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SLA DEIMANTINIAM SEIMUI 
PITTSBURGHE PRAĖJUS

SLA trečiosios apskrities sudaryta komisija 
seimui ruošti turėjo daug darbo seimą ir šeimi
nius pokylius rengiant. - Delegatai ir svečiai 
ilgai nepamirš šeiminio banketo ir jame pasa
kytų kalbų. - Seimas tesėsi pusketvirtos die
nos. - Visi parengimai buvo gerai suruošti

Rašo Pittsburghietis Korespondentas.

Seimai ateina ir praeina, tačiau ne visada pagalvojame, 
kad tų seimų surengimui ir tinkamam šeiminių parengimų pra- 
vedimui priseina įdėti daug darbo, prakaito ir širdies. Tokį 
darbą atliko pittsburghiečiai. Seimo rengimo komisija, kuriai 
vadovavo 3-čios apskrities šie asmenys: S. Bakanas, F. Žilins
kas ir Bronė Pivaronienė.

Tačiau didžioji darbo našta krito ant ponios Pivaronienės 
ir SLA prezidento Povilo Dargio, kuris dalyvavo visuose paren
gimų komisijų posėdžiuose ir kiekvienam darbe, surištame su 
seimo rengimu. Ne tik kad Povilas Dargis pats visur prisidė
jo darbu, bet jis ir jo žmona Gertrūda per paskutinius tris mė
nesius, per savo vedamą radio programą garsino įvykstantį 
SLA Seimą, kiekvieną sekmadienį, net skirdamas 5-kias minu
tes radio laiko.

Be šių seimo darbų jam dar reikėjo vesti (pirmininkauti) 
priešseiminį ir po šeiminį Pildomosios Tarybos suvažiavimą ir 
dar pirmininkauti SLA Seimui.

Malonu čia priminti, kad finansų sukėlimui, tai yra gavi
mui garsinimų į Seimo programų knygą daug pasidarbavo po
nia Albina Mičiulienė, B. Pivaronienė, P. Dargis, S. Bakanas ir 
Gedeminskienė. Iš parengimų minėtini — atsilankymas į Pitts- 
burgho Universitetą, kur delegatai buvo šiltai pasveikinti ir 
tikrai lietuviškai pavaišinti. Daug darbo įdėjo šio kambario 
įrengimui ir finansavimui Pittsburgho lietuviai, vadovaujant 
Petrui Pivaronui. Jam mirus, dabar komitetui pirmininkauja 
p. Bronė Pivaronienė.

Ilgai delegatai ir pittsburghiečiai nepamirš įvykusio Šeimi
nio Banketo (trečiadienį liepos 13-tą dieną) Roosevelt viešbu
čio didžiojoje salėje. Tai buvo bene vienas iš didžiausių ban
ketų įvykusių per paskutiniuosius kelis SLA Seimui, bėgyje 
paskutiniųjų šešių metų. Meninę programą išpildė žymi solistė 
Aldona Stempužienė, akompanuojant muzikui Jonui Švedui. 
Puikią kalbą pasakė Lietuvos atstovas p. J. Rajeckas iš Wa- 
shingtono. Kalbėjo Pittsburgho Universiteto atstovė Ruth 
Crawford Mitchell anglų kalba, ir tikrai ugningą kalba buvo 
musų SLA prezidento Povilo Dargio. Po banketo įvyko šokiai, 
kurie tęsėsi net iki 1 valandai nakties. Programos vedėja bu
vo Bronė Pivaronienė.

Pats SLA Seimas bene buvo trumpiausias SLA istorijoje, 
jis tęsėsi tik 3 ir pusę dienų. Tai yra pirmadienį seimavojome 
visą dieną, antradienį irgi pilną dieną, trečiadienį tik pusę die
nos (nes tos dienos popietį delegatai lankėsi Universitete) na, 
o ketvirtadienį baigėsi pats seimas.

Delegatai seime užsilaikė tikrai pavyzdingai, seimo vedimo 
tvarka irgi buvo gera ir pavyzdinga. Daugiausiai seimui pir
mininkavę SLA prezidentas Povilas P. Dargis. Jį laiks nuo 
laiko, gabiai pavadavo dr. A. Montvidas ir dr. S. Biežis.

Šiame seime į mirusiojo vice prezidento Juozo Maceinos 
vieta buvo išrinktas visų gerbiamas S. Gegužis. Jo išrinkimu 
ne tik seimo delegatai, bet ir bendrai Amerikos lietuvių visuo
menė bus tikrai patenkinti, nes p. S. Gegužis yra rimtas pat- 
rijotas visuomenininkas. Visi kiti SLA Pildomosios Tarybos 
nariai, referendimu išrinkti, per SLA kuopų balsavimus, vien
balsiai buvo seimo užtvirtinti.

Laike seimo buvo prisiųsta ir aukų įvairiems SLA fon
dams. Pažymėtina tas, kad šiame seime buvo gana didokas 
delegatų skaičius iš naujai atvykusių, kurių tarpe puikiai reiš
kėsi: V. Sidzikauskas, A. Kalvaitis, V. Braziulis, S. Gudas, J. 
Audėnas, adv. L. Šmulkštys, Pranas Joga iš Akron, Ohio. Iš 
čia gimusių puikiai užsierekomendavo: C. Austin, E. Mikužiu- 
tė, Jean Gegužytė, C. Namaksy, N. Bajorienė ir Thomas Mike- 
lionis-Mack. Šiame seime dalyvavo daug senų SLA veikėjų- 
veteranų. Iš jų dažnai reiškėsi ir puikiai seime užsirekomen
davo: Viktoras Kamarauskas, pp. Matai, pp. Misčikai, pp. Praš
kevičiai, Stanislovaičiai, dr. Draugelis, pp. Michelsonai, p. Tu- 
mavičienė, K. Jurgeliunas, J. Radzevičius, pp. Pivaronai (chi- 
cagiškiai), K. Katkevičienė, dr. E. Satkoff, J. Strazdas, F. Mo
tuzas, A. Lėpa, A. Andriulionis, Chaplikas, S. Bakanas. Čia 
buvo malonu matyti Amerikos Lietuvių Tarybos sekretorių ir 
“Naujienų” vyriausią redaktorių dr. P. Grigaitį, “Sandaros” 
redaktorių M. Vaidylą. Turėjome mes ir šerifą (sheriff) žymų 
veikėją iš Connecticut valstijos Bujanauską. Iš tolimos Flori
dos delegatą F. Rodgers. Malonu buvo susitikti su M. Kaspara
vičium, kuris daug dirba ne tik ŠIA, bet ir “Tėvynės Mylėto
jų” organizacijoje. Čia buvo ir organizatorių karalius, kuris 
daugiausiai narių į SLA prirašo, tai brolis J. Aymanas. Ma
čiau ir musų nuolatinį laikraščių korespondentą J. Krasinską.

Pabaltijo Valsty
bės Nebus 
Pamirštos

Europos Taryboje Neatsto
vaujamų Valstybių Komisija, 
kurios pirmininkas yra Brita
nijos parlamento narys P. 
Kirk, š. m. liepos gale turėjo 
Paryžiuje sesiją ir vieną savo 
posėdžių pašventė Sovietų Są
jungos agresijos prieš Pabal
tijo valstybes — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją — dvidešimtme- 
čiui paminėti. Tame posėdyje 
Lietuvai atstovavo diplomati
jos šefas ir Lietuvos atstovas 
Paryžiuje Stasys Lozoraitis, 
Latvijai — min. O. Grosvalds, 
ir Estijai — min. A. Torma. 
Svarstymo metu komisija pa
rodė didelį draugingumą Pa
baltijo tautoms ir visišką pri
tarimą jų siekiams atstatyti 
v a 1 s t ybių nepriklausomybę. 
Min. Lozoraitis šiai komisijai 
padaro pranešimą jau trečią 
kartą. Šį kartą jis buvo pa
kviestas Komisijos, Lietuvos 
Laisvės Komitetui pasiūlius, 
Komisija, išklausiusi pareiški
mų ir pasisakymų, išreiškė sa
vo palankų nusistatymą Pa
baltojo valstybėms — Lietu
vai, Latvijai ir Estijai,— vien
balsiai liepos 29 d. priimdama 
rezoliuciją, kuri rudenį (rug
sėjo mėnesį) bus pateikta Eu
ropos Tarybos Patariamajai 
Asamblėjai. Komisijos nutari
mas skamba šiaip:

“Trijų Europos valstybių— 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos— 
karinės okupacijos ir privers
tinės inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą dvidešimtmečio pro
ga Asamblėja pabrėžia, kad ši 
neteisėta aneksija įvykdyta 
prieš tikrąją tų tautų valią; 
kad Pabaltijos valstybių ne
priklausomybė de jure tebe
pripažįstama daugumos lais
vojo pasaulio valstybių vy
riausybių ; Asamblėja reiškia 
užuojautą Pabaltijo tautoms 
ir užtikrina, kad jos nėra už
mirštos jų draugų europiečių; 
Asamblėja yra įsitikinusi, kad 
komunistinė priespauda neį
stengs sužlugdyti tų tautų ry- 
što (dvasios) bei jų tikėjimo 
į laisvę ir demokratiją; Asam
blėja ragina narius — valsty
bes ir toliau remti Pabaltijo 
pabėgėlių pastangas išlaikyti 
savo /tautinę kultūrą, tradici
jas ir kalbą, tikėdamasi meto, 
kada Estija, Latvija ir Lietu
va galės dalyvauti kaip lais
vos valstybės musų demokra
tinėse tarptautinėse instituci
jose”.

Patariamąją Europos Tary
bą sudaro laisvųjų Europos 
valstybių parlamentų atsto
vai. Kor.

Sveikiname Jaunimo Kūrybinius Darbus
SLA paskelbtas jaunimui rašinių kontestas da
vė gerus vaisius. Susivienijimo jaunuoliai vis 
daugiau įsijungia į savo organizacijos ir kartu 

į bendrą lietuvišką darbą

Gautus jaunąją autorią darbus gražiai įvertino SLA 
Pildomosios Tarybos skirtoji Kontesto Komisija

Paskirtos penkios premijos už tinkamiausius į KONTESTĄ 
atsiųstus rašinius. Tai didelis paskatinimas jaunimui stu
dijuoti lietuviškas temas ir tobulinti savo sugebėjimus li

teratūriniame darbe.

Žemiau spausdiname SLA Jaunimui literatūrinio Kontesto 
Komisijos raportą, iš kurio matysit šio gražaus darbo pirmuo
sius vaisius. Jaunieji autoriai, kurių dalis tur būt pirmu kar
tu viešai pasireikš su savo darbais, parodė, kad jie domisi pla
čios apimties lietuviškomis temomis. Tai džiuginantis reiški
nys ir akivaizdus įrodymas, jog musų jaunimas patekęs į pat
riotinę lietuvių organizaciją koks yra musų Susivienijimas, tau
tiniu požiūriu sutvirtėja ir įgauna paskatinimą prisidėti prie 
lietuviško kūrybinio darbo. Jaunose dienose padarytoji pras
minga pradžia neabejotinai atsilieps visam amžiui ir tokiu bu
du mes išauklėsime jaunąją kartą visuomeniniam darbui.

Prancūzijos Premjeras Rei
kalauja Didesnio Vakarą 

Bendradarbiavimo

Praeito mėnesio 21 dieną 
Prancūzijos premjeras Debre, , 
kalbėdamas parlamente, ypa
tingai užakcentavo, kad Vaka- 
įams reikia daugiau vieningu
mo bei bendradarbiavimo: 
“Ryšys tarp Vakarų, pirmoj 
eilėj tarp JAV, Didžiosios Bri
tanijos ir Prancūzijos yra 
principinis dalykas. Apie tai 
kalbėt tik prie antrojo pasau
linio karo paminklų, yra per 
maža. Per maža yra apie tai 
vien tik kalbėti tuo metu, kai 
ruošiamasi bendromis jėgomis 
priešintis naujiems karo gra
sinimams. Atsakingosios Va
karų jėgos privalo turėti vie
nokią nuomonę, spręsdamos 
didžiąsias problemas. Taikai 
yra grumojama Azijoj, Afri
koj ir Europoje. Vakarai ne
gali būti vienoj vietoj vienin
gi, o kitoj susiskaldę, nes šito
kiu atveju Vakarai kaip tokie, 
iš viso negalėtų egzistuoti”.

Jis pabrėžė kad Vakarai 
turi ypač būti susikoordinavę 
ir vieningi krizių atveju; kaip 
pavyzdį jis paminėjo Kongą, 
Kubą, Eiscnhowerio kelionę 
Japonijon ir incidentą, ryšium 
su lėktuvo numušimu. Lygiai 
jis pasisakė už glaudų bendra
darbiavimą su Vakarų Vokie
tija. Tarp kitko, šiom dienom 
Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris lankysis Prancūzi
joje, kur jis su de Gaulle ap
tars glaudų Vak. Vokietijos

ir Prancūzijos bendradarbia
vimą bei visos Europos laisvų
jų valstybių apjungimą į vie
ną koordinuotą vienetą. E.

Klaidingos Informacijos 
Apie “Amerika Pirtyje” 

Autorių
Pavergtosios Lietuvos ko

munistinių rašytojų sąjungos 
žurnale “Pergalė” praėjusių 
metų 9 num. buvo atspaus
dintas rašinys, skirtas pami
nėti 95-sioms A. Vilkutaičio-
Keturakio gimimo metinėms.

Tasai minėjimui skirtas ra
šinys grįstas perdėm klaidi
nančiais duomenimis. Rašoma 
apie lietuviškosios komedijos 
pradininką, “Amerika pirty
je” autorių, o tačiau tuo au
toriumi nurodomas ne Juozas

Iš musų gabių real estate biznierių buvo: J. Bučinskas, pp. 
Mack-Mačiukai, pp. Amsie ir auditorius J. Varkala.

Jaunimo komisiją atstovavo: kun. P. Dagys, pp. Valatkos, 
p. Gustus ir kiti. Seime buvo eilė įvairiausių įnešimų. Vieni 
iš jų buvo praktiški, kiti nelabai praktiški. Tarpe naujų įne
šimų seimas pakartojo Detroito seimo tarimą suteikiant gali
mybes didesniam asmenų skaičiui įrašyti (stambesnėmis sumo
mis) į SLA. Tuo nutarimu bus galima įtraukti nariais į SLA 
musų tautos brolius latvius, kurie patys neturi tokios organi
zacijos kaip musų Susivienijimas.

Primintina, kad seimas vienbalsiai išrinko musų senąjį re
daktorių M L. Vasil ir toliau redaguoti “Tėvynę”.

Ateinančiam SLA Seimui vieta parinkta Newark, N. J.
Reikia pasakyti, kad seimas tikrai praėjo geroje ir taikin

goje dvasioje. Parengimai buvo puikus ir įdomus ir reikia pa
sidžiaugti, jog laike seimo ir įvairių parengimų matėsi nuoširdi 
kooperacija tarpe seimo rengėjų, delegatų ir Susivienijimo vir
šininkų.

Ilgai, ilgai su malonumu prisiminsime šį Jubiliejinį Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje Seimą.

Vilkutaitis-Keturakis, o jo 
brolis Antanas Vilkutaitis, in
žinierius, miręs Petrapilyje 
1903 metais kovo 16 dieną.

Yra tiesa, kad lietuviškoje 
spaudoje dalyvavo ir Antanas 
Vilkutaitis. Be to, parašė 
knygelę “Maskoliai ant dvie
jų gadynių ežios”. Tačiau ko
medijos “Ameriką pirtyje” 
autoriumi buvo ne Antanas 
Vilkutaitis, o teisininkas Juo
zas Vilkutaitis, pasirašinėjęs 
slapyvardžiu Keturakis.

“Pergalės” žurnale nuro
doma, jog A. Vilkutaitis-Ke- 
turakis “Į lietuvių literatūrą 
atėjo su vieninteliu nedideliu 
scenos veikaliuku, bei jos is
torijoje užpildė gana reikš
mingą puslapį”.

Tikrovėje Juozas (ne Anta
nas) Vilkutaitis-Keturakis į 
lietuvių literatūrą atėjo ne su 
vienintele komedija “Ameri
ka pirtyje”. Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį būda
mas teisėju Prienuose, J. Vil
kutaitis-Keturakis parašė nau
ją komediją “Šimtas margų”, 
kuri Prienų šviesuomenės pa
stangomis, talkinant “Žibu
rio” gimnazijos moksleiviams, 
buvo pastatyta 1929 metais.

Komedija “Šimtas margų” 
paliko rankraštyje. Kai tuo 
tarpu “Amerika pirtyje” bu
vo susilaukusi eilės laidų 
(1895, 1904, 1926, 1937).

“Amerika pirtyje” auto
rius Juozas Vilkutaitis-Ketu
rakis antrosios sov. okupaci
jos pasėkoje pasitraukė į Va
karus, gyveno Augsburge, 
kur ir mirė E.

Pagerbkime jaunuolių gražias pastangas

Musų jaunimas neabejotinai trokšta savarankaus darbo ir 
pilnai pasitiki savo jėgomis. Bet vis dėlto musų pareiga jau
nuolių pirmuosius žingsnius šiltai ir palankiai sutikti, tuo pa
čiu duodant suprasti, kad jų darbų laukiame ir juos nuoširdžiai 
priimame.

Jeigu prisilaikyti žemiau dedamo raporto eilės, tai teks 
suminėti šių jaunų autorių vardus: SAULIUS KAUNELIS iš 
Detroit, Mich. Jo rašynys — “Žalgiris”; DALIA ŠULAITY- 
TE iš Cicero, III. Ji parašė “Poeziją, kuri žadina ir uždega”; 
RYTE SPINGYTE iš Pittsburgh, Pa. Ši autorė paėmė specia- 
lę temą — “SLA ateities darbai lietuvybės išlaikymui Ameri
koje”; REINHOLDAS REBNERIS iš Victoria B. C. Canada. 
Šiam autoriui parupo gvildenti “Pokarinę Lietuvos reformą” ir 
pagaliau MARIJA SAULAITYTE iš Oakville, Conn. Jos raši
nys “MĄSTYMAI”.

Šiuos visus literatūrinio Kontesto laimėtojus nuoširdžiai 
sveikiname, kartu pranešdami, kad visi anksčiau suminėti jų 
darbai bus paskelbti arba pačioje Tėvynėje, arba jaunimo prie
de SLA Atžalyne. Jiems suteiktas dėmesys, tikėkime, kad 
juos paskatins tolimesnei kūrybai ir savo laiku neabejotinai iš 
jų sulauksime nemaža vertingų darbų.

Planuokiin ateičiai

Jaunuoliai, kurie čia buvo suminėti ir atžymėti paskatina
momis premijomis, ne tik patys turėtų daugiau rašyti, bet ir 
paskatinti kitus jaunuolius literatūrini darbą dirbti. Veiklio
sios jaunuomenės šeima turi augti ir jie visi turi atsiminti, jog 
Susivienijimas jų darbų laukia, kiekvieną gerą pastangą viso
mis išgalėmis parems ir pasidžiaugs kilniais jaunuolių laimėji
mais.

Jaunuoliai, Jus padarėt gražią pradžią! Dirbkite toliau ir 
pateisinkit tas šviesias viltis, kurias Jums skiria vyresnieji vei
kėjai jau ilgus metus Susivienijimui ištarnavę ir atlikę neleng
vus darbus vienijant lietuvių visuomenę bendram musų visų 
tikslui — lietuvių tautos laisvei ir nepriklausomybei.

------------o------------

SLA Jaunimui Literatūros Kontestas
Komisija perskaičiusi ir apsvarsčiusi visus įteiktus raštus, 

skelbia šiuos asmenis laimėtojais SLA paskelbto Jaunimui Lie
tuvybės Kurinių Konteste:

PREMIJA A

Nuo 12 iki 16-kos metų amžiaus skyrius 
Raštas — ŽALGIRIS

Slapyvardė — Vytautas.
' Laimėtojas $15.00 dovanos pripažįstamas Saulius Kauke

lis, 15 metų amžiaus, kuris gyvena 531 West Grand Blvd., Det
roit, Mich. Saulius Kaunelis, be minėtos dovanos, taip pat lai
mi pridėtinę dovaną $10.00, kadangi jis yra SLA 352 kuopos 
narys.

PREMIJA B
Nuo 16 iki 18 kos metų amžiaus skyrius

Raštas — POEZIJA, KURI ŽADINA IR UŽDEGA 
Slapyvardė — Lietuvaitė.

Laimėtoja $10.00 dovanos pripažįstama. Dalia Sulaitytė, 
17 metų amžiaus, gyvena 1330 S. 51-st Avenue, Cicero, Dl. Ji 
yra Cicero Aukštesnės Lituanistinės mokyklos abiturientė ir 
Marijos Aukštesnės mokyklos mokinė.

PREMIJA C
Nuo 18 iki 25-kių metų amžiaus skyrius

Raštas — SLA Ateities Darbai Lietuvybės 
Išlaikymui Amerikoje

Slapyvardė — Vilija.
Laimėtoja $50.00 dovanos pripažįstama Rytė L. Spingytė, 

19 metų amžiaus, kuri gyvena 701 Summerlca St., Pittsburgh, 
Pa. Ji yra studijavus vienus metus Pittsburgho Universitete. 
Kadangi Ryte Spingytė yra SLA 40-tos kuopos nare, ji taip 
pat gauna pridėtinę dovaną $10.00.

Laimėtojais po $20.00 dovanų randame du ir skelbiame:
1. Raštas — POKARINE LIETUVOS REFORMA 

Slapyvardė — Karotinas.
Reinholdas Rebneris, 21 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 

atvykęs į Kanadą 1959 metais birželio 26 dieną. Jis gyvena 
1525 Clawthorpe Avė., Victoria, B. C. Canada, yra baigęs sep
tynias klases (4 pradinės ir tris vidurinės mokyklos).

2. Raštas — MASTYMAI
Slapyvardė — Birutė.

Marija Saulaitytė, 19 metų amžiaus, kuri gyvena Old Co- 
lonial Road, Oakville, Conn. Ji yra baigusi kolegijos du se
mestru.

Komisija šiuo taria pagyrimo žodį visiems kontesto da
lyviams ir ragina visą lietuvių kilmės jaunimą ateityje gausiau 
dalyvauti panašiuose SLA kontcstuosc.

PASIRAŠĖ:
Dr. P. Grigaitis, 
Katarina Katkevičiene.
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šlura.

Keičiant adresus būtinai paduo
kite zono numeri.

MUSŲ REIKALAI

Nariai prašomi užsimokėti 
mokesčius iš anksto

Susivienijimo kelių didelių 
kuopų finansų sekretoriai pa
geidauja, kad nariai mokėda
mi mėnesinius apdraudos mo
kesčius, užsimokėtų iš anksto 
už metus. Taip mokėdami mo
kesčius nariai gauna nuolaidą 
ir palengvina finansų sekreto
riams darbą, nes jiems nerei
kia metų eigoje kelis kartus 
priiminėti mokesčius ir juos 
rašyt į knygas, o nariai iš 
anksto užsimokėję bus tikri, 
kad jie yra gerame stovyje 
organizacijoje ir patikus ko
kiai nors nlaimei, nereikės tu
rėti nesmagumo.

Taigi visi tie nariai, kuriems 
sąlygos leidžia, užsmokėkite iš 
anksto už metus laiko ir pa
tenkinkite kuopų finansų sek
retorių pageidavimą.
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Dėl pakeitimo adresų 
Tėvynei siųsti

Mes dažnai gauname iš na
rių laiškus, kuriuose nusiskun
džiama, kad jie jau seniai per
sikėlė gyventi į naują vietą, o 
jų adresas nėra pakeistas, Tė
vynė siuntinėjama senu adre
su ir jie jos negauna ilgokas 
laikas. Kad Tėvynės siuntinėji
mas nebūtų sutrukdytas, na
riai persikėlę į kitą vietą, pri
valo apie tai pranešti Susivie
nijimo centrui, paduoti NAU
JĄ IR SENĄ ADRESĄ, kad 
centras galėtų jį pakeisti ir 
Tėvynę siuntinėt nauju adre
su.

Adresų pakeitimą geriausia 
priduoti kuopos finansų sek
retoriui, o jis prisius į centrą 
ir organo siuntinėjimas nebus 
sutrukdytas. To pageidauja 
ir kai kurių kuopų finansų se
kretoriai.
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Dalyvaukite apskričių 
metiniuos suvažiavimuos

Artėjant rudeniniam sezo
nui, Susivienijimo kai kurios 
apskritys jau ruošiasi meti
mam suvažiavimui. Vienos jų 
jau išsiuntinėjo kuopoms pa
kvietimus dalyvauti suvažiavi
me, kitos apskritys ruošiasi 
tai padaryti greitoje ateityje, 
kad SLA Deimantiniam Sei
mui praėjus suvažiavimuose 
seime dalyvavę delegatai ga
lėtų padaryti pranešimus apie 
seimo eigą ir jame padarytus 
nutarimus. Kadangi šie posei- 
miniai apskričių suvažiavimai 
yra svarbus, tai patartina 
kiekvienai kuopai, prigulinčiai 
prie apskrities, išrinkti atitin
kamą skaičių delegatų ir pa
siųsti juos į suvažiavimą.

Be kitų apskričių suvažiavi
muose aptarimų, privalėtų bū
ti aptarta ir naujų narių pri
rašymas ir padauginimas or
ganizacijos didžiulę šeimą dar 
didesniu narių skaičium, ypač 
jaunuoliais, turinčiais ener-
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i SLA Reikalai ir Veikla

Algirdo Nasvyčio 50 Metų Sukaktuvės

šimtaprocentinė Susivienijimo šeima: Algirdas Nasvy
tis, Brigita Nasvytienė, Dalia, Julija ir Algirdas.
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Shenandoah, Pa.

SLA Kuopos Susirinkimas
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Sveikatos Skyrius
t

Tyliai, be musuose įprasti
nio savęs garsinimosi, dr. inž. 
Algirdas Leonas Nasvytis, vi
durvasarį paminėjo savo am
žiaus 50 metų sukaktuves. Su
kaktuvininkas yra tremtinys, 
gyvena Clevelande, Ohio ir 
jau eilę metų su visa savo sei
mo priklauso SLA 14 kuopos 
nariais.

Algirdas L. Nasvytis, pla
čiai žinomų nepriklausomos 
Lietuvos visuomenės veikėjų, 
Stepono ir Juzefos Nasvyčių 
sūnūs, gimė 1910 m. birželio 
12 dieną Subačiaus bažnytkai
mį. Ten baigęs pradinę mo
kyklą, 1927 m. baigė Kauno 
“Aušros” Gimnaziją ir 1937 
metais ten pat Vytauto Di
džiojo Universiteto Technikos 
Fakultetą mechanikos inžinie
riaus diplomu. Tuo pačiu me
tu A. N. 1934-1937 m. Kauno 
Valstibinės Konservato rijos 
fortepiono skyriuje studijavo 
muziką*. Nesitenkindamas at
siektais moksliniais laimėji
mais, aukštuosius technikos 
mokslus dar studijavo Berly
no Aukštoje Technikos Mo
kykloje 1938-1939 metais ir 
Hanoverio Aukštoje Techni
kos Mokykloje 1948-1949 m., 
ten pat už mokslinę disertaci
ją “Kombinatorikos dėsniai 
technikoje”, jam buvo suteik
tas inžinerijos daktaro diplo
mas.

Algirdas Nasvytis būdamas 
plataus išsimokslinimo, tik 
baigęs studijas, Vytauto Uni
versiteto vadovybės pakvies
tas, 1934-1937 m. ten dirbo 
mokslinį darbą laborantu, 
1937-1940 metais jaunesniuo
ju ir 1940-1944 m. vyresniuo
ju asistentu bei letoriumi 
technologijos fakultete. Antru 
kartu Rusijos komunistinėms 
gaujoms plūstant į Lietuvą, 
A. N. 1944 m. vasarą pasi
traukė į Vakarų Vokietiją; 
1944-1945 m. Berlyno Aukšto
joje Technikos Mokykloje bu
vo moksliniu asistentu. 1950 
metais atvyko į J. A. V. ir 
pastoviai apsigyvenęs Cleve
lande, Ohio, čia dirba savo 
specialybės darbą viename in
žinierių biure, 
viena 
sdino 
linę 
und 
1955

keletą reikšmingų laimėjimų. 
Nors ir būdamas griežtųjų 
technikos mokslų atstovu, ne- 
nutolo ir nuo muzikos meno— 
puikiai skambina pianinu ir 
kaip akompaniatorius kviečia
mas maloniai talkininkauja 
Clevelando lietuvių koncertuo
se bei kituose kulturiniuose 
parengimuose. Pastaru o s i u s 
kelius metus Algirdas Nasvy
tis yra JAV Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybos 
nariu.

Clevelande Lietuvių Ben
druomenė didžiuojasi savo 
narių tarpe turėdama tokį iš
kilų mokslo, visuomenės ir 
meno kultūros veikėją, o mu
sų broliškoji SLA 14 kuopa 
sukaktuvininką, dr. inž. Algir
dą L. Nasvytį ir jo šeimą šim
taprocentiniu nariu! Sveikin
dami, tegu ir pavėluotai, gar
bingąjį musų Narį—Sukaktu
vininką Algirdą L. Nasvytį, 
bei linkėdami geriausios sėk
mės plačiuose jo veiklos ba
ruose, drauge kviečiame visus 
geros valios musų Tautiečius, 
kurie dar nėra įsijungę į SLA 
bendriją, pasekti šio Tauraus 
Tautiečio pavyzdžiu ir įsirašy
ti į musų broliškąją SLA na
rių bendriją!

Andrius Jogaudas.

SLA 134-ta Moterų 
Kuopa Rengia 

Linksmą Išvyką

Chicagoje, keletą desėtkų 
metų gražiai veikianti SLA 
134-ta moterų kuopa, kuri pla
čiai pasižymėjusi labdaros ir 
švietimo darbuose, dabar ren
gia LINKSMĄ RUDENINĘ 
IŠVYKĄ sekmadienį, rugsėjo 
11-tą dieną, Leppos Sode, 
8212 So. Kean Avenue, 
Archer Avenue.

arti

1954 metais
Berlyno leidykla išspau- 
Algirdo Nasvyčio moks- 
studiją “Konbinationen 
Geheimschriften”; nuo 
metų jis yra nuolatiniu

amerikinio mokslinio 
“Applied Mechanic 
bendradarbiu.

žurnalo 
Review”

AlgirdasSukaktuvininkas
Nasvytis yra ne tiktai didelio 
išsimokslinimo inžinierius, bet 
ir judrus bei šakotas visuome
ninių bei kultūrinių darbų ba
ruose veikėjas. Pradedant stu
dentavimo metais, yra buvęs 
įvairių studentijos sambūrių 
vadovas, sportininkas, techni
kinės spaudos bendradarbis 
Lietuvoje ir už ribų. Sporto 
srity savo metu yra pasiekęs

gijos dirbti kuopose ir apskri
tyse. Ateina patogus darbui 
rudens sezonas, tai ne tik kuo
pų pareiga rūpintis naujų na
rių gavimu, bet ir apskričių.i

Širdingai kviečia visus SLA 
narius ir visus lietuvius atsi
lankyti ir šios kuopos malonių 
narių globoje gražiai pasisve
čiuoti ir drauge linksmai laiką 
praleisti. Šios kuopos iš Dei
mantinio SLA Seimo gryžu- 
sios delegatės noriai su savo 
svečiais pasidalins maloniais į- 
spudžiais ir svarbiomis žinio
mis. Bus gera muzika, šaunus 
bufetas ir skakųs užkandžiai- 
pietųs ir povakariai.

Pradžia 12 valandą, pabaiga 
sutemose.

Visų lauksime. Nare.

Ansonia, Conn.

SLA 66 KUOPOS
narių susirinkimas įvyks rug
sėjo mėnesio 11 dieną, 2 va
landą po pietų, Lietuvių Baž
nytinėje svetainėje.

Visi kuopos nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra daug rei
kalų apsvarstymui. Delegatai, 
dalyvavę Deimantiniame Sei
me Pittsburghe, išduos ra
portus. Taipgi bus renkami 
delegatai į SLA 4-tos apskri
ties suvažiavimą.

J. Radzevičius,
SLA. 66 kuopos sekr.

SLA 23 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 4-tą dieną, 12 valandą 
dieną Lietuvių Veteranų pa
talpose, 216 North Main St.

Kuopos valdyba kviečia si- 
sus narius dalyvauti šiame su
sirinkime. Per kelis mėnesius 
mažai narių dalyvaudavo su
sirinkimuose, nes vasaros me
tu vieni išvyko atostogų pas 
savo gimines, kiti j pajūrius 
maudytis kelioms savaitėms 
ar ilgesniam laikui, bet dabar 
jau, galima sakyti, išvykos 
baigėsi, tai laikas prisiminti 
kuopos susirinkimus ir juose 
dalyvauti.

Man teko nugirsti, kad rug
sėjo 18 dieną įvyks SLA 1-os 
apskrities metinis 
mas Easton, Pa, 
kviečiu dalyvauti 
kančiam 
rinkime, 
reikalu 
delegatų
mą. Gal galėtumėm paimti au
tobusą ir dainuodami važiuoti 
i Eastoną — SLA 1-mos ap
skrities metinį suvažiavimą 
aukščiau paminėtą dieną.

Gal nekurie sakysit, kad 
mes jau perseni važinėti, bet 
mums, senesnio amžiaus žmo
nėms, kaip tik geriausia būti 
vieningais ir kartu važiuoti 
tolesnei kelionei. Nepamirš
kim, kad eastoniečiai manda
gus žmonės, kaip vyrai taip ir 
jų žmonelės, kada tik buvom 
nuvykę pas juos, tai visuomet 
pavaišindavo įvairiais valgiais 
ir gėrimais.

Iki pasimatymo susirinkime.

SLA 23 Kuopos Koresp.

suvažiavi- 
tad aš ir 
narius se- 

SLA 23 kuopos susi-
kad galėtumėm tuo 
pasitarti ir daugiau 
pasiųsti į suvažiavi-

Rockford, Illinois

SLA 77 KUOPOS VEIKLA

Džiugu mums visiems, bet 
norisi ir kitiems pasakyti, kad 
musų 77 kuopa pergyveno 
daug metelių, didelius dirvo
nus išarė kultūrinėje ir labda
ros dirvoje per savo 47 metus 
gyvavimo. Kas metai kuopa 
surengė savo jėgomis du teat
rus, vieną banketą, vieną pik
niką, kartais net du. Garsusis 
SLA 77 kuopos kvartetas gar
sino SLA vardą per 35 metus, 
dainuodami kuopos ir kitų or
ganizacijų parengimuose. Nors 
daug brangių kuopos narių iš
siskyrė iš gyvųjų tarpo, bet 
ir tuos, kurie laikosi, mete
liai spaudžia arčiau prie že
mės, bet nepasiduoda su pa
galba naujai atvykusių ir įsto
jusių į tą garbingą SLA orga
nizaciją. Kultūriniai darbai ei
na pijonierių pramintu taku.

Štai ir vėl atsidarius sezo
nui, SLA 77 kuopa paleidžia 
pirmą “sputniką” stato teat
rą, atvyksta iš Kenoshiaus po
nia Jarienė su savo teatralų 
trupe, 
dieną, 
nioje 
P-nia 
siorė,
su savo teatralais Rockforde. 
Veikalo vardo nežinau, bet 
Rockfordo publika jų laukia. 
Patarčia kuopos nariams ir ne 
nariams pasižymėti tą dieną 
į atsiminimų knygelę, kad ne
reikėtų gailėtis.

Korespondentas.

šių metų spalių mėn. 2 
Lietuvių Klubo puoš- 
salėje suvaidins teatrą. 
Jarienė yra gera reži- 
trečią kartą pasirodys

Chicago, Illinois

SLA 217 KUOPOS 
narių pirmas poatostoginis su
sirinkimas bus š. m. rugsėjo 
mėn. 4 dieną, 2:30 valandą po 
pietų, Marquette svetainėje, 
6908 So. Western Avenue.

Visus kuopos narius malo
niai kviečiame dalyvauti.

i Kuopos Valdyba.

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. TERC1J0NAS, Brooklyn, N. Y. |

Mineralai ir Vitaminai

NE

korbinės rūgšties tabletes. Dieninė do
ze C vit. suaugusiam 70—150 mg., vaikui 
30—100 mg., o gydoma dozė 100—1000 
mg. dienai. Žmogus turi gaut C vit. su 
maistu; žiurkes, 
gali pasigamini- 
savo kūne.

arkliai ir atrajojantieji 
-sintetini .šitą vitaminą

a

(Tęsinys)

C VITAMINAS arba ASKORBI-
RUGŠTIS iš visu vitaminu leng- 

viausia -suardomas. Skiediniuose jį su
naikina karštis, šviesa, šarmai, oksidavi
mas ir kai kurie metalai, kaip antai ge
ležis, varis. Suirimas ne toks greitas 
rūgščiuose skiediniuose. Kaip vandeny 
tirpalas C vitaminas prarandamas, jeigu 
vanduo, kuriame maistas virė, bus išlie
tas arba maistas gausus vitaminu C mir
ko vandeny. Vitaminas C lengvai suge
riamas per plonųjų žarnų sieneles, bet 
neatidedamas į kurio atsargą,'todėl jį rei
kia papildyt kasdien. Pas asmenis, ku
rie nevartoja užtektinai vitamino C pa
sirodo jo stokos reiškiniai: sutinsta, 
kraujuoja ir išopėja dantų smegenys, 
kraujo indų ir kapiliarų (ploniausių 
kraujagyslių) sienelės plyšta ir kraujuo
ja, sąnariai tampa .nelankstus ir skaus
mingi. .

SKORBUTAS yra liga dėl vit. C. 
stokos aukšto laipsnio, bet jis gali būt 
sėkmingai gydomas askorbinės rūgšties 
sustiprintom dozėm. Seniau, kada vita
minų reikšmė nebuvo žinoma, skorbutas 
buvo sunki ir pavojinga liga. Vit. C geri 
šaltiniai yra: švieži vaisiai, ypatingai at
pusimai (citrinos, apelsinai, greipfru
tai), pomidorai, žemuogės, juodos ser- 
bentos, žalios daržovės: salotai, kopūstai, 
bulvės (paprastos) ir saldžios, taipogi as-

Manchester, Conn.

SLA 207 KUOPOS
visi nariai prašomi savo mė
nesinius mokesčius atnešti pas 
finansų sekretorę šiuo 
su:

adre-

M. E. Zorskiutė
169 Hilliard Street 
Manchester, Conn.

Kai kurių narių mokesčiai 
yra užsilikę, malonėkite užsi
mokėti. Bandykite užsimokėti 
mokesčius iš anksto, tai jums 
patiems bus geriau ir sekreto
rei bus mažiau darbo.

M. E. Zorskiutė,
SLA 207 kuopos sekr.

Hartford, Conn.

Mirė Veronika Cibulskiutė, 
Susivienijimo Narė

Ilgametė Susivienijimo na
rė, Veronika Cibulskiutė, po 
vyrui Šupis, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Susirgusią sūnūs dr. 
A. Šupis iš Waterbury, Conn. 
pasiėmė pas save ir pagul
dė į logininę, kad butų paran
kiau ant vietos motiną aplan
kyti ir prižiūrėti. Neilgai pa- 
sirgus už keletos dienų mirė, 
tai yra šių metų liepos 20 die
ną. Buvo pašarvota vietinio 
graboriaus koplyčioje, o liepos 
23 dieną nuvežta į Hartford, 
Conn. ir palaidota Cedar Hill 
kapinėse, palydint savųjų, ar
timųjų bei pažįstamų.

Dideliame nuliudime
vyras Antanas, sūnūs dr. A. 
Šupis su žmona ir dviem duk
relėm, brolis Pranas iš New 
Haven; Conn., brolis Simonas 
Stampord, Conn., brolis Vale
rijonas Ont., Canada ir ket
virtas brolis Lietuvoje.' Jo 
duktė Veronika Cibulskaitė 
gyvena West Orange, N. J. 
Jie visi liūdi savo brangios te
tos, su kuria išgyveno gana il
gą laiką.

Velionė iš Lietuvos buvo ki
lus iš Dzūkijos, Gudonių kai
mo. 1910 metais atvyko į šią

liko

B VITAMINŲ GRUPE
Prie jos priguli šie vitaminai: tia

minas ar B 1, riboflavinas B 2, niacinas, 
piridoksinas (B 6), pantoteninė rūgštis, 
inositolas, biotinas, falinė rūgštis, vita
minas B12 (prieš piktybinę mažakraujis- 
tę), paraaminobenzoinč rūgštis (PABA) 
ir cholinas. Iš jų keletą svarbes
nių čia 
funkcijos ituri artimus rvšius.
sta 
me 
Ii.

V

uis B grupes vitaminų. Centrinė grūdo t
dalis dažniausia yra krakmolas; .selenų 
sluogsny yra selini i oze (ląsteliena), B 
vitaminai, mineralai ypatingai geležis, 
fosforas ir kiek baltymo. Grūdo gemale 
yra B vitaminai, kiek baltymo, riebalai, 
vitam. E ir geležis. Kada kruopos yra 
valomos tai selenų sluogsnis ir gemalas 
prašalinami, dėlko apvalyti dribsniai lai
kosi geriau (nėra riebalų kurie apkar
sta), bet jų maistinga vertė yra sumažin
ta. Daugeliu atvejų valyti miltai ir drib
sniai yra pagausinti vitaminais, pride
dant vitaminų BĮ, B2, niacino ir gele
žies.

Iš jų keletą 
paminėsiu. B grupes vitaminų 

Jie tirp- 
vandeny ir išliejant vandenį, kuria- 
maistas virė, turim vitaminų nuosto- 
Grudai ir dribsniai yra geras šalti-

vra

(Bus daugiau)

ti

v

l

šalį pas brolį Praną į Stam- 
ford, Conn., ir ne po ilgo laiko 
ištekėjo už Antano Šupin. Gy
vendama Stamford, Conn., 
priklausė prie SLA 168 kuo
pos, daug veikė kuopoje ir 
keletą metų buvo kuopos val
dyboje. Nebuvo to vietinio lie
tuviško veikimo, kad ji nebūtų 
prisidėjusi savo darbu. Po pir
mo pasaulinio karo, kada iš 
Lietuvos atvykdavo žymesnie
ji asmens lietuviškais reika
lais, kaip mokytojas Žigelis, 
prof. M. Biržiška ir kiti, jie 
buvo jos priimti ir globojami.

1936 metais persikėlė gy
venti į Hartford, Conn., ir ten 
priklausė prie SLA kuopos iki 
mirties.

Lai Tau, mieloji sese būna 
lengva šios šalies žemė.

Brolis S. Cibulskas.

Bridgeport, Conn.

Mirė Dr. Juozas M. Plukas,
SLA 51 Kuopos Narys

Šių metų rugpiučio mėn. 15 
dieną mirė dr. Juozas M. Plu
kas, SLA 51 kuopos narys. 
Jis buvo dar jaunas žmogus, 
sulaukęs 55 metus amžiaus ir 
pats būdamas medicinos dak
taras, bet jis mirė staiga nuo 
širdies priepuolio.

Daktaras Plukas vienas iš 
ankstyvesnių lietuvių šeimos 
narys, čia gimęs, augęs ir pa
siekęs daktaro laipsnį. Jis 
lietuviams yra daug pasitar
navęs sveikatos reikaluose. Jis 
vartojo lietuvių kalbą, su lie
tuviais pacientais kalbėdavo 
lietuviškai tai lietuviai lankėsi 
pas jį sveikatos reikalais, nes 
jis suteikdavo gerus patari
mus lietuvių kalboje, nes dau
gelis lietuvių geriau supranta 
savo gimtąją kalbą.

Daktaras J. Plukas buvo 
miesto ligoninės vyriausiu gy
dytoju ir dėl daugelio, pateku
sių į tą ligoninę, daug pagel
bėdavo. Taipgi jis St. Vincent

ligoninėje buvo direktorium.
Dideliame liūdesy liko dr. 

Pluko didelė šaima: žmona 
Grace Abel Plukas, du sunai, 
kurių vienas yra daktaras Jo- 
seph M. Plukas Jr., gyvena 
Wilmington, Dėl., 2 dukros, 
vienas brolis ir 3 seserys.

Rugpiučio 18 dieną palaido
tas St. Micheal’s kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo garbės 
palydovai, miesto vyriausybės 
nariai, Daktarų Draugijos at
stovai, ligoninų atstovai ir ati
davė jam paskutinę pagarbą, 
kurios jis pilnai užsitarnavo.

Gyvų gėlių vainikų labai 
daug buvo, kas liudija, kad 
daktaras turėjo daug draugų. 
Jis buvo nariu ir kelių lietih- 
viškų draugijų. Gaila, kad mu
sų nariai profesionalai jauno
se dienose apleidžia mus ir iš
keliauja į amžybinę.

Gili užuojauta šeimai liūde
sio valandose. A. S._

Susivienijimo Kuopą 
ir Apskričių 

PARENGIMAI
Susi-Binghamton, N. Y. 

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.

ir pri-

l
)
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Susivienijimo Deimantines Sukakties Seimo Atlikti Darbai
PROTOKOLAS

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

Plck-hoosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(SLA. Sekretoriaus Raporto Tęsinys)
IŠMOK fc JIMŲ PASKIRSTYMAS—Tęsinys

Investmentų priežiūra ---------- 2,419.53
Įvairus kiti reikalai_________ 11,197.50
Jaunuolių reikalais________  100.00
Pribrendusios apdraudos------- 3,750.00
Juridinės išlaidos ----------------- —

2,697.23
1,110.25

28,500.00
702.21

Viso ________ _______ $302,692.95 $332,453.42
Seimas ------------------------------- 8,611.52

Nejudamų Nuosavybių Įeigos ir Išlaidos 1958 Metais

Nejudamų Nuosavybių Įeigos ir Išlaidos 1959 Metais

1. 307 w. 30th Street 
Nevv York, N. Y.

2. 128 S. Maine Avenue

Įeigos

$4,362.10

2,944.00

I&laidos

$7,007.42

2,104.50

Pelnas ar
(deficitas)

(2,645.32)

839.50Atlantic City, N. J.

Viso $7,306.10 $9,111.92 ($1,805.82)

Įplaukos nuo Sausio 1 iki Gegužės 25, 1960

1. 307 W. 30th Street 
Nevv York, N. Y.

2. 128 S. Maine Avenue

Įeigos

$4,361.80

3,933.82

Išlaidos

$8,647.28

3,669.40

Pelnas ar 
(deficitas)

($4,285.48)

264.42Atlantic City, N. J.

Viso $8,295.62 $12,316.68 ($4,021.06)

PAPILDOMOS ŽINIOS

Pridedu sekamas, 1959 metų, įplaukų ir išlaidų J 
žinias:

1. Apdraudos Fondas -------------- $84,911.64
Ligoje Pašalpos Fondas--------- 12,813.27
3. Vaikų Fondas-------------------- 3,669.89
4. Lėšų Fondas ______________ 20,795.02
5. Preliminary Term Fondas__  31,985.64
6. “Tėvynės” Fondas_________ 4,480.77
7. Našlių ir Našlaičių Fondas 1,306.16

Emigrantų Fondas ____________ —
9. Tautiškų Centų Fondas_____  708.23

10. Karo Fondas______________ 16.95
11. Accidental Fondas................... 273.80

Viso.........................................$160,961.37

Išlaidos nuo Sausio 1 iki Birželio 1, 1960

4. Apdraudos Fondas ________ $91,624.98
2. Ligoje Pašalpos Fondas____ 13,137.29
3. Vaikų Fondas_____________ 2,074.16
4. Lėšų Fondas______________  38,447.22*
5. ‘‘Tėvynės” Fondas_________ 3,497.07
6. Našlių ir Našlaičių Fondas __ 693.55
7. Tautiškų Centų Fondas____  224.00
8. Literatūros Fondas ________ 103.34
9. Moksleivių Paskolos Fondas. _ 100.00

10. Įvairios smulkios išlaidos___  .52

Viso----------------------- - ---------- $149,902.13
*13,193.54 išmokėta kuopų finansų sekretoriams, kaip 2% 

atlyginimo už surinktas ir Centrui prisiųstas narių duokles. 
Organizatoriams buvo išmokėta $1,570.24. Bendrai išmokėta 
$4,763 78 .

SLA INVESTMENTŲ APYVARTA
Morgičių Apyvarta 1958 Metais

Numok ė ta Naujų išduota
Massachusetts _____________ $13,000.00 $20,000.00
New York _______________ □ 4,600.00 —
Illinois ___________________ 150.00 9,000.00
Pennsylvania ______________ — 32,500.00
Michigan _________________ — 21,000.00
Ohb _______  — 23,000.00

Viso ....................... $17,750.00 $105,830.00
Morgičių Apyvarta 1959 Metais

Numokėta Naujų išduota
Massachusetts ______________ $1,150.00 $9,750.00
Maryland _________________ 1,175.00 —
New Jersey.......................  900.00 —

New York ............................... 2,330.00 —
Michigan....... ...................  2,200.00 —
Illinois ___________________ 450.00 —
Indiana __________________ — 11,500.00
Pennsylvania ------------------- 4,690.00 —

Viso ................ . ......... . $12,895.00 $21,250.00

BONDSŲ IR ŠERŲ APYVARTA 
Nupirkti Bondsai 1958 Metais 

Par Value Bondsai i % ir Term.
1. $50,000 Pacific Power & Light Co. 4 3/8%—88
2. 25.000 Commonwealth Edison Co. 3%%—88
3. 25,000 Glidden Co. 4%%—83
4. 25,000 Niagara Mohavvk Power Corp. 3%%—-88
5. 25,000 Philadelphia Electric Co. 4 3/8%—86

Mokėjome
$50,208.00

23,218.75
25,781.25
23,687.50
25,000.00

Viso $150,000

Parduoti Bondsai 1958 Metais
Par Value Bonds Gavome Mokėjome

1. $50,000 Puget Sound P. & Light 6%%—87 $55,232.50 $51.729.50
2. 5,000 Youngstovvn, Pa., M. Auth. 3%—59 5,000.00 4,941.91
3. 100,000 USA Treasury “G” 2%%—59 100,000.00 100,000.00
4. 20,000 Columbus Venetian Stevens

Bldg. vvith stock — 18,950.00

$147,895.50

Nupirkti Bondsai 1959 Metais
Viso $175,000 $160.232.50 $175,621.41

Par Value Bondsai Gavome Mokėjome
1. $25,000 USA Treasury Notės 5%—64 $25,000.00
1. $25,000 USA Treasury Notės 5%—64 $25,000.00
2. 50,000 Southern Cal. Gas Co. 5 3 /8—84 50,864.50

Viso-$75,000 $75,854.50

Parduoti Bondsai 1959 Metais
Par Value Bonds Gavome Mokėjome

1. Youngstovvn Boro Auth. 3%—59 $5,000.00 $4,941.91
2. 3,000 Atlanta Gas & Light 5 W/o—82 3,070.95 3,074.82

Viso $8.00# $8,070.95 $8,016.73

PENKTAS SKYRIUS

SLA APDRAUDOS ĮVERTINIMO RAPORTAS
UŽ 1959 MIETUS
Išgalės—Solvency

SLA “valuation,” t. y., įvertinimo raportas, pri
rengtas ir paliudytas aktuaro Lenard E. Goodfarb, 
buvo pateiktas valstijoms šiais metais. Jis parodo, 
kad SLA pripažinto turto 1959 metais turėjo $3,444,- 
883.66. Iš to turto priklausė:

Pomirtinių Fondui ___________ $3,050,788.97
Ligoje Pašalpos Fondui---------- 240,108.39
Kitiems fondams ____________ 69,152.89
Vaikų Fondui _______________ 76,910.18
Lėšų Fondams _______    7,923.23

Viso _______________________ $3,444,883.66

Palyginus kiek yra turto ir kiek turėtų būti sulyg 
atkuarinių apskaičiavimų, randame, kad Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje pomirtinių fonduose yra $812,- 
193.39 daugiau negu atsargos normai reikia. Tas 
duoda tiek daugiau saugumo SLA Apdraudos Paliu
dijimams ir sudaro 142% išteklių, “solvency.”

Palyginus musų organizacijos 1959 metų ištek
liaus stovį su kitais praėjusiais metais, jis rodo se
kantį:

Dec. 31, 1959—142%
Lee. 31, 1958—145%
Dec. 31, 1957—148%
Dec. 31, 1956—149%
Dec. 31, 1955—126.91%
Dec. 31, 1954—123.78%
Dec. 31, 1953—123.78%
Dec. 31, 1952—121.81%
Dec. 31, 1951—119.39%
Dec. 31, 1950—116.73%
Dec. 31, 1949—116.05% 
Dec. 31, 1948—116.29% 
Dec. 31, 1947—101.58%

Mirtingumas
1959— 79.11%
1958— 80.41%
1957— 95.32%
1956— 86.54%
1955— 86.22%
1954— 85.05% 
1953— 75.26% 
1952— 80.99% 
1951—< 89.78%

1950— 89.57%
1949— 85.90%
1948— 96.13%
1947— 104.55%

Uždirbtas Nuošimtis
1959—2.97%
1958—2.95 %
1957—2.86%
1956—2.72%
1955—2.54%
1954—2.22%
1953—2.57%
1952—2.89%
1951— 2.68%
1950— 2.82%
1949— 2.74%
1948— 2.27%

BENDRA APDRAUDOS FONDO 
FINANSINE KRYPTIS

Nuo pat įsikūrimo iki šių metų pradžiai apdraudos 
fondo apyvarta buvo tokia:

Duoklių sumokėta nuo susiorganizavimo $6,078,713.42 
Išmokėta pomirtinių nuo

susiorganizavimo ________________ 4,481,553.29

Skirtumas _____________________ $1,597,160.13
Apdraudos Fondo balansas

Sausio 1 d., 1960 m------------------- -  $2,992,423.96
Uždirbta nuošimčiais ir kt.,

Atėmus nuostolius_______________ 1,395,263.83
Apdraudos Fondo balansas dabar turi _ 812,193.39
ar*ba 42% pertekliaus (surplus). Reiškia, šis fondas 
yra 142% “solvent.”

Dabar Susivienijimo apdraudos skyrius yra pa
siekęs stipriausi finansinį stovį SLA istorijoje.

ŠEŠTAS SKYRIUS

SLA NARIŲ STOVIS

1959 m. gruodžio 31 d. ------------------- 11,578
1958 m. gruodžio 31 d. --------------------11,031
1957 m. gruodžio 31 d. --------------------11,413
1955 m. gruodžio 31 d.-----------------   11,948
1954 m. gruodžio 31 d.------------------- 11,946
1953 m. gruodžio 31 d. --------------------12,262
1952 m. gruodžio 31 d. ------------------- 12,667
1951 m. gruodžio 31 d.  —-— 13,247 
1950 m. gruodžio 31 d. ----------------- 13,300

ŠIA. APDRAUDOS RŪŠYS
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje duoda devy

nių rūšių arba klasių gyvybės apdraudas, ligoje pa
šalpą arba sveikatos apdraudą, ir staigaus žuvimo 
nelaimingame atsitikime—accidental death pridėtinę 
apdraudą.

Suaugusiems nariams yra septyni apdraudos 
Bkyriai:

VI—Viso amžiaus apdrauda, viso gyvenimo mo
kesčiai ; i

V2—Viso amžiaus apdrauda, 20 metų mokesčiai;
V3—Taupomoji 20 metų apdrauda, 20 metų mo

kesčiai ;
VX—Taupomoji 10 metų apdrauda, 10 metų mo

kesčiai ;
V4—'Viso mžiaus apdrauda su triguba apdrauda 

iki 65 metų amžiaus;
T—Terminuota apdrauda jaunuoliams nuo 16 iki 

25 metų amžiaus;
T—Terminuota apdrauda suaugusiems nuo 20 

metų iki 70 metų amžiaus.
Vaikams yra penki apdraudos skyriai: VI, V2, 

V3, VX ir T.
Šios visos vaikų skyriaus apdraudos yra tokios 

pat, kaip suaugusių narių minėtos apdraudos.
1959 metų pabaigoje pradėta duoti vaikams nuo 

gimimo dienos iki 16 metų mžiaus ir jaunuoliams nuo 
16 iki 25 metų amžiaus terminuota apdrauda.

Prieš šį Seimą terminuotos apdraudos davimas 
buvo pakartotas su tokiu praplėtimu, jog ją gali 
gauti ir suaugusieji nuo 20 metų iki 70 metų am
žiaus dešimties metų laikotarpiui. Praėjus tam ter
minui apdrauda gali būti atnaujinta arba kiekvienu 
metu pakeista reguliarios apdraudos bet kuriuo sky
riumi.

SLA Deimantinės sukakties proga terminuota 
apdrauda, ypač vaikams ir jaunuoliams, duodama la
bai mažomis duoklėmis: tik $3.00 metinių mokesčių 
už kiekvieną $1,000.00 apdraudos. Taip pat ir su
augusiųjų narių terminuotos apdraudos duoklės yra 
mažesnės už reguliarios apdraudos duokles.

Termiuota apdrauda vaikams nuo gimimo dienos 
iki 16 metų amžiaus.

Kiekvienas narys, suaugęs ar mažametis, gali 
apsidrausti daugiau kaip viename apdraudos skyriuje, 
bet su sąlyga, kad visų skyrių bendroji apdraudos 
suma nebus didesnė kaip $10,000.00.

Visuose skyriuose apsidraudžiama išpildant apli
kaciją ir patikrinus sveikatą pas gydytoją. Bet SLA 
duoda ir Non-<Medical apdraudą, tai yra, be aplikanto 
sveikatos tikrinimo pas gydytoją. Su Non-Medical 
aplikacija gali apsidrausti suaugusieji ir vaikai iki 
$2,000.00 šiuose apdraudos skyriuose: V2, V3, VX ii’ 
V4 (į šį skyrių vaikai nepriimami).

Kiekvienas narys prie gyvybės apdraudos gali 
gauti pridėtinę apdraudą, kuri butų išmokėta jo pa- 
šalpgaviui tik tuo atveju, jei narį ištiktų staigi akci- 
dentalinė mirtis, tai yra, jei apsidraudęs narys staiga 
mirtų ar žūtų nelaimingame įvykyje arba atsitikime.

Visi nariai gali pakeisti savo apdraudą ir keltis 
iš vieno skyriaus į kitą. Taip pat kiekvienas narys 
gali savo apdraudos sumą mažinti ar didinti.

Visų skyrių apdraudos yra užtikrintai nepraras- 
tinos, tai yra, narys išbuvęs Susivienijime tris metus 
įgyja teisę į apdraudos paliudijimo piniginę vertę ir 
apmokėtą apdraudą. Tas reiškia, kad nariui gali 
būti išmokėta tam tikra suma arba suteikiama apmo
kėta apdrauda tam tikros sumos, kokią parodys jo 
apdraudos paliudijime esanti lentelė. Toks išmokė
jimas gali būtį padarytas net tuo atveju, jei narys 
tampa suspenduotas arba išbrauktas iš SLA dėl kitų 
priežasčių, nevien mokesčių užvilkimo.

Suaugusiųjų skyrių nariai, po metų laiko narys
tės, įsigyja teisę gauti pusę apdraudos sumos atsiti
kime visiško ir neatitaisomo sunegalėjimo. Visuose 
apdraudos skyriuose pilna apdrauda įeina galion pir
mą mėnesį nuo nlario priėmimo į SLA.

Duodamos lentelės 
praėjusiųjų dviejų metų

parodo apie narių judėjimą 
tarpe.

SUAUGUSIU

Nariai Įvairiuose Apdraudos Skyriuose 
u Gruodžio 31 d., 1959 Metais

Apdraudos Narių Apdraudos
rūšis skaičius suma

NFC 4% 187 $84,125
AE 4% 491 269,511

AE 31/2% 5,824 2,995,511
AE 3% 2,919 1,713,485

CSO 3% 627 563,150
VAIKU

AE 3%% 370 190,900
AM 3% 212 , 136,150

CSO 3% 948 1,013,000

Viso ' 11,758 $6,955,971

Nauji Nariai
1956 m. 1957 m. 1958 m. 1959 m.

Prisirašą nauji nariai- 433 291 276 1,027
Priimti atgal _ ___ 7 31 17 27

Viso _ _ 440 322 293 1,054

Mirimai ir Išbraukimai
1956 m. 1957 m. 1958 m. 1959 m,

Mirė ______ _ __ 320 315 303 319
Pribrendusi apdrauda — — — 44
Išsibraukė 320 91 244 34
Atsiėmė pinigus _____ 109 117 120 110

Viso _ ___ _ 774 523 667 507

1958 metų gruodžio 31 d. buvo narių 11,031
1959 metais prirašyta ir priimta atgal . 1,054

Viso ______________________________ 12,085
1959 metais mirė ir išbraukta________ _____ 507

1960 metų sausio 1 d. viso narių 11,578

(Bus daugiau)

Žvelgiant Atgal į Darbo Dieną
Darbo Dieną 1959 metais 

Amerikos darbininkas pasiekė 
aukščiausią gyvenimo stan
darto lygį istorijoje ir jis su 
•avo vadovais turi galingą įta
ką tautos gyvenime. Tačiau 
taip buvo ne visada. Nors šie 
visi laimėjimai buvo pasiekti 
be politinių revoliucijų, jie ta
čiau neatėjo be kovų, pasiau
kojimo ir kartkartinio maiš
to.
Ankstyvosiomis Amerikos in

dustrializacijos dienomis, dvy
likos, keturiolikos ir net šešio
likos valandų darbo diena bu- 
■wo labai dažna, o atlyginimas 

buvo palyginamai labai mažas.
Tačiau jau 1930 metais pra

sidėjo judėjimas dėl trumpes
nių darbo dienų. “Visi žmonės 
turi lygią teisę”, buvo skaito
ma Philadelphijos stalių rezo
liucijoje, “turėti pakankamai 
laiko kiekvieną dieną savęs 
kultyvavimui ir gerinimui. To
dėl yra nutariama, kad dešim
ties valandų gero darbo diena 
yra pakankama”.

Toks konservatyvus laik
raštis, kaip Bostono “Trans- 
cript”, buvo linkęs sutikti su 
šia rezoliucija: “Tebūna me
chaniko darbo diena baigta, 

kai jis sušilęs per vasarą iš
dirbo dešimt ar dvylika darbo 
valandų į dieną ir gali sugrįž
ti į savo šeimą su pakankama 
energija praleisti keletą valan
dų su savo vaikais ar savo pa
ties naudai”.

Kiti laikraščiai išreiškė ma
žiau liberalią pažiūrą: “Dešim
ties valandų darbo dienos pa
siūlymas suduoda smūgį pa
čiai industrijai ir žmonių mo
ralei, diktuojant darbo valan
das... Nieko neveikimas per 
naudingiausias ryto ir vakaro 
valandas tikriausiai prives 
prie griuvėsių”. Daugelis darb
davių taip pat priešinosi, susi
rūpinę savo darbininkų mora
le, sakydami, kad “nieko ne

veikimas tikriausiai prives 
prie blogų įpročių”.

Pirmi darbininkų mėginimai 
susijungti ir drauge kovoti už 
savo padėties pagerinimą bu
vo teismuose apkaltinti nele
galia konspiracija. 1842 me
tais Aukščiausiojo Massachu- 
setts Teismo istorinis nutari
mas galų gale pakeitė visą 
padėtį, kai Vyriausias Teisė
jas nutarė, kad unijos narių 
susijungimas nėra kriminalas, 
nebent šio susijungimo objek
tas yra kriminalinio pobūdžio, 
o grynas organizacijos faktas 
nėra kriminalinė konspiracija. 
Toliau Massachusetts Aukš
čiausias Teismas palaikė užda
ro susirinkimo doktriną, kad 

unijos nariai turi teisę sustip
rinti savo uniją, atsisakant 
dirbti drauge su unijai nepri
klausančiais nariais, kurie 
naudojasi privilegijomis, bet 
neprisiima unijos atsakomy
bės.

1860 metais dešimties va
landų darbo diena buvo pada
ryta standartine visose darbo 
įmonėse ir greit po to nauja 
neįtikėtina aštuonių darbo va
landų diena jau buvo drąsiai 
siūloma. Per Amerikos Orga
nizuotų Įmonių Federacijos ir 
Darbo Unijų konvencija 1884 
metais (ši organizacija po po
ros metų pasidarė Amerikos 
Darbo Federacija) Stalių Bro

lybės delegatas įvedė sekančią 
rezoliuciją: “Tebūnie nutarta, 
kad aštuonių darbo valandų 
diena bus legali darbo diena* 
nuo 1886 m. gegužės 1 dienos. 
Mes siūlome darbo organizaci
joms, kad jos savo įstatymus 
tvarkytų taip, kad jie butų 
suderinti su šia rezoliucija, 
pradedant aukščiau nurodyta 
data”.

Aštuonių darbo valandų są
jūdis buvo kai kuriose vietose 
apšauktas, kaip “neamerikie- 
tiškas” ir “kad jis Amerikos 
darbininką prives prie žemes
nio atlyginimo, vargo ir socia
linės degradacijos”; be to, 
“prasidės tinginiavimas, maiš- 

tininkavimas, laidokavimas ir 
girtuokliavimas”.

Iš 340,000 darbininkų, da
lyvavusių aštuonių darbo va
landų sąjūdyje, daugiau kaip 
puse išėjo į streiką 1886 m. 
gegužes 1 dieną. Ši demons
tracija buvo pradžia vėliau 
vykusių ilgų ir kartais krau- 
jingų kovų. Betgi šiandien vi
dutinis Amerikos darbininkas 
dirba mažiau kaip 40 valandų 
į savaitę, o vienas šeštadalis 
dirba tik 35 valandas ir ma
žiau. Trys Amerikos vadovau
jančios darbininkų unijos jau 
pranešė, kad ateityje sieks 
keturių darbo dienų savaitėje 
arba 32 darbo valandų. — 
American Council.
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Linkėjimai iš New Hampshire

Stepas C. Budvitis, Susivie
nijimo Skundų ir Apeliacijų 
Komisijos narys, sudrįžęs iš 
Pittsburgho SLA Deimantinio 
Seimo, drauge su šeima išvy
ko atostogų į New Hampshire 
valstiją, prie Lake Winnipe- 
saukee. Jis prisiųsdamas lin
kėjimus redaktoriui rašo, kad 
ten labai graži ir patogi vieta 
atostogoms.

Jonas Kruze ir Antanas 
Sodai tis,

Susivienijimo centro tarnauto
jai, rugpiučio 27 dieną pasi
traukė iš kasdieninių pareigų 
dviems savaitėms atostogų. 
Linkėtina jiems gerai pasilsėti 
ir sustiprėjus grįžti prie savo 
kasdieninio darbo.

Chicago, Illinois

Dienraščio Naujienų Piknikas 
Buvo Sėkmingas

Sekmadienį, rugpiučio 21 
dieną Bučo sode įvyko vietinio 
dienraščio Naujienų piknikas, 
kuris visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas. Diena pasitaikė la
bai graži, tai į pikniką suva
žiavo tūkstančiai žmonių iš vi
sų apylinkių, neskaitant pačių 
čikagiečių. Matėsi svečių iš to
limų vietovių, kaip tai Kali
fornijos ir, kaip yra įprasta 
vadinti, iš saulės Floridos. Vi
si suvažiavusieji, tartum vie
nos šeimos nariai linksmai lai
ką leido tarp savęs besikalbė
dami ir vieni kitus vaišindami 
atvirame ore. Daugelis tarp 
savęs kalbančiųjų išsireiškė, 
kad tik Naujienų piknikuose 
galima sutikti taip daug žmo
nių, suvažiavusių iš įvairių to
limesnių ir artimesnių vieto
vių. Vienas asmuo man pareiš
kė, kad yra klaidinga vadinti 
Naujienų suruoštas išvykas 
piknikais, daug geriau tiktų 
jas pavadinti Šiluvos atlai
dais, į kuriuos suvažiuodavo 
tokie pat gausus būriai, kokie 
suvažiuoja į dienraščio Nau
jienų piknikus.

Šokiams buvo gera orkes
trą, kuri grojo visą dieną įvai
rius šokius, tai mylintieji šok
ti jauni ir senesnio amžiaus 
žmonės galėjo smagiai pasi
šokti ir tyrame gerai pasi- 
manštyti visai nepavarstant.

Buvo ir trumpa kalbų pro
grama, kalbėjo vyriausias 
dienraščio Naujienų redakto
rius dr. P. Grigaitis. Jis, kaip 
ir visuomet, kalbėjo gyvai. 
Tarp kitko jis prisiminė šie
met įvykstančius rinkimus ir 
ragino lietuvius dalyvauti rin
kimuose, balsuoti už patinkan
čius kandidatus ir atlikti pilie
tinę pareigą. Jis prisiminė ir 
apie užsieninę šių dienų poli
tiką, ir kad šiuo metu ji yra 
daug blogesnė negu buvo prieš 
kelis metus.

Svečiai ir viešnios linksmi
nosi iki vėlyvam vakarui. Jei
gu diena butų buvusi ilgesnė, 
tai butų linksminiasi dar il
giau, bet pradėjus temti neno
rėdami skirstėsi į namus. Gai-
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šaltoje ir laisvoje Dėdes Šamo 
žemėje, kurioje ji pragyveno 
didesnę pusę savo amžiaus.

Nuliūdęs.

Mirus SIMUI JURKŠAIČIUI,
jo žmonai Marijai, dukrai Martai Iškeliunas ir 
jos šeimai, sunums: Simui, Jurgiui ir Jonui, di
džioje liūdesio valandoje, reiškiame giliausią 
užuojautą.

New Yorko Liet. Prot. Parapija.

la kad jau artėja rudens sezo
nas ir baigiasi piknikų metas 
ir negalima suspėti ką nors 
suruošti tyrame ore, bet jeigu 
butų ankstyvesnis laikas, tai 
Naujienos galėtų suruošti ki
tą pikniką ir jame dalyvautų 
dar daugiau žmonių, negu šia
me piknike dalyvavo. Gerai, 
kad žmonės remia musų mie
ste esantį populiarų dienraštį.

Dalyvis.

Cleveland, Ohio

Mirė Marijona Ankates, 
Ilgametė Šio Miesto 

Gyventoja

Šių metų rugpiučio mėnesio 
8 dieną nelauktoji mirtis iš
skyrė iš gyvųjų tarpo Marijo
ną Ankates (Anskaitienę), su
laukusią apie 65 metus am
žiaus. Ji mirė netikėtai ir ne-

šermenis aplankė ir Susivieni
jimo veteranė p. Ona Baltru- 
konienė ir jos 2 dukros Elena 
ir Alvina, taipgi žymus Susi
vienijimo veikėjai A. M. Pra
škevičius, p. Vilčinskas ir dau
gelis kitų, kurie atidavė jai 
paskutinę pagarbą ir atsisvei
kino su ja ant visados.

Jos karstas buvo apdėtas į- 
vairiomis gėlėmis nuo giminių, 
kaimynų ir draugų. Atrodė, 
kad ji guli kokiam tai vasaros 
metu žydinčių gėlių darželyje. 
Su atitinkamomis iškilmėmis 
palaidota rugpiučio 11 dieną. 
J amžino poilsio vietą — ka
pines palydėjo gausus būrys 
žmonių, pripildžiusių apie 20 
automobilių. Iš kapinių paly
dovai buvo pakviesti į velio- 
nies dukros ir žento ponų Clay 
rezidenciją pietams, kur jie 
buvo pavaišinti skaniais už
kandžiais ir kitais skanumy
nais.

Montreal, Canada

Ruošiamasi Paminėti Žal
girio Mūšio Sukaktį

dos vadinamą “stainless 
steel,” baltos spalvos marmu
rą ir medaus spalvos žvilgan
čias plytas. Viešbučio savi
ninkai bus Loew’s teatrų kor
poracija. Reiškia, kiekvienas 
viešbučio aukštas kainuos mi- 
Jioną dolerių.

Paieškojimai

Vietinio LB seimelio vykdo
mieji organai rimtai ruošiasi 
paminėti 550 metų Žalgirio 
mūšio sukaktį ir kartu atžy
mėti tautos šventę. Toji su
kaktis, kiek man teko sužino
ti, įvyks rugsėjo mėnesio 11 
dieną, 5:30 valandą po pietų, 
Arcy McGee svetainėje, 220 
Pine Avenue West. Bus meni
nė programa ir paskaita pri
ruošta tam reikšmingam mi
nėjimui.

Vietiniai ir apylinkėse gyve
nanti lietuviai kviečiami daly
vauti šiame reikšmingame su
kakties minėjime. Mes gyven
dami toli nuo savo gimtinės, 
neprivalome pamiršti svarbių 
ir istorinių sukakčių.

Vietinis.

Pasaulinės Lietuvių
Inžinierių ir Architektų 

Sąjungos Nauja Valdyba

Pasaulinės Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
Centro Valdyba pasiskirstė 
pareigomis:

Pirmininkas prof. S. Dir- 
mantas,

Vicepirmininkas prof. S. Ko
lupaila,

Vicepirmininkas inž. Pijus 
Žiurys,

Sekretorius dr. inž. A. Nas- 
vytis,

Iždininkas inž. J. Augusti- 
navičius.

Alg. Nasvytis,
C. Valdybos sekretorius.

lauktai, visai nesirgus. Tos 
dienos ryte ji jautėsi gerai, 
išleido vyrą į darbovietę ir pa
silikus viena namuose švarino 
kambarus, bet apie 11 valandą 
dukrai atėjus į jos butą, ją 
rado gulinčią ant grindų. Grei
tai pašauktas gydytojas pri
pažino, kad ją užpuolė širdies 
priepuolis ir negalėjo jai pa- 
galbėti, nes ji jau buvo miru
si.

Velionė Marijona šiame mie
ste išgyveno apie 45 metus, 
buvo draugiško budo ir su vi
sais gražiai sugyveno, tai jos 
šermenis aplankė gausus bū
rys giminių, kaimynų ir drau
gų, kurių ji, būdama draugiš
ko budo, nemažai turėjo. Į lai
dotuves buvo atvykęs ir jos 
brolis, Tėvynės redaktorius M. 
L. Vasil iš New Yorko. Jos

Velionė Marijona buvo gi
musi Mikalovkos keime, Vait- 
kabalių valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje. Į Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko prieš 
50 metų ir apsigyveno Detro
ite. Ten tūlą laiką pagyvenus, 
susipažino su Vladu Ankskai- 
Čiu ir su juo apsivedė. Po ap- 
sivedimo kiek laiko pagyvenus 
Detroite, persikėlė į Cleveland, 
Ohio ir čia gyveno iki nelauk
toji mirtis ją išskyrė iš šei
mos ir gyvųjų tarpo.

Dideliame nuliudime paliko 
vyrą Vladą, dvi dukras, du 
žentus, vieną anūkę, vieną 
anūką ir tris proanūkius. Lie
tuvoje liko du broliai ir dvi 
seserys. Amerikoj liko vienas 
brolis M. L. Vasli, SLA orga
no Tėvynės redaktorius.

Lai jai būna lengva ilsėtis

NEW YORKAS TURftS DAR 
VIENĄ VIEŠBUTĮ

New Yorke bus statomas 
dar vienas didelis viešbutis, 
vardu Americana of New 
Yorkį jis turės 50 aukštų ir 
viešbučio kiekvienas aukštas 
bus pavadintas kie k v i e n o s 
Amerikos valstijos vardu.

Statybos darbo pradžia—že
mės prakasimo apeigos—bus 
atliktos spalių 1 d. prie 7th 
Avė. tarpe 52 ir 53 gatvių, o 
statybos darbas bus baigtas 
gegužės 1 d., 1062 metais. 
Viešbutis kainuos apie $50r 
000,000; jame bus 2,000 kam
barių ir butų. Statybai nau

Mėsos Gaminiai iš 
Lenkijos

Jau kiek metų šioje šalyje 
parduodami importuoti iš Len
kijos mėsos gaminiai, ypatin
gai žinomas plačiausia kum
pis. Dabartiniu metu impor
tuotas iš Lenkijos kumpis par
duodamas patogaus šeimoms 
dydžio dėžutėse, kaip pavyz
džiui—3, 4 ir 5 svarų. Kumpis 
iš Lenkijos parduodamas dau
gelyje mėsos krautuvių ir visi 
norintieji jį gali ten įsigyti. 
Sakoma, kad šis kumpis esąs 
priimtino skonio, kaip Euro
poje įprasta, švelnus ir sultin
gas.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yąrke paieškomi asmeny*:

Baltrukiene-Barštytė Elvyra, gini. 
Rygoje, vyras Baltrukas Karolis.

Gavėnas Boleslovas, iš Baissoga- 
los.

Jurevičienė-Uionytė Rožė, ir Jure
vičius Mataušas.

Lukinskas Albertas, gyveno Sao 
Paulo, Brazilijoje.

Morkis Vincas, gyveno Avellane- 
da, Buenos Aires, Argentinoje.

Markutė-Ledesnienė Ona. Jono 
duktė, gyveno Buenos Aires.

Ošmega Steponas, Kazio sūnūs, 
kilęs iš Driškunų km., Vilniaus kra
što.

.Pleitkus Pranas, iš Jakubaičių 
kaimo.

Pupienien^ (Pupicnas) Giedraitė 
Elzbieta, Vaitiekaus duktė, kil. iš 
Joniškėlio vals.

Rupšys Vincas, Prano ir Barbo
ros Abromavičiūtės Rupšių sūnūs.

Samulionis Julius ir Paulinas, iš 
Girsteikių km., Vabalninko vals., 
Biržų apskr.

Šopys Jonas (shopes), gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

Žeinys Juozas, gyveno South Bos
ton, Mass.

Ealčiunas Jurgis, žmona Juzefą, 
vaikai Jurgis, Juzefą ir Vincas, gy
veno Brooklyn, N. Y.

Belkauskienė-Matulytė Al iutė, 
iš Netičkampio km., Marijampolės 
vals.

Dambrauskas Juozas, Jono sūnus, 
gyvenas ir dirbęs Alytuje.

Dubickas Juozas, gimęs Nevvco- 
merstovvn, Ohio, gyvenęs Hartford, 
Conn.

Ileškomleji arba apie juos žinau 
ttejl maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

ROCKFORD, UJU
Jei galvojate parduoti ar 

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

WO 5-5890
Taip pat patams •»<ame pinigų 
ir siuntinių persiuntimui J 
Lietuvą ir kitus kraštus.

J. DAGYS Real Estate 
NOTARY PUBLIC

114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043 
Matthew P. Baliai 

BIELIAUSKAS 
FUNERAL ROME 

Ali. BALTRUNAS-BALTOJ 
Reikalų vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyse 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS LR 

J. B. SHALINS 
Tel. Vlrginia 7-4499
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SLA Pagalbos Ranka
Savaitinė Atskaita Išmokėti; Pomirtinių ir 

Ligoje Pašalpų
airiui Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 

Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti
Rugpiučio 20, 1960 Metais
Rugpiučio 27, 1960 Metais

| HITLERIS IR MUSSOLINI |

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

2. Konkursiniai straipsniai temomis: "Kokios specifinės S 
g priežastys pastūmėjo dalį Amerikos lietuvių j komunizmą ir ko- 2 

kių priemonių turėtume imtis, kad visus ar bent dalį butų galima S 
S sugrąžinti į tikrųjų lietuvių tarpą.

x Prisiuntę $1 gaus visus numerius su šiais ir kitais įdomiais K
g straipsniais. Prisiuntę $5 metinės prenumeratos gaus šiuos § 

numerius veltui. Rašyti:
S LAISVOJI LIETUVA, 911 W. 32nd St., Chicago 8, III. f

ar
SLA

307 W. 30-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

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

Tel. 5-9370

SLA VASARNAMIS
128 Boardvvalk 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.
Rudens kambarių kainos vėl visu trečdaliu mažesnės.

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:

Pasinaudok patikimu, kruopščiu ir greitu musų firmos patarnavimu

SIUNTINIAI ‘ SIUNČIAMI į SOVIETU RUSIJĄ
LIETUVĄ, UKRAINĄ,

GENERAL PARCEL & TRAVEL C0., INC
135 WEST 14th STREET Licensed by lnturist 

NEW YORK 11, N. Y. J
Tek CHelsea 8-2583

BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS

kasdien nuo 9-6

Išmokėtos pomirtinės
JUOZAS POPLIS, 57 kp., Worccstcr, Mass., gimęs 

birželio 20, 1886 m., Griaužinių kaime, Vilkaviškio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė lapkričio 
7, 1926 m. Mirė rugpiučio 3, 1960 m. Velionio 
sunui John J. Popliui pomirtinės išmokėta--------$1,000.00

JURGIS MIKELIONIS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., gi
męs balandžio 10, 1885 m., Lietuvoje. Prie SLA 
prisirašė spalių 6, 1918 m. Mirė rugpiučio 13, 
1960 m. Velionio žmonai Onai Mikclionienci po
mirtinės išmokėta.................... -............. 300.00

__0LGA SMITH, 106 kp., San Franciisco, Calif., gi
musi spalių 21, 1891 m., Mankunų vienkiemyje, 
Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo 6, 1931 m. 
Mirė kovo 12, 1960 m. Velionės dukteriai Estellc 
Proctor pomirtinės išmokėta __-------- --------------  1,000.00

A.LEN STONIS, 170 kp., Russelton, Pa., gimęs vasario
1, 1888 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė kovo
1, 1923 m. Mirė kovo 31, 1960 m. Velionio žmo
nai Sophie Stonis ir sunui Alcx Stoniui, Jr., po
mirtinės išmokėta--- ----------------------------------- 300.00

MARE BARISAUSKIENE, 191 kp., E. Cambridge, 
M&ss., gimusi balandžio 22, 1895 m., Lietuvoje. 
Prie SLA prisirašė kovo 3, 1930 m. Mirė liepos 
14, 1960 m. Velionės vyrui John Barysauskui

pomirtinės išmokėta ________________________
EUGENIJUS UNTULIS, 212 kp., Kenosha, Wis., gi

męs lapkričio 11, 1893 m., Melsedžių kaime, Ma
žeikių apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė lie
pos 1, 1927 m. Mirė liepos 15, 1960 m. Velionio 
žmonai Julei Untulis pomirtinės išmokėta_____

PRANAS CHAPAS, 260 kp., Chicago, III., gimęs bir
želio 16, 1890 m., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė 
gruodžio 5/1923 m. Mirė liepos 31, 1960 m. Ve
lionio žmonai Pranei Chapas pomirtinės išmokėta

600.00

300.00

705.00

141 Second Avenue 
N^W YORK CITY 
Tel. GRamercy 6-7430
832 Fillmore Avenue 
BUFFALO 8, N. Y. 
TeL MOhawk 2674

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

Musų didžiulė firma, turėdama

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

Avė.

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

Blvd. 217
MINNEAPOLIS 14, MINN. 
Tel. FEderaI 2-4908

Atdara
Sekmadieniais nuo 9-4 
Tiktai Vyriausioje Įstaigoje

Avenue 900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. TOwer 1-14411
632 W. Glrard Avenue 

PHILADEIiPHIA 23, Pa
Tel. WAlnut 0-8878

East Hennepin Avė.

Klek

ANdrew 8-5040
3216 Sunset
LOS ANGELES 26, CALIF.
Tel. NOrmandy 5-9887

tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja pristatymą.
vienas siuntinys listunčlam&s laike 48 vai. ir adresate pasiekia per 6—7 savaites (oro paStu laike 
7—12 dienų). Įstaigose yra didelis patrinkimas pirmos rūšies prekių. Reikalaukite musų katalogų, 
kuriuo** r Mite informacijų apie nauji

04B*()4*»o***<()«■»()
muitų normas Ir paUraainnua.
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Viso ______ _____ ________ ___________ ____ $4,205.00
Nuo pradžios šių metų bendrai viso......................... $112,348.16

Išmokėtos ligoje pašalpos
S. LIPNTKAS, 36 kp., Chicago, Iii., sirgo 11 savaičių 6 dienas _____  $57.50
I. SIMOKIENfi, 75 kp., Los Angeles, Calif., sirgo 4 savaites _.........  24.00
N. ŽAKEVIČIUS, 112 kp., Scattle, Wash., sirgo 4 savaites..........._ 36.00
.T. PILVELIS, 142 kp.. New Ha ve n, Conn., sirgo 6 savaites ________ 33.78
J. J. TAMAŠAUSKAS, 173 kp., Lowell, Mass., sirgo 9 savaites_____ 67.50
R. KRIdKIENft, 211 kp., Mahanoy City, Pa., sirgo 7 sav. 1 d._____ 40.00
A. JARU&AUSKAS, 294 kp., Carlinvillc, III., sirgo 6 sav. 3 d._______ 39.00
A. NAALENIENC, 352 kp., Dctroit, Mich.. sirgo 2 sav. 3 d............__ 7.50

Viso ______....................................................... ų.___............................... $305.28
Nuo pradžios šių metų bendrai viso ________ ų____i_________,_______$19,802.40

M. J. VIN1KAS, 
SLA Sekretorius.

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

NEPRIKLAUSOMI LIETUVA 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUV I" tur> daug rimtu bendradar- 

blų visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lletuviikosica 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 dol., visose Amerikos*— 
6.50, Kanadoje — 5 doleriai. Ui lalkraštj galima mokėti dalimis— 
pusmečiais, ketvtrtimLs ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMĄ IIETUVĄ” gauna 
bargan Įįgi jie gauna darbą ir užsidirba.
7722 Ceorge St, Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Canada. 

ADRESAS: ‘NEPEIKLAUSOMA LIETUVA’*,

IŠĖJO NAUJA KJ/YGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto Iki Pacifiko; Dar
bininkų fabrikai Vakaruose; "Proletariato diktatūra”; Įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiia; Apie Hollyvvoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėfęs miškas; Yellovzstone 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! Su gražiais pavelkslala. 
Užsisaldusiems knygą tuoj pat paaiunčbume.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti

“KELEIVIS”
636 East Broadway So.
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Kaina tik 76 centaL
šiuo adresu:

Boston 27, Mass.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Pirmas ir geriausias lietuvių dienraštis Amerikoj
NAUJIENOS

I

NAUJIENOS
turi savo korespondentus kiekvienoje didesnė, 
Amerikos lietuvių kolonijoje ir Įvairiose Europa* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir JdomiaudW 
tlniaa iš lietuvių ir kitų tautų gyvenimo.
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančiu^ straipsnius ir "Kritikos bei polemDm* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuom'UMI 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11/i 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų. Chicagoj# 
$13.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, jei pasiųsite čekj arba Money Od* t 
Iriu adresu:

NAUJIENOS
1731 Snntk Halsted Street Ckicar* 8.
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