
po to gali būti išlaisvintas. 
Prokuroras reikalavo lakūną 
nubausti 15 metų.

Teisėjas leitenantas genero
las Victor Borisoglebsky, per
skaitė kaltinimo aktą ir parei
škė, kad tai galutinas nuo
sprendis. Lakūnas Powers tu
ri tik vieną išeitį, tai kreiptis 
į Aukščiausią Sovietų Parla
mentą ir prašyti pasigailėji
mo.

Spauda rašo, kad dalis bau
smės gali būti panaikinta ir 
po trijų metų lakūnas gali bū
ti išsiųstas į Jungtines Ameri
kos Valstybes.

Teismo metu buvo susirinkę 
daugiau 1,200 asmenų
sų, užsienio diplomatų ir laik
raščių korespondentų. Kada 
buvo perskaitytas apkaltini
mo aktas, rusai plojo, bet 
spauda labai mažai rašė ir per 
radio mažai buvo garsinta pa
darytas nuosprendis.
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Senatoriaus J. Kennedy 
Pasitarimas su Tautiniu 

Gruply žmonėmis
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Tuomi baigėsi delegatų pasikalbėjimas seimui pasibaigus, 
ir jie atsisveikindami vienas su kitu, palinkėjo geriausios kelio
nės ir sėkmės organizacijos darbuose ir pasižadėjo pasimatyti 
po dvieju metų Mwarke.
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Senatorius John Kennedy, 
demokratų partijos kandida
tas į prezidentus, rugpiučio 7 
dieną savo vasarnamyje Hy- 
anns, Mass., buvo sukvietęs 
apie 50 tautinių grupių žmonių 
pasitarimui. Iš lietuvių buvo 
pakviesti ir dalyvavo: Dr. P. 
Grigaitis, vyriausias dienraš
čio Naujienų redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
generalinis sekretorius, Ame
rikos Lietuvių Informacijų 
Centro vedėja M. Kižytė, A. 
’TV'smas ir adv. J. Grigalius. 
Dalyvavo ir Mjchigan valsti
jos gubernatorius M. Wil- 
Jiams.

Išsiuntinėtame spaudos sky
riaus pranešime laikraščiams, 
sakoma, kad senatorius ir de
mokratų partijos kandidatas į 
prezidentus susirinkusiems pa-

ro 
kraštų atvykti j Ameriką ir čia pastoviai įsikurti, 
savo ■aitvykiimi padidino lietuvių visuomenę ir sustipri
no jos padėtį svetimame krašte.

Daugelis naujųjų ateivių greitai įsijungė į Ameri
kos lietuvių anksčiau sukurtas organizacijas ir tapo tų 
organizacijų gerais talkininkais. Alums ypač malonu 
pasakyti, kad naujieji ateiviai greitai susidomėjo Susi
vienijimu ir daugelis jų įstojo į jo eiles. Savo atėjimu 
į Susivienijimą jie tartum į velkino organizacijos dar
bus ir pastangas, kurias SLA padarė rūpindamasis iš
kovoti teises išblaškytiems tautiečiams atvykti ir įsi
kurti Amerikoje.

Atėjusieji į Susivienijimą .ne tik padidino organi
zaciją, o kaikurie’ jų 'tapo SLA žymiais talkininkais ir 
svarbiais darbų rėmėjais. Daugelis jų prisidėjo prie 
vajaus talkos ir davė organizacijai naujų jėgų. Trum
pame rašinyje sunku, pilnai įvertinti naujųjų ateivių 
gražų įnašą musų organizacijai, tačiau galime pasaky
ti, kad jų atėjimas turi Susivienijimui nemažų reikš
mę.

Jau antra dešimt,mėltį musų naujiesiems tautiečiams 
gyvenanti Amerikoje, atrodo, kad nėra tikslu skirstyti 
lietuvių visuomenę į senuosius ir naujuosius ateivius. 
SLA prezidentas P. P. Dargis savo raporte 1960 m. 
Seimui visai teisingai pastebi: “Jei prieš keletą metų 
dar kam buvo klausimas apie senųjų ir naujųjų ateivių 
santykius, tai tokio klausinio Susigienijime nėra, jo gal 
ir visai niekad nebuvo. Senieji ir naujieji ateiviai su
darome Susivienijime vieną šernų,» visi esame 'tos pačios 
tautos vaikai ir įeiname į Amerikos lietuvių visuome
nės sudėtį”.

Taigi, galime suprasti, dėl ko Susivienijimas, vyk
dydamas naujų narių prirašymo talką, nesikreipia at
skirai į (Senuosius ar naujuosius ateivius, o visus lygiai 
kviečia būti broliškosios organizacijos nariais. Bet ne
žiūrint to yra laukiama dar gausesnio naujųjų ateivių 
įsirašymo į Susivienijimą. Organizacijos uždaviniai 
didėja ir darbas plečiamas. Veikimo dirva yra plati ir 
joje laukiama pasirodant kiekvieno lietuvio, kuriam 
tik rupi musų tautos reikalai ir laisvė.
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Susivienijimo Pirmos Apskrities Ribose 
Gyvuojančioms Kuopoms Pranešimas

Šiomis dienomis tapo išsiuntinėtas prie SLA pirmos ap
skrities priklausančioms kuopoms pranešimas, kad apskrities 
metinis suvažiavimas įvyks 1960 metų Rugsėjo-September mė
nesio 18 dieną, Lietuvių Piliečių Klubo patalpose, 631 Walnut 
Street, Easton, Pa. Suvažiavimas prasidės pirmą valandą po 
pietų.

Tame pranešime kuopos buvo prašomos ir raginamos iš
rinkti atitinkamą skaičių delegatų ir prisiųsti juos į suvažia- 
mą. Bet jei dėl kokių nors priežasčių bent kuri kuopa tokio 
pranešimo negavo, tai prašau šį viešą pranešimą laikyti ofi- 
cijaliu pranešimu, rinkti delegatus ir dalyvauti suvažiavime.

Šiame suvažiavime bus renkama apskrities valdyba se- 
kenčiam terminui, o taipgi rasis ir daugiau svarbių reikalų, 
kuriuos reikės apsvarstyti ir išspręsti. Oras jau pradės at
vėsti ir vasaros karščiams praėjus jausimės smagiau, o taip 
jausdamiesi surasim budus kaip daugiau ir geriau organizaci
jai padirbėti. Todėl, stokim darban.

Su gilia pagarba,
k J. Gegužyte-Zalonienė,

z , SLA pirmos apskrities sekretorė.

reiškė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės demokratams 
valdant nepripažino okupaci
jos Lietuvoje. Demokratams 
esant valdžioje, jie atsisakė 
pripažinti jėga įvykdytą oku
paciją 1940 metais, pabrėžė 
senatorius Kennedy ir kartu 
užtikrino, kad demokratams j- 
ėjus į vyriausybę nebus pripa
žintas Lietuvoj užgrobimas. 
Taipgi jis atkreipė dalyvių dė
mesį į 1960 metų demokratų 
partijos platformą, kurioje

pabrėžiama, kad mes neišsiža
dame tautų esančių už geleži
nės uždangos.

Toliau senatorius Kennedy
pareiškė, kad musų platfor
moj pasižadėta pagreitinti vi
somis priemonėmis tą dieną, 
kad Lietuvos vyrai ir mote
rys, kartu su kitomis laisvę 
mylinčiomis tautomis vėl gy
ventų laisvėje ir teisėtume. 
Jis dar nurodė, kad Lietuvos,
Latvijos ir Estijos valstybės 
yra įtrauktos į 1960 metų di
plomatinį sąrašą.
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MUSŲ REIKALAI

Vasarai einant prie 
pabaigos

Vasara, kaip įprasta saky
ti, yra atostogų ir poilsio me
tas. Vasaros metu visi darbai, 
nors jie butų svarbus, atide
dami tolimesniam laikui, kai 
praeis atostogos ir šiltas va
saros oras. Tačiau šiemet, 
nors vasaros sezonas jau eina 
prie pabaigos, šilto oro mažai 
turėjome — visa vasara buvo 
vėsoka ir patogi ne tik atosto
goms, bet ir visuomeniniams 
bei organizaciniams darbams. 
Bet kadangi yra įprasta vasa
ros metu, nežiūrint kokis oras 
bebūtų, nutraukti visus dar
bus ir po žiemos bei pavasario 
turėti ilgesnį ar trumpesnį po
ilsį, kad atėjus rudens ir žie
mos sezonams turėti daugiau 
energijos visuomeniniams dar
bams. Taip padarė ir Susivie
nijimo daugelio kuopų parei
gūnai, jie vasaros metu per
traukė kuopų susirinkimus, 
kad galėtų patys ir visi nariai 
porai savaičių išvykti kur 
nors į tyrą orą pasilsėti ir pa
sisemti energijos rudeniniams 
ir žieminiams darbams.O—^—O
Dabar laikas pradėt 
ruoštis rudens darbams

Kaip šiemet visą vasarą 
oras buvo vėsus, taip ir dabar, 
rugpiučio mėnesiui einant prie 
pabaigos, oras vėsus ir patei
gus susirinkimams ir įvai
riems darbams. Greitai ateis 
Darbo Dienos šventė, po jos 
oras pradės dar labiau atvės
ti, jaunimas pradės grįžti į 
mokyklas, SLA kuopų parei
gūnai ir visi nariai praleidę 
atostogas grįž prie kuopų 
veiklos, tad ir kuopų susirinki
mai bus gausesni nariais, nes 
juose bus svartomi rudeninio 
ir žieminio sezono darbai. To
dėl visų kuopų pareigūnų ir 
visų narių pareiga jau dabar 
pradėt ruoštis prie kuopų rug
sėjo mėnesio susirinkimų ir 
juose dalyvauti. Kadangi rug
piučio mėnesį didelė dauguma 
kuopų susirinkimų nelaikė, tai 
rugsėjo mėnesio susirinkimuo
se kuopų delegatai, dalyvavę 
praeitam seime, pateiks rapor
tus iš seimo veiklos ir padary
tų nutarimų, tai visi nariai 
privalo rugsėjo mėnesį daly
vauti susirinkimuose.

O + o
Iš visur ateina 
džiuginanti pranešimai

Vasarai einant prie pabai
gos, iš įvairių vietovių mes 
gauname džiuginančius prane
šimus. Vieni veikėjai rašo, 
kad jų kuopos po vasaros ato
stogų ruošiasi rudeniniams ir 
žieminiams darbams. Vienas 
žymus musų organizacijos vei
kėjas rašo, kad musų apskri
tis, artėjant rugsėjo mėnesiui, 
jau šaukia metinį suvažiavi
mą. Kelių kuopų sekretoriai

SLA Reikalai ir Veikla
S.L.A.KUOPŲ VEIKLA

Cleveland, Ohio

SLA 14 Kuopos Vasarinis 
Pobūvis

Vasaros malonumams spar
čiai sluogiant į pabaigą, musų 
SLA 14 kuopa dar turės vie
ną vasarinę pramogą-pobuvį, 
kuris įvyks musų kuopos na
rių, Jono ir Onos Blaškevičių, 
gražioje sodyboje, rugsėjo 4 
d., sekmadienį.

Pobūvis bus tuo įdomus, 
kad be įprastinių skanių už
kandžių ir gaivinančių gėrimų, 
musų kuopos delegatai, daly
vavę SLA Deimantinio Jubi
liejaus Seime, padarys prane
šimus apie Seimo darbus ir 
svarbesnius nutarimus. Pra
nešimus padarys: Marė Misči- 
kienė, Justinas Misčikas ir 
Antanas Praškevičius. Kiti 
kuopos delegatai—Jonas Bra
zauskas dėl ligos, Alfonsas V. 
Braziulis ir inž. Dr. Nasvytis 
dėl darbo bei inž. Pijus J. Žiu- 
tys, tuo metu turėjęs savo 
sveikatos patikrinimą ligoni
nėje, Deimantinio Jubiliejaus 
Seime negalėjo dalyvauti.

Kuopos nariai, jųjų šeimos, 
kitų kuopų nariai su bičiuliais 
bei pažįstamais, kviečiami da
lyvauti SLA 14 kuopos vasa
ros baigminiame pobūvyje, 
kad gausiai susirinkę galėtu
me išklausyti delegatų prane
šimus ir žalialapių medžių pa- 
unksmėje gražiai pabendrauti 
bei mintimis pasikeisti.

Pobuvo vieta, J. ir O. Blaš
kevičių sodyba, randasi prie 
Chardon Road (6 kelias), ku
ris pasiekiamas važiuojant 
Euclid Avenue (6-20 kelias) į 
rytus iki Highland Road ir 
tuoj už jo sukant į Chardon 
Road (dešinėn). Šiuo keliu 
važiuojama iki Chardon mies
čiuko ir toliau tuo pačiu keliu 
iki pobūvio vietos, kuri randa
si dešinėje pusėje ir bus atžy
mėta tautinių spalvų ženklu.

Kep.

SLA 352 Kuopa Ren
gia Gražią Gegužinę

DETROIT, MICH. — Susi- 
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
352 kuopa rengia gražią ir di
delę gegužinę šių metų RUG- 
SfiJO-SEPTEMBER 4 DIE
NĄ, Sinkevičienės sode-uky- 
ie, prie Liberty Parko, 28103 
Bredow Road. Važiuoti reikia 
Middle Road ir stebėti didelę 
iškabą prie Middle Beit kelio.

Valdyba yra prisirengusi 
sutikti draugiškai ne tik SLA 
narius, bet ir visus svečius ir 
bučiulius. Užkandžių ir gėri
mų užteks visiems. Taipgi bus 
gera muzika šokiams.

Delegatai, buvę SLA Dei
mantiniame Seime, padarys 
pranešimą nariam ir svečiam 
apie seime pravestus naudin
gus nutarimus, ypač apdrau- 
dos reikalais ir apie suteikimą 
kanadiečiams lygių teisių bū
ti Pildomosios Tarybos na
riais, jeigu tik įstatymai leis.

Sužinojome, kad iš kaimyni
nės Kanados bus svečių ir bi
čiulių, kurie įdomaujasi Susi
vienijimo reikalais.

Be bičiulių ir draugų kana- 

pasididžiuodami rašo, kad jie 
tikisi turėti gausius kuopų su
sirinkimus rugsėjo mėnesį, nes 
tų kuopų nariai yra pasiilgę 
susirinkimų, nes jie nori suei
ti savo senus draugus ir su 
jais pasikalbėti.

Tai džiuginančios ir organi-' 
zacijai naudingos žinios. Tas 
parodo, kad praėjus musų or
ganizacijos deimantiniam sei
mui, kuopų veikėjai į tai at
kreipė rimtą dėmesį ir ruošia
si prie didelių rudeninių ir žie
minių darbų.

diečių, tai butų ne gegužinė, 
nes jie visi mandagus ir malo
nus svečiai, moka -gražiai pa
dainuoti ir palinksminti suva
žiavusius svečius ir viešnias.

Valdyba ir Komisija 
Kviečia Visus.

Brooklyn, N. Y

SLA 38 Kuopos Veikla

Rugpiučio mėn. 4 dieną įvy
kęs kuopos susirinkimas buvo 
labai turininkas, bet narių 
skaičium negalima pasigrti, 
nes jų galėjo būti daugiau.

Susirinkimą atidarė vice 
pirmininkas St. Volskis, ka
dangi vasaros laiku susirinki
mai vyksta truputį anksčiau, 
tai pirmininkas atvyko vėliau. 
Protokolas perskaitytas ir pri
imtas be pataisų. Ligonių, kaip 
žinoma, 38 kuopoj retai kada 
būna, tai ir šį kartą nebuvo.

Dėl SLA 38 kuopos ruošia
mo pikniko rugpiučio 27 die
ną, šeštadienį, 2 valandą po 
pietų Forest Parke. Tuo rėk 
kalu kalba Volskis, kuris pa
reiškė, kad kvietimai buvo iš
siuntinėti, bet tuo laiku atei
na pirmininkas adv. Bredes ir 
plačiau paaiškina apie pikni
ką.

Piknikas nemokamas ir visi 
atsiveža sau ant stalų gero 
a iaus ir gyvybės pilno elek
syro. Susidomėjimas labai di
delis ir laukiama didelės spū
sties iš visų kuopų ir penktos 
apskrities. Forest Parkas di
delis, tai nėra ko bijotis, kad 
vietos pritruktų.

Svarbiausia — nemokamas, 
gi šeimininkėms ir šeiminin
kams didelis galvosūkis, kaip 
turtingiau ir geriau paruošti 
stalą.

Kai aš paklausiau vienos 
narės ką ji gamina, tai atsa
kė: tik netrukdyk manęs, nes 
mano galva ir taip užimta pik
niku ir aš nežinau kaip stalai 
išlaikys nuo visų gėrybių. Aš 
atsiprašiau ir kreipiaus prie 
kitos narės, bet ši dar žiau
riau atšovė: Juk žinai, kad 
tai pirmas teks piknikas, kur 
bus stalai apkrauti ir upeliai 
gėrimo tekės...

Aš tik padėkojau ir nuėjau 
sau galvodamas, kad vot tai 
bus piknikas, vot tai piknikas 
Forest Parke 27 dieną rugpiu
čio, šeštadienį...

Priimtas naujas narys Jo
nas Stanys. Jį pristatė Ayma- 
nas. Iš SLA deimantinio seimo 
Pittsburghe, raportą pateikė 
J. Aymanas. Jis nušvietė labai 
gražiai seimą ir jo ten 4 die
nas. Žavisi SLA augimu narių, 
ypač jaunimu. Vadinas SLA 
gyvuos, kaip gyvavo.

Kalba buvęs seime St. Vol
skis. Jei Aymanas buvo opti
mistas ir visur matė saulę 
šviečiant, tai Volskis pareiškė 
kitokią nuomonę.

Pirmininkas adv. Bredes pa
dėkojo 38 kuopos delegatams 
už dalyvavimą seime.

Susirinkimas praėjo gražioj 
nuotaikoj, kaip ir pridera bro
liškai organizacijai.

J. Parojus.

Hammond, Ind.

SLA 278 KUOPOS 
narių susirinkimas įvyks Sep- 
tember 4 dieną, 2-rą valandą 
po pietų, priprastoj vietoj. Bu
tų malonu, kad susirinktų 
daugiau narių ir galėtumėm 
atidaryti susirinkimą-mitingą.

Kuopos pirmininkas Albinas 
Kvedaras nesveikuoja, taipgi 
ir vice pirmininkas S. Malciau- 
skas taip pat neoveikuoja, ne
bus susirinkime.

Juozas Maksvitis, 
Finansų sekretorius.

BRANGIAI MAMYTEI,
Pranciškai Antanynienei 
š. m. liepos mėn. 31 dieną 
Lietuvoje mirus, gilią užuo
jautą kuopos sesėms Adelei 
Allis-Ališauskienei ir Petrei 
Polgrimienei reiškia

SLA 278 Kuopos 
Valdyba ir Nariai.

Philadelpbia, Pa.

ŠIA 135 Kuopos Veikla

Šių metų rugpiučio mėn. 7 
dieną įvyko musų kuopos mė
nesinis susirinkimas. Susirin
kimą atidarė kuopos pirminin
kas Vincas Botyrius. Pirmiau
sia buvo perskaitytas proto
kolas iš praeito susirinkimo. 
Po to buvo aptarta kuopos ak
tualieji reikalai.

Finansų sekretorius Zigmas 
Jankauskas, buvo labai užim
tas su narių draudimo mokes
čiais. Nariai, kurie dalyvavo 
susirinkime, visi apsimokėjo 
savo mokestį. Bet yra keli na
riai kurie su mokestimi gero
kai atsilikę. Tokie nariai yra 
prašomi pasirūpinti ir savo 
draudimo mokestį laiku apsi
mokėti.

Šiame susirinkime nutarta, 
kad rugsėjo (September) 4 
dieną, tai yra pirmutinį sek
madienį susirinkimo nedaryti. 
Musų 135 kuopos sekantis su
sirinkimas įvyks tik spalio 
mėnesio antrą dieną, tai yra 
sekmadienį. Taigi įsitėmykite, 
kad rugsėjo (september) mė
nesį musų kuopos susirinkmo 
nebus. Visi nariai ir narės yra 
kviečiami pasiruošti spalio 
mėnesio antros dienos, antrą 
valandą po pietų, Lietuvių 
Muzikos svetainėj, 2715 E. 
Allegheny Avenue. Čia laiku 
pribukite visi ir savo draugus 
bei drauges atsiveskite.

G. Palaitis,
SLA 135 kuopos sekr.

St. Catharines, 
Canada

Vietos lietuvių dauguma 
dirba General Moters kompa
nijoje. Normalios atostogos 
šiemet buvo numatyta nuo lie
pos 29 iki rugpiučio 15 d., bet 
daugelis dėl modelio pakeiti
mo nedirbs nuo keturių iki še
šių savaičių, t. y., buvo atleisti 
vieną-dvi savaites prieš atos
togas ir 1-2 savaites pradės 
dirbti vėliau.

SLA 278 kuopos valdyba 
savo posėdyje liepos 19 dieną 
nutarė šiame laikotarpyje ne
šaukti visų narių susirinkimo.

Visuotinas narių susirinki
mas yra šaukiamas rugsėjo 
27 d.,HGarding Hotel patalpose, 
7 vai. vakaro. Dienotvarkėje 
yra įrašytas kuopos delegato 
Igno Sajausko pranešimas 
apie SLA Deimantinės Sukakr 
ties seimo nutarimus ir jame 
gautus įspūdžius. Tuo pačiu 
primenama, kad bus priima
mos duoklės, tad kurie yra jų 
nesumokėję, galės sumokėti 
fin'ansų sekretoriui susirinki
mo metu.

Kp. Sekr. J. Girevičius.

Worcester, Mass.

SLA 57 KUOPOS
susirinkimas įvyks rugsėjo 1 
dieną, 7:30 valandą vakare. 
Po, dviejų mėnesių atostogų 
reikės pasiruošti žiemos veik
lai. Tai visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti į susirin
kimą. Jūsų delegatai, dalyva
vę SLA seime, išduos raportą 
iš SLA deimantinės sukakties 
seimo, įvykusio Pittsburgh, 
Pa. Taip pat Jūsų atstovai J. 
Krasinskas, J. Lendraitienė, 
V. Mitrikas išduos raportus 
iš ruošiamos lietuvių veiklos. 
Todėl kviečiami visi nariai

J
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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- 
SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. 
D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.

Rašo DR. TERCIJONAS, Brooklyn, N. Y.

Mineralai ir Vitaminai

(Tęsinys)

Pas suaugusius dėl mineralų neteki
mo osteomaiiacija ypatingai ryški nuga
ros, dubens ir kojų kauluose, 
kaulai suminkštėja kūno 
džiant ilgi kaulai (kojos) 
burkaulis sutrumpėja', o 
pakeičia formą. Sunkaus 
•teomaliacijos pasėkos su
deformacija apsunkina moterim 
mą. Raeliito perspėjimas ir gydymas at
liekamas vitaminu D; prieš laiką gimu- 
siem vaikam duodama žymiai didesnė 
dozė (apie 10 kartų). Negrai, kurių pig
mentuota oda sulaiko ultravioletinius 
spindulius ir kliudo vitamino D sintezę, 
turi gauti didesnę vitamino I) dozę (apie 
50%). Imant vitaminą T) per didelėm 
dozėm ir ilgą laiką jis gali būt žalingas 
sveikatai, kas pasireiškia minkštų audi
niu

€

VOS
mu.

ir gyvybinių organų kalkėjimu, gal- 
škausniais, ledakavimu ir viduriavi-

PASTABA: Ultravioletiniai spin
duliai — nematomi spinduliai, esantys 
saulės spektre už violetinių spindulių. 
Suektras — pro permatomą prizmę pra
ėjusio ir lužusio bespalvio šviesos spin
dulio sudaromas daugiaspalvis ruožas.

VITAMINAS EI — jo reikšmė žmo
nių dietoj .nėra pilnai išaiškinta, nors 
yra pripažinta nuomonė, kad šitas vita
minas yra reikalingas žmogui. Vitaininp

ateiti į šį svarbų susirinkimą, 
Lietuvių Piliečių Salę, 45 Mill- 
bury Street. Susirinkimas bus 
antram aukšte.

J. Krasinskas,
SLA 57 kuopos sekr.

Paterson, N. J.

SLA 101 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
1960 metų rugsėjo mėnesio 1 
dieną, ketvirtadienį, 7 valandą 
vakare, Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėj, 62 Lafajette St.

Prašau visus narius ir visas 
nares atsilankyti į šį susirin
kimą, nes bus svarbių dalykų 
aptarimui. Taipgi išgirsite ra
portą iš SLA Deimantinės su
kakties įvykusio seimo.

A. Gustus,
SLA 101 kuopos sekr.

Scranton, Pa.

SLA 30 KUOPOS 
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugsėjo-september 7 
dieną, 7:30 valandą vakare, K. 
of P. Hali patalpose, Church 
Avenue, Scrantone.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime ir užsimokėti 
mėnesines mokestis. Taipgi 
yra ir kitų reikalų aptarimui 
po vasaros atostogų, tad visų 
narių pareiga būti susirinki
me rugsėjo 7 dieną.

Ona Zorskaitė,
SLA 30 kuopos sekr.

Waterbury, Conn.

ŠIA 11 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks š. m. 
rugsęjo mėn. 4 dieną, pripra
stoje vietoje, 43 Green Street, 
2 valandą po pietų.

Vasaros metu liepos ir rug
piučio mėnesiais kuopa nelaikė 
susirinkimų, tai daugelis narių 
atsiliko su mokėjimu nario 
mokesčių. Maloniai prašome 
nepamiršti ateiti į susirinkimą 
ir užsimokėti mėnesinius mo
kesčius laiku, kad neliktumėt 

Kuomet 
svoriui spau

si! linksta, stu- 
dubens kaulai 
raeliito ir os- 
dubens kaulu 

gimcly-

suspenduoti, o nelaimei ištikus 
nereikėtų turėti nesmagumo.

A. Orantas,
SLA 11 kuopos fin. sekr.

Chicago, Illinois
(18-tos apylinkės)

ŠIA 129 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
Rugsėjo-September 4 dieną, 
sekmadienį, 1-mą valandą po 
pietų, Dievo Apveizdos para
pijos salėj, 713 W. 18-th St.

Visi nariai ir visos narės 
kviečiami dalyvauti ir kurie 
yra užsilikę su mokestims, 
ateikite į susirinkimą ir užsi- 
mokėkit.

J. Gelgaudas, 
Protokolų sekretorius.

Rockford, Illinois

A. L. Tarybos Gegužinė

Kadangi ALT susideda iš 
organizacijų, išrenka iš savo 
narių atstovus dalyvauti su
sirinkimuose, daryti sprendi
mus, tai ir SLA 77 kuopa su 
savo skaitlingu buriu narių 
plačiai prisideda ir remia mu
sų ALT Rockfordo skyriaus 
sumanymus.

Štai ir vėl yra rengiama me
tinė ALT gegužinė šių metų 
rugsėjo mėn. 4 dieną, sekma
dienį, puikiame Švedų “Vasa” 
parkelyje. Kviečiami visi SLA 
77 kuopos nariai dalyvauti, 
nes tai bus paskutinis šių me
tų išvažiavimas į miškus. Lie
tuviškos meliodijos ir dainos 
skambės iper visą dieną. Iš 
Chicagos atvyksta visuome
nininkas darbuotojas dr. K. 
Drangelis, dabartinis Chicagos 
A. L. Tarybos vice preziden
tas, pasakys trumpą kalbą 
Lietuvos reikalais, liečiančiais 
Lietuvos išlaisvinimo bylos ve
dime. Po kalbos tęsis užkan
džiai ir vaišės, visi bus aptar
nauti su lietuviška šypsena.. 
Vaikučiams bus balionai dova
nai, tik visi į gegužinę.

ŠIA 77 Kuopos 
Korespondentas.

E .stoka žiurkių maiste sukelia jų nevai
singumą, todėl jis vadinamas vaisingumo 
faktorius, bet jo reikšmė žmogaus vai
singumui .neįrodyta. Vitamino E šalti
niai: augalų aliejai, kiaušinio trynys, 
riešutai, ankštinės daržovės, žaliais lapais 
daržovės, kviečių gemalų aliejus, kepe
nys. Bakterijos sintezina (sujungia) vi
taminą E žarnose. Šilto vitamino maži 4.
kiekiai yra sukrauti kūno riebaluose. Vi
taminas E esąs maiste siekia sulaikyti 
oksidaciją (gruzdinimą) vitamino A ir 
riebalinių rūgščių. (Oksidacija — stin
gimus su deguoniu, gruzdinimas).

VITAMINAS K yra gaunamas iš 
maisto, be to, bakterijos jo daug .sintezi
na (gamina, sujungia) žarnose. Vitami
nas K yra reikalingas kraujo sukrešėji
mui. Jeigu yra vitaminas K, tai kepe
nys su jo pagelba gamina protrombiną, 
kurs yra būtinas prie kraujo krešėjimo. 
Vitaminas K yra .sugeriamas su pagelba 
tulžies druskų iš viršutinio žarnų trakto. 
Kepenų ligos kaip pa v. geltligė kliudo 
kūno gebėjimui sunaudoti vitaminą K. 
Vitaminas K dažnai skiriamas motinai 
prieš kūdikio gimdymą, kad išvengt nau
jagimio didesnio kraujavimo. Jeigu pa
cientas, kuriam buvo duoitas vaistas prieš 
kraujo krešėjimą, kaip antrai Dicuma- 
rol, pradeda kraujuoti, jam skiriamas 
vitaminas K. Maisto šaltiniai su vitami
nu K yra žalios daržovės (špinatas), po
midorai, sojos pupelės ir selenys.

(JB.us daugiau)

i Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių 

PARENGIMAI

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 38 kuopos ir penktosios 
apskrities bendrai ruošiama 
šeimyniško pobūdžio išvyka- 
gegiižinė įvyks rugpiučio mė
nesio 27 dieną, šeštadienį, Fo
rest Parke, Wpodhavene. 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 Lietuvių Ame

rikoje septintosios apskrities 
rengiama metinė gegužinė-pik- 
nikas įvyks rugpiučio 28 die
ną Rocky 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- 

Ilce-gegužinėj ir linksmai su se
niai matytais draugais praleis
ti sekmadienio popietį. Bus 
skanių užkandžių ir įvairių 
gėrimų troškulio numalšini
mui.

—o—
Binghamton, N. Y. — Susi

vienijimo 50 kuopos rengiama 
graži gegužinė-piknikas įvyks 
rugsėjo mėn. 4 dieną, Antano 
Lėpos vasarvietėje, ant upės 
kranto, Conklin, N. Y. Prasi
dės 1 valandą po pietų.

Vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti Susivienijimo nariai ir 
geros valios lietuviai ir lietu
vaitės kviečiami dalyvauti šia
me tradiciniame SLA 50 kuo
pos piknike-gegužinėje.

—o—
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pirmosios apskrities su
važiavimas šaukiamas šių me
tų rugsėjo mėnesio 18 dieną, 
1-mą valandą po pietų, Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose, 
631 Walnut Street, Easton, 
Pa.

Apskrities sekretorė Jean 
Gegužytė prašo visas pirmo
sios apskrities ribose gyvuo
jančias kuopas išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pri
siųsti į suvažiavimą.
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

Plck-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.

(ŠIA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
BONDSAI—Tęsbtys

18. 50,000 Wash. Chelan County
Pub. Util. Distr.

50,000No. 1 3^%—2005 50,000.00
19. 25,000 Wash. E. Wash.

Joint Author., Pa. 4’4%—93 25,988.96 25,907
20. 50,000 W. Virginla

Turnpk. 4H%—89 50,375.00 28,000
21. 11,000 Chesapeake &

Ohio Ry. ‘‘E” 3^%—96 10,958.75 10,986
22. 15.000 Chesapeake &

Ohio Ry. “E” 3H%-96 15,600.00 15,496
23. Chicago, Burlington

<& Quincy lst 316—85 25,937.50 25,701
24. 25,000 Erle R. R. lst

Consol. “G” 316%—2000 25,162.50 25,145
25. 25,000 Great Northern

R. Co. ‘*Q” 2?6%—2010 24,062.50 24,212
26. 25,000 Louisville & Nashville

R. R. Co. lst *'G” 2%%—2003 22,562.50 22,953
27. 25,000 N. Y. Connecting

R. R. lst “B” 2%—75 25,218.75 25,153
28. 25.000 N. Y. Connecting

R. R. lst “B” 2%%—75 21,250.00 22,068
29. 15,000 N. Y., Chicago & St.

Louis R. R. Co. “E” 3% %—80 15,150.00 15,040
30. 50,000 Northern Pacific

Ry. Co. Cal. 4%—84 49,750.00 49,800
31. 15,000 Penn’a R. R. 416—65 15,300.00 15,034
32. 5,000 Piedmont & Northern

Ry. Co. 3%%—66 5,137.50 5,035
33. 25,000 Reading Co.

lst Ref. “D” 316%—95 24,781.25 24.878
34. 25,000 Southern Pącific

R. R. Co. “F” 2%%—96 24,656.25 24,715
35. 20,000 Southern Pacific

R. R. Co. 2%%—96 16,275.00 16,529
, 36. 5,000 Southern Pacific

R. R. Co. 2%%—96 4,043.75 4,107
37. 25,000 Virginla Ry. lst 3%—95 24,562.50 24,672
38. 23,000 Texas and Pacific

Ry. Co. “E” 3%%—85 22,770.00 22,910
39. 25,000 American Tel. &

Tel. Co. Deb. 3%—86 24.468.75 24,588
40. 25,000 American Tel. &

Tel Co. Deb. 2%%-86 22,812.50 23,156
41. 25,000 Appalachian EI.

Povver Co. 316%—77 25,343.75 25,230
42. 25,000 Arkansas Povver

& IJght Co. 316% 26,687.50 25,900
43. 50,000 Atlanta Gas Light 516—82 48,172.18 48,121
44. 25,000 Brooklyn Union

Gas Co., N. Y. 2%%—76 25,375.00 25,258
45. 18,000 Brooklyn Union

Gas Co.. N. Y. 2%%-76 16,605.00 16,903
46. 7,000 Brooklyn Union

Gas Co., N. Y. 2%%—76 6,422.50 6,512
47. 25,000 California EI.

.Povver lst 2%%—80 24,875.00 24,905
48. 10,000 Centrai Maine

-• Povver Co. "M” 316%—72 10,900.00 10,460
49. 20,000 Centrai Power &

Light Co. “A” 3%%—73 20,175.00 20,058
50. 50,000 Columbia Gas 3%%—80 50,000.00 50,000
51. 50.000 Consolidated Edison

Co. lst Ref. 316%—83 51,125.00 50,566
62. 25,000 Consolidated Edison

Co. 4%%—86 25,535.00 25,496
53. 25,000 Commonwealth

Edison Co. 3%%—88 23,218.75 23,257
64. 25,000 Dalias Power &

Light Co. lst Mtg. 316%—83 25,467.75 25,361
55. 25,000 Detroit Edison Co.

Gen. & Ref. “K” 3%%—76 25,445.75 25,325
66. 25.000 Dūke Povver Co. 3% %—86 25,577.50 25,538
57. 13,000 Ernpire District

Electrlc Co. 316%—69 13,899.60 13,478
58 25,000 Eastern Utilities 3|% %—79 25,725.00 25,633
59. 15,000 Florida Povver &

Light Co. 316%—74 16,350.00 15,921
60. 10,000 Florida Povver &

Light Co. 316%—74 10,650.00 10.619
61. 5,000 Florida Povver &

Light Co. 316%—74 5,325.00 5,100
62. 25,000 Gadineau Povver

Co. lst “C” 3%—70 25,625.00 25,317
63. 50,000 Georgia Povver

Co. 3%—86 50,812.50 50,767
M. 50,000 General Motorą

Acceptance 316%—72 50,000.00 50,000
65. 14,000 Georgia Povver

Co. lst Mtg. 3%%—83 14,126.00 14,110
66. 25,000 Illinois .Povver 316—78 26.062.50 25,813
67. 25,000 Laclede Gas &

Light Co. lst 316%—65 26,350.00 25,615
68. 10,000 Louisiana Povver

& Light Co. 3 %—74 10,237.50 10,163
69. 14,000 Louisiana Povver

& Light Co. 3%—74 14,140.00 10,071
70. 17,000 Michigan Consol.

Gas Co. lst 316%—69 18,052.50 17,515
71. 10.000 Michigan Bell

Tel. Co. 316%—88 10,125.00 10,055

Bendrai bondsų ir Serų ...______— $3,021,516.81 $2,974,190

10,000 Michigan Bell
Tel. Co. 3%%—88 10,125.00 10,055

73. 5,000 Michigan Bell
Tel. Co. 3%%—88 5,062.50 5,034

74. 25,00Q Milvvaukee
Light Co. lst 3%%— 75 25,326.25 25,236

75. 25,000 Montana Povver
Co. 2%%—75 25,260.00 25,152

76. 25,000 Mountaln Statės
Tel. & Tel. 2%%—86 23.250.00 23,536

77. 30,000 Nevv England
Tel. & Tel. Deb. 3%—82 30,600.00 30,440

78. 50,000 Nevv York Tel.
Co. 3%%—96 50,274.00 50,252

79. 25,000 Niagara Mohavvk Povver
Corp. “Gen.” 2%%—80 25,187.50 25,123

80. 25,000 Niagara Mohavvk
Povver 3%%—88 23,687.50 23,710

81. 25,000 Northern Indiana
Public Serv. 3%%-73 25,562.50 25,323

82. 50,000 Pacific Povver &
Light Co. 4%%— 50,208.00 50,182

83. 25,000 Pacific Gas &
Electrlc Co. lst 2%%—80 24,687.50 24,789

84. 25,000 Pacific Povver
Light Co. lst 3%%—82 25,112.50 25,098

85. 50,000 Pacific Gas &
Electrlc Co. 3%%-87 50,744.00 50.685

86. 25,000 Pacific Tel. & Tel.
Tel. 2%%—86 25,906.25 25,690

87. 5,000 Pennsylvania
Electrlc Co. 3%%—72 5,175.00 5,098

88. 5,000 Pennsylvania
Electrlc Co. 3%%—72 5,175.00 5,098

89. 25,000 Pennsylvania Povver
& Light Co. 3%-75 25,187.50 25,062

90. 25,00 Philadelphia
EI. Co. 4%%—86 25,000.00 25.000

91. 25,000 Portland Gas & . .
Coke Co. 3%%—76 24,625.00 24,714 i

92. 25,000 Portland Gen.
Electrlc So. 3%%—75 25,312.50 25,205

93. 25,000 Publ. Ser. EI. &
Gas lst 4%%—86 25,314.25 25,292

94. 50,000 Southern Cal.
Gas Co. 5%%—84 50,864.50 50,864

95. 9,000 Southern Counties
GasCo. of Calif. 3%—71 8,977.50 8,954

96. 25,000 Southern Counties Gas
Co. of Calif. lst “B” 4% %—82 25,353.00 25,328

97. 25,000 Southern Counties Gas
Co. of Cal. lst “B” 4%%—82 25,353.00 25,328

98. 24,000 Tennessee Gas
Transmission Co. 3%—69 24,180.00 24,096

99. 5.000 Tennessee Gas
Transmission Co. 3%—69 5,037.50 5,017

100. 100,000 Tennessee Gas
Transmission Co. 3¥i—75 101,440.00 101,200

101. 25,000 Texas Povver &
Light lst 4%%—86 25,314.25 25,291

102. 24,000 Bethlehem Steel
Co. Consol. 3%—79 24,420.00 24,352

103. 50,000 Detroit Steel
Corp. lst 49,345.00 49,438

104. 25,000 National Steel
Corp. lst 3%%—86 24,906.25 24,911

105. 24.000 Wheeling Steel
Corp. lst 3’/4%— 70 24,780.00 24,564

106. 25,000 Glidden Co., 4%%—83 25,781.25 25,764

Viso $2,996,000 $3,006,516.81 $2,974,190

Šerai Gruodžio 31, 1959 Metais
Skaičius Kiek Rinkos

Šerai šėrai mokčta verte
1. Chicago Lithuanian Community

Center, Ine., Common -------- 150 $15,000.00 —
2. Columbus Ventian Stevens

Bldg., Ine., Ben. Int. -------- 240

Paskolos SLA Nariams Bedarbiams
Sausio 1 d., 1959 metais, balansas -.......................................... $9,772.82

Pinigai Bankuose Gruodžio 31 d., 1959 Metais
Union Nat’l Bank of Mahanoy City, Mac. City, Pa.—- 
Peoples First Nat’l Bank & Trust Co., Pittburgh, Pa. 
Girard Trust Corn Efcchange Bank, Philadelphia, Pa.
Giirard Trust Corn Ebcchange Bank, Philadelphia, Pa,
Girard Trust Corn Ebcchange Bank, Philadelphia. ,Pa.
Girard Trust Corn Ebcchange Bank, Philadelphia, Pa.
Girard Trust Corn Exchange Bank, Philadelphia, Pa.
National City Bank. New York --------------------------------

$7,021.23
5,522.92

61,194.68
25,558.77

7,155.81
10,187.47

6,908.62

Literatūros Fondas ..................... -
Moksleivių Fondas _____ ____
Jaunuolių Fondas ____________
Emigrantų Fondas __________
Bedarbių Fondas ..........................
Lėšų Fondas .................... -............-
"Tėvynės” Fondas ____________
Karo Fondas _____...................—
SLA Tautinė Fondacija -----------
Accidental Fondas _______..........

Viso _________ _____________

Bondsų ir Šerų Kušys
Amortizuota

Kiek mokėta vertė
Suvienytų Valstijų Obligacijos -------------- $611.000.00 $611,000
Geležinkelių Bondsai ------   373,178.75 374,434
Public Utilities Bondsai ............-.............   1,568,982.53 1,558,663
Pramonių (Industrial) Bondsai ________ 199.232.50 199,029
Serai (Preferred & Common) . .................  15,000.00 —
Valstijų Bondsai ............    254,123.03 231,064

Viso ..... .........................................$3,021,516.81 $2,974,190
Praeitais 1958 metais buvo _______________ $2,953,669.04 $2,909,514

Rinkos vertė 1959 metais bondsų ir Šerų —--------$2.486,606

Metinė Bondsų ir Šerų Apyvarta
Bondsų ir Šerų vertė pabaigoje 1958 metų _________ $2,981,394.95
Pirkta naujų bondsų 1959 metais _____ _____ _____ _ 75,864.50
Pelnas ant parduotų bondsų _______________________ 58.09

Viso ...........................-...................................................... $3,029,591.63
Parduota 1959 metų bėgy -------------------- $8,070.95
Pardavimo nuostoliai __________________ 3.87 8,074.82

Likusi vertė ........................................................................_.__$3,021,516.81

. Paskolos Studentams Sausio 1 d., 1960 Metais
Sausio 1 d., 1958 metais, balansas -............................  8,085.00

Atmokėta paskolų ____________________________________ —
Suteikta paskolų .............___________..........................  1,000.00

Balansas __________________________________________$9,085.00

Viso ...................... J....................   $127,049.50
The Gotham Bank, Nevv York, N. Y...............  — 3,500.00
Praeitais 1958 metais buvo ------ ------- ------------------------ $135,746.73

ŠIA ATSAKOMYBES SUDĖTIS
Pomirtiniu rezervai ________________________________$2,350,189.94
Rezervai padengimui svyravimo vertybių ____________ 13,257.86
Rezervai specialėms apdraudoms ___________________ 375,000.00
Laisvas turtas ............................. __ 651,569.65
NeiSmokėtos sąskaitos, algos ir tt. .............................___ 2,439.43
Iš anksto užmokėtos duoklės_____ ______  _ ............... 19,188.87
Išmokėtinos pomirtinės ir ligoje pašalpos __................. 33,237.91

Viso .............................  $3,444,883.66

Išmokėtinos Pomirtinės iki 1959 Metų Pabaigos
Kada mirė Vardas-pavardė, miestas Ir valstija Suma
1— 10—55 G. Milašius, Rockford, III. ___»..........  _ $269.00
2— 3—55 W. Neffas, Chicago, III. ___ ____ __________  1,000.00
3— 4—55 A. Jesmantas, Brooklyn, N. Y. . ..................... 150.00
5— 29—55 A. S. Žukauskas, So. Boston, Mass._________ 250.00
6— 8—55 A. Šlapikas, Seattle, Wash. _______________ 150.00

12—23—55 W. Kuras, Babylon, N. Y. ________ ....... 250.00
2— 8—56 B. Vaičaitis, Nevvark, N. J. _______________ 1,000.00
2—19—56 K. Kantrimas, Chicago, Iii. ________________ 250.00
4— 6—56 Z. Garbenienė, Chicago. III. ________ ______ 300.00

11—26—56 P. Motiecius, VVaterbury, Conn. . ....................  600.00
11—29—56 J. Jurskis, Chicago, III. _________ _________ 500.00
2— 8—57 A. Sventickas, Duryea, Pa. _________________ 213.00
5— 16—57 A. Kaulakis, Levviston, Me. _________________ 211.00
9—12—57 A. Zimkus, Stamford, Conn. ______________ 300.00

11— 12—57 V. Mile, Brooklyn, N. Y. __________________ 150.00
12— 2—57 A. Šokas, Manchester, Conn. ________________ 150.00
1— 9—58 M. Šimkus, Chicago, 111. _______ ___________ 500.00
3— 28—58 A. Vasiliauskas. Wilkes-Barre, Pa. _________ 354.00
7— 27—58 V. Neverauskas, Akron, Ohio _____________ 150.00
1— 7—59 J. Raicunas, Wlaterbury, Conn. _____________ 150.00
4— 21—59 A. Misevičius, Nevvark, N. J. _______________ 150.00
5— 18—59 A. Gutauskas, Akron, Ohio __________________ 150.00
6— 3—59 J. Vasiliauskas, Worcester, Mass. _________ 150.00
6—12—59 M. Vasiliauskiutė, Arlington, Mass. _________ 250.00
6— 18—59 J. Pricinskienė, Thompsonville, Conn. _____ 414.00
7— o—59 B. Beekins, E. Chicago, III. ---------------------- 166.68
8— 4—59 J. Niedzvickas, Lovvell. Mass. _____________ 500.00
9— 9—59 V. Lukšiene, Haverhill, Mass. -------------------- 300.00
9—15—59 J. Laukinas, Baltimore, Md. ________________ 300.00

' 9—15—59 A. Gutauskienė, Baltimore, Md. ___________ 150.00
10— 5—59 M. Brazauskiene, Baltimore, Md. _____________ 1,000.00
10—21—59 J. Petrauskas, E. Chicago, Ind. ---------------  300.00
10— 30—59 A. Janavičius, Nevv York, N. Y. _____   357.00
11— 4—59 E. H. Witt-Hagen, Nevv York, N. Y._______ 150.00
11—16—59 V. Blažiene, Muskegon, Mich. ______________ 300.00
11—18—59 A. Sinkevičienė, Saginavv, Mich. _—...........__ 300.00
11—19—59 I. Cesna, Brooklyn, N. Y. -------------------------- 106.00
11—19—59 V. Shimkus, Chicago, III. ------------------------------ 150.00
11—23—59 O. Dradžiulienė, Bulpitt, Iii. ----------------------- 150.00
11— 30—59 A. Andrejauskas, Rockford, III. ___________ 213.00
12— 7—59 J. Ramoška. Akron, Ohio -------------------------- 1,000.00
12— 7—59 U. Laurinavičienė, Chicago, Iii. ----------------- 1,000.00
12—218—59 J. Maciukonis, Jackson, Mich. _______________ 146.00
12—28—59 M. Majauskiene, Toluca, 111. _____.....................  106.00

Viso ........................................................................................$15,705.68
(Praeitam Seimui raportuota $22,002.70.)

KETVIRTAS SKYRIUS

ĮPLAUKOS IR IŠMOKĖJIMAI 1958 IR 1959 METAIS
ĮPLAUKOS

Fondai
Apdraudos Fondas _______
Pašalpos Fondas ________
Vaikų Fondas ------------------
Našlių ir Našlaičių Fondas 
Tautiškų Centų Fondas — 
Literatūros Fondas ............
Moksleivių Fondas ---------
Jaunuolių Fondas -----------
Emigrantų Fondas _____ _
Bedarbių Fondas -------------
Lėšų Fondas ____________
"Tėvynes” Fondas _______
Karo Fondas ____________
SLA Tautinė Fondacija ___ 
Accid. Assessments ______

Viso

Balansas
Sausio 1, 1958 1959 1960
.__$2,944,432.84 $242.381.90 $260,154.48

245,197.00 33,740.65 35,388.09
72,557.88 11,923.56 12,078.40
23,964.88 3,645.37 2,419.02

1,569.73 1,265.83 1,200.20
160.43 409.95 1.05

8.405.00 —
865.75 — —.

1,206.42 — —
9,772.82 — —

13,559.27 89,398.86 72,736.82
— 16,741.16 16,661.39

1,375.65 78.80 29.45
1,080.75 — .—

— — 318.85

.......................................... $3324,148.42 $399,586.08 $400,987.75

Išmokėjimai
Balansas

1958 1959 sausio L 1960
Apdraudos Fondas . ........... .____ $172,948.02 $208,853.6? $3,065,167.57
Pašalpos Fondas ____ ____ _____ 46,410.04 26,608.77 241,302.93
Vaikų Fondas --------- ------- -........ 1,740.28 925.78 93,893.78
Našlių ir Našlaičių Fondas _— 1,775.16 1,470.48 26,783.63
Tautiškų Centų Fondas ___......... 1,645.00 569.42 1,821.34

.009.38 $341,493.22 $3,461,168 90

250.86 287.07 33.50
9,423.00

100.00
—

765.75
1,206.42
9,772.82

89,398.86 86,116.68 8,114.66
16,741.16 16,661.39 —

— — 1,483.90
. — — 1,080.75

— — 318 85

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS

ŠIA Įeigų Šaltiniai
1958 metais 1959 metais

Apdraudos mokesčiai ____ $137,826.39 $156,142.59
Pašaipos mokesčiai __ 27,657.50 29,348.74
Vaikų skyriaus mokesčiai__ 9,713.42 9,853.45
Našlių ir našlaičių fondas __ 2,624.01 2,417.02
Tautiškiems reikalams _ 1,265.83 1,200.20
Lėšų fondas __ _ ____ 15,084.32 14,289.43
“Tėvynės” reikalams ._ ___ 8,762.11 8,401.40
Preliminary Term duoklės __ 57,169.66 26,426.67
Akcidentalė apdrauda _ _.. ._ —- 318.85
Apdraudos lodavimas _ _ _ 19,221.67 21,619.75
Pašalpos lodavimas _ .... 3,842.06 4,039.45
Vaikų skyriaus lodavimas __ 1,349.12 2,930.15
Morgičių nuošimčiai _ — 8,231.43 9,581.68
Bondsų nuošimčiai 95,967.26 96,774.54
Pinigų nuošimčiai _ _ ___ *267.73 ♦275.15
Nuošimčiai už pask. nariams 210.90 109.92
“Tėvynės” prenumerata ___ 33.10 24.80
Nuosavybių nuomos __ ..... 6,289.10 6,832.03
Kuopų reikmenys _ ___ .50 7.00
Literatūra __ ___  __ _ 9.95 1.05
Ligoje pašalpos įstojimas__ 24.00 19.50
Skelbimai “Tėvynėje” _ _ _ 641.83 1,038.37
“Tėvynės” prenumerata ___ 32.30 22.00
Spaudos darbai __ . 33.10 24.80
Kuopų kaucijos _ _ 199.50 171.00
Permainymas Paliudijimų__ 89.01 88.04
Kareivių fondas _ .. . .. 78.30 29 45
Įvairios pajamos _______ _ 444.64 3,276.60

Viso----------- ------- ----- $396,767.91 $394,963.68
Išmokėjimų Paskirstymas

1958 metais 1959 metais
Pomirtinių ________________$140,868.74 $148,087.05
Senatvės apdrauda __ _ _ 300.00 1,250.00
Cash surrender ___________ 15,791.86 14,275.38
Ligoje pašalpų 27,460.04 26,608.77
Preliminary Term duoklės__ « — 500.00
Organizatoriams atlyginta__ 6,314.27 4,252.00
Algos viršininkams ir tarnaut. 35,879.98 39,412.55
Algos spaustuvės darbin____ 7,831.57 7,849.80
Sočiai Security,

Unemployment Ins., ete____ 3,115.40 3,263.86
Centro daktarui-kvotėjui ___ 138.00 88.00
Viršininkų ir komisijų išlaidos 11,521.60 10,530.48
Apdraudos Departmentų lėšos 167.00 388.00
Raštinės, spaust, ir kt nuoma. 2,689.05 3,013.92
Raštinės išlaikymas _ _ __ 423.42 716.88
Popieris ir reikmenys __ 1,836.27 3,260.55
Paštas, ekspresas ir telefonas 2,577.69 2,889.89
“Tėvynės” leidimo lėšos 8,909.59 8,811.59
Kuopų daktarai _ 969.50 615.00
Aktuarams __ __ 1,712.50 2,290.65
Baldai ir įrengimai___  ___ — 1,893.15
Literatūra _ _____ 250.86 295.05
Tautiškiems reikalams __ _ _ 1,245.00 569.42
Nuošimčiai _ _ __ 573.62 44.80
Kuopų sekr. 1% atlygini. _mas 2,422.86 2,826.44
Grąžinta Apdraudos Fondo __ 850.35 1,095.97
Grąžinta Pašalpos Fondo___ 139.60 179.40
Grąžinta Vaikų Fondo -........... 71.11 56.30
Grąžinta Lėšų Fondo_______ 122.82 148.83
Grąžinta Mišraus Fondo____ 11.14 12.50
Našlėms ir našlaičiams _____ 1,775.16 1,470.48
Apdrauda ir kaucija

(Fidelity Bonds) ____ ____ 1,162.00 1,268.99
SLA nuosavybių taksai ir kt. 8,094.92 11,477.33

(Bus daugiau)

Solistė A. Stempužienė Pittsburghe
Gerai padarė jubiliejinio 

SLA banketo šeimininkai, pa
sikvietę muzikus A. Stempu- 
žienę ir J. Švedą programai 
atlikti. Tai suteikė didelio 
pasitenkinimo net rafinuo
tiems estetams. Bemaž visi 
banketo dalyviai priėmė pro
gramą labai nuoširdžiai, džiū
gaudami ir net keldami ova
cijas.

Tiktai negera buvo tai, kad 
dėl stovėjusio estrados prieša
kyje garbės stalo beliko dai
nuoti iš estrados gilumos ne 
koncertiškai ir net ne kabare
tiškai. Abu muzikai atrodė 
nuskriausti. Tarytum pakak
tų jau vieno nepatogumo— 
dainuoti prieš sėdinčius prie 
Stalų ir jokiomis išgalėmis ne- 
sugebiančius susikaupti žiū
rovus (daugelis dainininkų at
sisako nuo tokio jų menkini
mo). Tuo tarpu atrodo, kad 

lengvai buvo galima tokių 
klaidų išvengti.

Didžiabalsei solistei giedant 
himnus kiek patogesnėje pozi
cijoje, gal net nebuvo reika
lingas garsintuvas. Balsas bu
vo galingas ir dikcija—abiem 
kalbom pavyzdinga.

Sekančiuose programos ku
riniuose paaiškėjo, kad salė 
akustiškai gana “lengva,” tad 
tokiai vokalistei iš tikro butų, 
buvę naudingiau atsisakyti 
nuo garsintuvo, kuris porą 
kartų net pakenkė savo gir- 
gėjimu A. Vanagaičio “Gode
lėms” per stipresnes frazes. 
Kiek drąsiai ir bravuojamai 
praskambėjo A. Bačiuno “Už 
stalo sėdau,” tiek sekantis C. 
Sasnausko “Užmigo žemė,” 
kontrastiškai subtilus, buvo 
nelengvas ir net privertė mus 
įtarti mažytį detonavimą be- 

forzuojant. Betgi žinome, kad 
ta dainininkė beveik niekados 
nedetonuoja.

Įprastas šitai par excellence 
solistei pasisekimas privedė 
prie bizo, kuriam ji pridėjo S. 
Šimkaus “Kur bakūžė sama
nota.” Tačiau, nors truputį 
transponuotas, vis viena, že
myn ar aukštyn, dalykas nie
kados nepasieks autoriaus 
tikslo, kas, suprantama, kom- 
pozitorius jaudina. Be to, šį 
kartą ir tekstas buvo pakeis
tas (gal per klaidą?).

Dainavimas operoje reika
lauja daugiau rankų, dainavi
mas koncerte reikalauja labai 
mažai rankų, bet kiekvienas 
judesys turi būti reikšmingas, 
rankos negali įbuti “medinės” 
arba “svetimos.” Tiesa, tai 
yra jau vaidybos sritis. Bet 
kas daryti, kad daugumas mu
sų holistų ta sritimi nesidomi?

Tikėsimės, kad šioji jau ga

na aukštai viešpataujanti gas- 
troliuotoja priims šias pasta
bėles, kaip linkėjimus dar 
gražesnei ateičiai.

Rimtas muzikas J. Švedas 
tapų ne1 tik nustumtas į patį 
giliausi estrados kampą, bet 
ir pianiną gavo tokį, kad tu
rėjo net atsisakyti nuo tam 
tikros kairiosios rankos “dar
bo” dalies. Vis dėlto įstengė 
pasirodyti, kaip visados, jaut
riu lydėjimu, muzikini inter
pretacija, skoningu efektų pa
brėžimu, kiekvieno kurinio su
pratimu ir patyraus pianisto 
atbaigtais komplikuotais pa
sažais.

Vladas Braziulis.

Pittsburgh, Pa.

Sandaros Seimas Buvo 
Sėkmingas

Susivienijimo 51-mo seimo 
proga, įvykusio liepos 11-14 

dienomis, ta proga čia įvyko 
ir Amerikos lietuvių Tautinės 
Sandaros seimas. Jis prasidėjo 
panktadienį, liepos 8 dieną faz
ine pačiame Roosevelt viešbu
tyje, k aiame vyko Susivieni
jimo posėdžiai. Sandaros sei
mui pirmininkavo jos ilgame
tis pirmininkas Stasys Gegu
žis. Seimas tęsėsi penktadienį 
ir šeštadienį, dalyvavo nema
žai delegatų, kurių dauguma 
buvo ir Susivienijimo seime 
l uopų išrinkti delegatai.

Iš šalies stebint atrodė, kad 
visi seimo dalyviai buvo susi
domėję savo politines organi
zacijos reikalais. Beveik kiek
vienas jų ėmė balsą ir kalbėjo 
vienu ar kitu organizacijos 
reikalu. Valdyba pateikė ra
portus iš dviejų metų atliktų 
darbų. Po raportų buvo duo
dami klausimai, į kuriuos val
dybos nariai atsakinėjo. Po 
duotų klausimų ir atsakymų, 
raportai priimti.

Seimo antros dienos posėdy

je buvo rinkimas valdybos se
kantiems dviems metams. Val- 
dybon išrinkti beveik visi tie 
patys asmenys, kurie organi
zacijai tarnavo per praeitus 
du metus. Naujas įėjo tik vie
nas vice pirmininkas dr. K. 
Drangelis. Iki šiol buvo tik 
vienas vice pirmininkas, o nuo 
šio seimo ibus du dr. K. Dran
gelis ir A. Čaplikas. Redakto
rium pasiliko tas pats M. Vai- 
dyla.

Šeiminis banketas
Sekmadienio vakare Lietu

vių Piliečių Klubo patalpose 
įvyko Sandaros šeiminis ban
ketas. Jį surengė pittsburghie- 
tės veikliosios moterys, kurios 
pagamino skanius užkandžius, 
taipgi netruko ir gėrimų troš
kulio numalšinimui. Dalyvavo 
apie du šimtai sandariečių de^ 
legatų ir svečių, atvykusių iš 
toliau į Susivienijimo seimą ir 
vietinių pittsburghiečių.

Buvo kalbų programa, ku
riai vadovavo veiklioji pitts- 
burghietė p. Bronė Pivaronie- 
nė. Ji pradėdama programą 
pasakė įžanginę atitinkamą 
prakalbėlę. Po to pakvietė vi
są eilę dalyvių tarti vieną kitą 
žodį. Visi pakviestieji kalbėjo 
trumpai, tačiau visų kalbos 
buvo nukreiptos į sandariečių 
veiklą, jų seimą ir šeiminį 
banketą. Taipgi buvo prisi
minta ir sandariečių veikla 
lietuvių taikos ir Lietuvos 
naudai.

Banketas, kaip ir pats sei
mas, praėjo jaukioje nuotaiko
je. Dalyviai, kiek teko išgirsti 
iš dalyvaujančių svečių ir 
viešnių, buvo patenkinti. Kai 
kurie net pareiškė, kad tokie 
parengimai, kokiu buvo san
dariečių pastangomis suruoš
tas šeiminis banketas, butų 
dažniau suruošti, tai žmonės 
galėtų arčiau susipažinti su 
sandariečių veikla.

Dalyvis.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Linkėjimai SLA Personalui

Ponia Verną Zablackienė iš 
Brooklyno, p. Anna Higgins 
ir sūnūs Lee iš Mahanoy City, 
Pa., viešiedami pas savo se
serį p. Chas Yurkevičienę Sag 
Harbor, Long Island, Susivie
nijimo centro personalui pri
siuntė nuoširdžius linkėjimus.

Elena Vyziutė-Kulber,
Susivienijimo narė, šeštadienį, 
rugpiučio 27 dieną drauge su 
dukra Gabija išskrenda į Eu
ropą. Jos aplankys Vokietiją, 
Angliją, Šveicariją, Škotiją ir 
Italiją. Sugrįž apie pabaigą 
rugsėjo mėnesio.

Mažosios Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio Reikšmingas Su

važiavimas
Darbo Dienos savaitgalyje, 

būtent rugsėjo 3-5 Atlantic 
City, N. J. SLA vasarnamyje 
įvyksta Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio suvažiavi
mas, kuris manoma bus gau
sus ir pagal jau parengtą pro
gramą bei numatomas paskai
tas bei pranešimus neabejoti
nai bus turiningas.

Ši jaudri ir sumaniai tvar
koma organizacija šiandieninėj 
lietuvių visuomenėje turi ne
abejotiną svorį ir patraukia 
daugelio veikėjų palankų dė
mesį savo plačiais užsimoji
mais. Šiai organizacijai labai 
sėkmingai vadovauja M. Bra- 
kas, pasižymėjęs politinis bei 
visuomeninis darbuotojas.

Clevelandiečiai Praeitą Savai
tę Buvo Okupavę ŠIA Namą 

Atlantic City, N. J.
Šiais metais taip susiklostė, 

kad buvo savaitės, kai SLA 
vasarnamis buvo užimtas chi- 
cagiečių, kitą savaitę bostoniš- 
kių ir tt. O paskutinę savaitę, 
galima sakyti, SLA vasarna
mį išimtinai buvo užvaldę Cle
velando gyventojai, daugumo
je SLA veikėjai. Čia turim su
minėti pirmoje eilėje žinomą 
veikėją dr. Pautienių su šei
ma, o taip pat šių garbingų 
clevelandiškių 
knnio, Kalvaičio šeimas ir 
priedu atskirus Clevelando va
sarotojus Rydelį ir Rutkaus
ką.

dėl visi vietiniai ir apylinkėse 
gyvenanti lietuviai kviečiami 
atsilankyti į Lietuvių Dieną, 

. pa matyti parodą ir pasiklau
syti žymaus svečio kalbos, ku
ris daug naujo gali pasakyti, 
kaip neseniai atvykęs iš Euro
pos. Koresp.

Jaunuoliams paskelbto Susi
vienijimo konkurso duomenis 
komisija jau atsiuntė. Kitame 
numeryje apie tai plačiau 
rašysim.

Radijo Klubas maloniai kvie- 
čia visus Detroito ir apylinkių 
lietuvius Radijo Klubo narius 
ir svečius gausiai atsilankyti į 
šią gegužinę ir su savo priete- 
liais bei pažįstamais maloniai 
ir linksmai praleisti laiką.

Parodykime, kad mums ru
pi lietuviškos radijo valandos 
išlaikymas ir ją paremkime.

A. J.

pakilus, kur dainos sutartinai 
skamba, kur žmonės linksmai 
su draugais šnekučiuojasi bei 
užkandžiauja... juk tai prime
na Lietuvą, nes vien lietuviai 
tokius gražius papročius turi 
ir jų prisilaiko. Garbė Pitts
burgho lietuviams už jų pat
riotiškumą,- už senų tradicijų 
palaikymą ir gražų bei darnų 
sugyvenimą. Gerbė ir padėka 
Pittsburgho biznieriams už jų 
gražią tvarką ir veišingumą 
piknike. “ATŽALAS”.

Worcester, Mass.
pa-

Pittsburgh, Pa, Sparčiai Ruošiamasi Prie 
Lietuvių Dienos

Chicago, Illinois

SLA 134-tos Moterų 
Kuopos Veikla

Buvo Neapsakomai Didelis ir 
Gražus Pittsburgh’o Biznierių 

Piknikas

SLA 134-tos moterų kuopos 
po atostoginis LABAI SVAR
BUS susirinkimas įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 1 dieną, 
Hollyvvood svetainėj, 2421 W. 
43-čia gatvė. Pradžia 7:30 va
landą vakare.

Visos narės nuoširdžiai kvie
čiamos dalyvauti, nes yra la
bai svarbių reikalų, kurių tar
pe bus gryžusių iš Deimanti
nio Seimo delegačių labai 
svarbus ir įdomus pranešimai. 
Taipgi turime pasiruošti ge
gužinei, kuri įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 11 dieną Liepos 
sode. Taipgi prašome nepamir- 

ir mokesčius užsimokėti.
Organizatorė.

lietuvius palinksi- 
ir nenusivylė nei 
tenai buvo nuvy-

sti

Detroit, Michigan

Bus Linksma ir Puiki
Gegužinė-Piknikas

A. L. B. Radijo Klubas pra
neša, kad klubo metinė gegu- 
žinė-piknikas įvyks rugpiučio 
mėn. 27 dieną, šeštadienį 
Beech Nut Grove darže prie 
Midlebellt. Prasidės 12 valan
dą ir tęsis iki vėlumos.

Puiki muzika, turtinga lote
rija. Radijo Klubo šeimininkių 
skaniai paruošti valgiai, svai
gus alutis ir daug kitų įvairu
mų. Be to atvirame lauke bus 
kepamas avienos kepsnys — 
“Šašlykas” ir ten pat karštas 
dalinamas svečiams.

Liepos 31 diena išaušo graži 
ir saulėta. Tūkstančiai lietuvių 
iš visų Pennsylvanijos, Ohio ir 
W. Virginijos apylinkių ruo
šėsi jau iš anksto tai dienai, 
nes Pittsburgho Vaizbos Bu
tas šiais metais ypatingai pa
žadėjo savo pikniką paįvairin
ti ir visus 
minti. Na, 
vienas kas
kęs. Dideli ir platus Lietuvių 
Ūkio žali plotai, užimą keletą 
šimtų akrų žemės mirgėte 
mirgėjo jau nuo ankstaus po
piečio piknikaujančių lietuvių. 
Apie porą tūkstančių žmonių 
susirinkę gėrėjosi gražia gam
ta ir maloniai sklindančia lie
tuviška muzika. Mažiesiems 
buvo karusėliai ir gyvi asiliu
kai pasijodinėjimui, o suaugu
siems karštus ir sausus gomu
rius gaivino šaltas ir putojan
tis alus, kurio kiekvienas vel
tui gayo kiek tiktai norėjo.

Pavakaryje užsiregist r a v o 
jaunos lietuvaitės gražuolės 
konkursui. Iš 
tuvaičių buvo
penkiolikmetė geltonkasė pa
nelė N. Martinionytė šių metų 
Miss Lithuania of Pittsburgh. 
Su gyvų rožių puokšte ir gra
žiomis dovanomis apdovanota, 
ji buvo rūtų vainiku apvaini
kuota, o ukrainiečių orkestras 
grojo iškilmingus maršus. 
Taip gražiai ir sklandžiai vis
kas ėjo, taip malonu tokiose 
iškilmėse būti kur visų ūpas

Per pasidarbavimą Parkų 
Komisijos nario Edvardo J. 
Sturckaus, ruošiamai Lietuvių 
Dienai gailta veltui VVorceste- 
rio Auditorija, už kurią reikia 
mokėti iki $500.00. Toji diena 
bus lapkričio mėn. 27 dieną. 
Čia bus įvairios parodėlės įvai
riausių lietuviškų išdirbinių, 
valgių, piešinių, taipgi bus de
monstruojami šokiai, dainos, 
muzika, dainuos jungtinis vie
tos choras ir solistai. Bus su
daryta 20 įvairių komisijų, 
kiekviena turės savo darbą 
padaryti.

Kai kurioš komisijos . jau

pradėjo veikti 
niai jau sudarytas prezidiu
mas iš A. Tomkaus, A. Kan- 
droto, P. Račiukaičio, V. Ma
čio, kun. J. Steponaičio, kun. 
J. Jutkevičiaus, adv. Millerio, 
Parkų Komisijos nario E. 
Struckaus, inž. A. Vagelio. 
į finansų komisiją įeina: kun-. 
J. Steponaitis, J. Glavickas, J. 
Salaviejus, J. Krasinskas. Į 
spaudos komisiją: adv. A. Mil- 
leris, P. Pauliukonis, V. Ma
čys ir J. Krasinskas. Į kitas 
komisijas įeina sekanti ponai 
ir ponios: S. Vaskas, K. La
pinskas, J. Palubeckis, Vincen
ta Kielienė, Julė Lendraitienė, 
Ona Tareilienė, M. Žemaitai
tis, Bronė Millerienė, A. Wait- 
kins. Vėliau bus daugiau pa
pildoma.

Viršminėtą dieną bus de
monstruojama lietuviška kul
tūra, kad supažindint vietos 
amerikiečius.

Vėliau teks daugiau rašyti 
apie šią lietuvišką dieną Wor- 
cesteryje. J. Krasinskas.

paviršuti-

Paieškojimai
UetavM Generalinio Konsulo 

New Turke paieftkomi asmenys:
Paužuolytė-Ribokienč Veronika, 

vyras Ribokas Kazimieras ir duk
tė Aldona — žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti.

vienuolikos lie- 
išrinkta jauna

Pieslikas Juozas, sūnūs Dominin
ko, iš Raguvos vals.

Pikelis Jonas, sūnūs Juozo.
Radavičius Stasys, sūnūs Adolfo.
Ribokas Kazimieras, jo žmona 

Paužuolyte Veronika, ir duktė Al
dona — žinantieji apie juos prašo
mi atsiliepti.

Rimkunas Marijona.
Šaulienė EI bieta, žmona Stasio, 

kil. iš Jurbarko.
Sedziukevič Petras.
Šimakauskas Alekas, Antanas, 

Jonas ir kiti broliai, ir seserys Ju
lija, Magdalena ir Veronika, iš 
Kampinių km., Kalvarijos vals., 
Marijampolės apskr.

Šimkienė-Karpickaitė Anelė, vy
ras Šimkus Vladas ir dukterys Ja
nina, Marytė, Regina ir Valentina. 

Slaviškas Stanislovas.
Slaviškas Vincentas.
Stasiukonis Adomas, iš Šėtos vai., 

Kėdainių apskr.
Šultė Antanas, Jonas ir Klemen

sas. iš Pakliaupės k., Laižuvos vai., 
Mažeikių

Survila
Survila 

oklyn, N.
Tamašauskas Bronius.
Treinys Jonas. I
Usavičius, du broliai, iš Medilių 

k., Šešuolių vals., Ukmergės apskr.
Vaičekauskas Antanas, sun. Pet

ro, iš Kretingos vals.
Vilimas-Užvalis Juozas.
Virblis Jan, sūnūs Vaclovo, dir

bęs laivų dirbtuvėse (shipyard) 
New Yorke ar Brooklyne.

r ROCKFORD, ILL.
Jei galvojate parduoti ar 

r pirkti namą bei kitokią nuo- 
| savybę, sąžiningam ir drau- 
ęj giškam patarnavimui skam- 
| binkite: 
H WO 5-5890
į Taip pat patarnavime pinigų 
Į ir siuntinių persiuntimui J 
Į Lietuvą ir kitus kraštus. 
Į J. DAGYS Real Estate 

NOTARY PURLIO 1 
Įj 114 N. Rockton Avė. 
r

4

apskr.
Edmundas ir Henrikas.
Jonas, gyvenęs gal Bro- 
Y.

Ted. STagg 2-5043
Matthew P. Railas 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL HOME

Ali. BALTRUNAS-BALTOT 
Reikalų vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

Vyšniauskas Juozas, ir seserys 
Ieva ir Magdalena, vaikai Juozos 
ir Vingilytės (Vingevičiutčs) Vyš
niauskų.

Zokas Vincas, sūnūs
Balčiūnas Boleslovas.

Antano.
ę

Ileškomlejl arba apie 
tieji maloniai prašomi

OONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

Juos tina b 
atsiliepti:

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Sutelktam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR

J. B. SHALINS { 
Tel. Vlrginia 7-4499
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Savaitinė Atskaita Išmokėtą Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

< f

Čekiai Išrašyti U* Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
' Preaddentui ir Iždininkui Pasirašyti

Rugpiučio 20, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinės
KONSTANCIJA TURiUTIENE, 38 kp., Brooklyn, N.

Y., gimusi 1875 metais, Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė lapkričio 5, 1916 m. Mirė birželio 29, 1960 
m. Vėįięnės dukteriai Anna Napier pomirtinės 
išmoktą --------- -------------------------------------

VINCAS AMBĖOZEVIOIUS, 57 kp., Worcester, Mass., 
gimęs•rugpiučio 10, 1889 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė sausio 1, 1931 m. Mirė balandžio 28, 
1960 m., Velionio dukterims Adelei Shultz ir 
Julei Eląherty pomirtinės išmokėta___________

MiLKALINA BRAZAUSKIENE, 64 kp., Baltimore,
Md., gimusi liepos 10, 1881 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė balandžio 27, 1910 m. Mirė rugpiu
čio 8,' 1960 hl. Velionės dukteriai Louise Gricu- 
nas pomirtinės išmokėta_____________________

MARCELE PAKAiRKjLIENE, 122 kp., Chicago, III., 
gimusi 'rugpųičio 10, 1875 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė liepos 7, 19JL8 m. Mirė rugpiučio 
7, 1960 m. Velionės sunui Juliui Pakarkliui po
mirtinės išmokėta___________________________

ANTANINA SKARŽINSKIENK, 165 kp., E. Vander- 
grift, Pa., gimusi vasario 19, 1878 m., Kucenų 
kaime, Lietuvoje. Prie SLA prisirašė balandžio 
7, 191$ m- Mirė liepos 28, 1960 m. Velionės 
Stella Beck pomirtinės išmokėta_____________

PRANE: MAiKAiR, 310 kp., Rhinelander, Wįis., gimusi 
gruodžio 19, 1886 m., Lietuvoje. Prie SLA prisi
rašė kovo 1, 1919 m. Mirė birželio 20, 1960 m. 
Velionės vaikams Bernice Jewell, Peter Zarm ir 
Sylvester Zarm pomirtinės išmokėta---------------

PAUL MOLIS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs gegu
žės 16, 1889 m., Mikėnai, Panevėžio apskr., Lie
tuvoje. Prie SLA prisirašė gruodžio 6, 1925 m. 
Mirė liepos 5, 1960 m. Velionio žmonai Eugenia 
Molis pomirtinės išmokėta __________________

JONAS MttTRIKlAS, 352 kp., Detroit, Mich., gimęs 
sausio 6, 1890 m., Kulyčių sod., Pakrojaus valse., 
Šiaulių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė ba
landžio 1, 1923 m. Mirė balandžio 19, 1960 m. 
Velionio žmonai Antaninai Mitrikas pomirtinės iš
mokėta ___________ ____ _______ _____ _____
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$150.00

452.90

HITLERIS IR MUSSOLINI
"Laisvosios IJetuvos” 3-13, 1959, numeriuose tilpo:

1. Rachelės Mussolini jdomųs, 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 j 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, III.

tarpą.

numerius su šiais ir kitais Įdomiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

-I

O'

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ

Licensed by Inturist

Į

Šilerio, Poš- 
šeimas

900 Llterary Road
CLEVELAND 13, OHIO
Tel. TOwer 1-1401
632 W. Oirard Avenue 

PHILADELPHIA 23, Pa.
Tel. WAlnut 5-8878

East Hennepin Avė.

Avenue 
CONN.

Ruošiamės Prie Lietuvių 
DIENOS

Toronto, Canada

Vietiniai lietuviai visu smar
kumu ruošiasi prie Kanados 
Lietuvių Dienos, kuri įvyks 
rugsėjo 3 ir 5 dienomis. Bus 
graži ir turininga programa 
dalyvių patenkinimui. Kiek 
man žinoma, dainuos jungtinis 
choras, taipgi bus pavieniai 
pasirodymai ir meno paroda, 
kurioje dalyvaus Amerikoje ir 
Europoje pasižymėję dailinin
kai.

Be pačios parodos bus ir 
kalbų. Kalbėtoju pakviestas 
neseniai į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvykęs Lietuvos 
Atstovybės Washingtone pa
tarėjas dr. Stasys Bačkis. To-

I
I 
!I 
I 
i

SLA VASARNAMIS
128 Boarthvalk at Oriental Avenue

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. <

Užsisakyki t kambarius iš anksto laišku ar telefonu. 
Kreipkitės:

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

Tel. 5-9370
ar

SLA
307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.

Tel. LAckawanna 4-5529

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ, RESPUBLIKASIR KITAS

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
Aldam 
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

kasdien nuo 9-6

150.00

150.00
4

150.00

1,000.00

89.00

150.00

__$2,291.90
$108,143.16

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

Avė.

MASS.
ANdrew 8-5040

3216 Sunset Blvd.
LZ)S ANGET.ES 26, CALIF. 
Tel. NOrmandy 5-9887 

tūkstančius patenkintų klijęntų, 
įkla

132 Franklin
HARTFORD,
Tel. CHapel 6-4724
11339 Jos. Campau 
DETROIT 12, MICH. 
Tel. TOwnsend 9-3980

217 
MJNNEAPOLIS 14, MINN. 

J Tel. FEderal 2-4908
100% garantuoja pristatymą. Klek 
per 8—7 savaites (oro paltu laike

135 WEST 14th STREET
NEW YORK 11, N. Y.

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

2134 W. Chicago 
CHICAGO 22. TU, 
Tel. DIckenson 2-8232

Mueų didžiuli firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijen 
vienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. Ir adresatą pajrfe __ _______ ___
7—12 dienų). įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuoM MMfta Informacijų apie naujas muitų normas ir rmus.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV i” tur* daug rinitų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviškonica 
bendruomenės ir visos žmonijos gyveninio sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*—- 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Fjl laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ “NEPRIKLAUSOMĄ I LETUVĄ” gauna 
bargan ligi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 George St, Ville Laaaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta 8. MIOHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APKASOMA:
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 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; Nuostatais požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių . . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! 8u gražiais paveikslais. 
Užsisakiusiems knygą tuoj pat pasiunčiame.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti
“KELEIVIS”

686 East Broadway So.

Kaina tik 75 centai
Šiuo adresu:

Boston 27, Mass.
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■ Viso ___................................................ .
Nuo pradžios šių metų bendrai viso----------

Išmokėtos Vaikų Pomirtinės
TERESE SUOPYS, 63 kp., Chicago, III., gimusi kovo 

15, 1945 m., Austrijoje. Prie SLA prisirašė spalių 
7, 1949 m. Mirė liepos 27, 1960 m. Velionės mo
tinai Elenai Suopys pomirtinės išmokėta...........J

Išmokėtos ligoje pašalpos
DAUNORAS, 13 kp., Minersville, Pa., sirgo 7 savaites _____
ŽIBĄS, 1|, kp., Cleveland, Ohio, sirgo 11 sav. 6 d. ..................
MAKAUSKAS, 23 kp., Shenandoah, Pa., sirgo 9sav. 1d. _____
KEZHNIUS, 64 kp., Baltimore, Md., sirgo 4 sav. 6 d._______

M. LENARD. 66 kp., Ansonia, Conn., sirgo 11 sav. 6 d. _____
M. POŠKA, 77 kp., Rockford, III., sirgo 11 sav. 6 d. . ............... ..
M. PAKARKIJIEN®, 122 kp., Chicago, III., sirgo 3 sav. 2 d._
J. GRAUŽINIS, 136 kp., Cleveland, Ohio, sirgo 8 sav. 6 d. ____ 
J. GELMINIS, 347 kp., Frovidencc, R. I., sirgo 11 sav. 6 d. ____

Viso ......... —.........
Nuo pradžios aių .metų bendrai viso

$1,000.00

M. J. VINIKAS, 
SLA Sekretorius.i

• *■■*»*» d***“>•-, ■

.._$662,17
$19.497.12

$81.00 
__ 41.90 
__ 55.00 
__ 126.00

55.51
— 80.00
— 15.00
- 117.00

90.76

MM

NAUJIENOS
Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS turi savo korespondentus kiekvienoje didesne* 

Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europe* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.

NAUJIENOS spausdina vėliausias, tiksliausias ir įdomiau*®* 
žinias iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.

NAUJIENOS spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir "Kritikos bei polemikos’ 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuomSMN*

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/I 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse * 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoje - 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jai pasiųsite čeki arba Money OrĄf te 
Wn adresu:

NAUJIENOS
173f S®wtli Ha Uted Street. Clricar® 8. HKj» ••
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