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IŠ SUSIVIENIJIMO PILDOMOSIOS TARYBOS PRIEŠSEIMINIŲ POSĖDŽIŲ PATRIOTINIS IR VISIEMS PAVYZDINGAS SUMANYMAS

Prieš Pat Seimą Buvo Atlaikytos Ketu
rios Sesijos ir Jose Aptarta Tinkamas 
Prisiruošimas Prie Deimantinės Sukak
ties Seimo Iškilmių ir Daug Kitų Reikalų

Prieš pat Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Deimantinės 
Sukakties įvykstantį seimą, atsirado daug svarbių organizaci
jos reikalų, kurie turėjo būti aptarti ir išspręsti pirm seimo, 
taipgi reikėjo aptarti tinkamas prisirengimas prie seimo jubi
liejinių iškilmių, todėl Pildomosios Tarybos nariai suvažiavo 
j Pittsburghą anksčiau, kad turėjus laiko aptarti ir išspręsti 
visus skubiuosius reikalus, susijusius su seimo iškilmėmis ir ki
tus, liečiančius seimą.

Posėdžiai prasidėjo liepos aštuntą dieną ir tęsėsi dvi die
nas. Juose dalyvavo visi Pildomosios Tarybos nariai: prezi
dentas Povilas P. Dargis, sekretorius dr. Matas J. Vinikas, iž
dininkė Nora Gugienė, iždo globėjai Eufrozina Mikužiutė ir 
adv. Steponas Bredes, ir daktaras kvotėjas dr. Steponas Bie- 
žis. Taipgi šiame nepaprastame posėdyje dalyvavo SLA Kon
trolės Komisijos pirmininkas Stasys Gegužis ir Švietimo Komi
sijos pirmininkas dr. P. Grigaitis.

Prezidentas Povilas P. Dargis paaiškino, kad šis posėdis 
pavadintas nepaprastu dėl to, kad visai neseniai mirė vice pre
zidentas Juozas Maceina, tai šis suvažiavimas sukviestas apta
rimui ir užpildymui esančios tuščios vice prezidento vietos. To
liau prezidentas Dargis paprašė kitus Pildomosios Tarybos na
rius pareikšti savo nuomones tuo reikalu. Šiuo klausimu bu
vo pareikšta įvairių nuomonių ir piačiai diskutuota. Nuomo
nes pareiškė ne tik Pildomosios Tarybos nariai, bet ir posėdy
je dalyvaujanti Kontrolės Komisijos pirmininkas Stasys Gegu
žis ir Švietimo Komisijos pirmininkas dr. P. Grigaitis. Po visų 
pareikštų nuomonių ir išsamaus apkalbėjimo, prieita išvados, 
kad pasilikusią tuščią vice prczimento vietą užpildyti palikti 
pačiam seimui, kuris prasidės liepos 11 dieną Rooscvelt vieš
butyje Pittsburghe. Su tuo visi posėdžio dalyviai sutiko ir vice 
prezidento rinkimas palikta seimui.

Toliau tęsėsi reguliariai posėdžiai
Baigus specialius du posėdžius, kurie buvo paskirti apta- į 

rimui ir išsprendimui pasilikusios vice prezidento tuščios vie
tos, prasidėjo reguliariai posėdžiai aptarimui kitų svarbiųjų or
ganizacijos reikalų, taipgi tinkamo prisiruošimo prie Deiman
tinės Sukakties Seimo. Šiuose posėdžiuose dalyvavo visi šeši 
Pildomosios. Tarybos nariai, Kontrolės Komisijos pirmininkas 
ir Švietimo Komisijos pirmininkas.

Pirmiausia buvo apkalbėtas iš Illinois valstijos Apdraudos 
Departamento gautas laiškas reikale Susivienijimo veiklos. Po 
išsamaus apkalbėjimo, vienbalsiai nutarta įgalioti prezidentą 
Povilą P. Dargį ir sekretorių dr. Matą J. Viniką, parašyti laišką 
Illinois Valstijos Apdraudos Departamentui ir suteikti visas 
informacijas, kokių departamentas reikalauja.

Prezidentas Povilas P. Dargis pranešė, kad tuos darbus, 
kuriuos praeitas Pildomosios Tarybos suvažiavimas buvo pali
kęs jam ir sekretoriui dr. M. J. Vinikui, atliko, ir paprašė jų 
atliktus darbus ratifikuoti. Jų atlikti darbai vienbalsiai už
kirti.

Sekretorius dr. M. J. Vinikas pranešė apie paskelbtus ge
gužės ir birželio mėnesiais Deimantinio Vajaus metu pasiektus 
gražius laimėjimus, taipgi jis paprašė Pildomosios Tarybos ra
tifikuoti įvestas naujas Term apdraudas suaugusiems ir vajaus 
metu pritaikintas lengvatas, dovanas ir laimėjimus, taip pat 
pritaikintą 10% nuolaidą Non-Medical apdraudoje, VI Non- 
Medical apdraudą ir Term. apdraudos suaugusiems išdirbtas 
lenteles. Visi sekretoriaus atlikti darbai vienbalsiai ratifikuo
ti.

Finansinis stovis ir nauji planai
SLA prezidentas Dargis paaiškino Pildomosios Tarybos su

važiavimui apie finansinnį stovį ir naujus išvystytus planus 
naujų narių prirašymui, apie bendrą stovj ir kad visų Pildomo
sios Tarybos narių yra vienoda pareiga rūpintis Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje patobulinimu, ir pasiūlė svarstyti klausimą 
apie reikalingumą priimti į musų brolišką organizaciją lietuvių 
tautai draugingus svetimtaučius ir kad tuo klausimu turėtu
mėm interpretuoti Susivienijimo konstituciją. Apsvarsčius šią 
prezidento Dargio pareikštą nuomonę, sekretorius dr. M. J. 
Vinikas plačiau paaiškino apie lietuvių tautai draugingus sve
timtaučius. Po plataus išsiaiškinimo, visų Pildomosios Tary
bos narių buvo vienokia nuomonė, kad draugingus lietuvių tau
tai žmones, reikia priimti Susivienijimo nariais ir pasirūpinti, ( 
kad šis seimas šiuo klausimu padarytų nutarimą, interpretuo-r 
jant konstituciją taip kaip ją interpretuoja Pildomoji Taryba.

Bendras Pildomosios Tarybos narių ir
Pastoviųjų Komisijų posėdis

Susivienijimo Deimantinės Sukakties Seimo proga suvažia
vo visos pastoviosios komisijos dalyvauti seime, todėl ketvirto
je sesijoje, be Pildomosios Tarybos narių: prezidento P. Dar-

gio, sekretoriaus dr. M. J. Viniko, iždininkės Noros Gugienės, 
iždo globėjos E. Mikužiutės, iždo globėjo adv. S. Bredes ir dak
taro kvotėjo dr. S. Biežio, posėdyje dalyvavo ir pastoviųjų ko
misijų nariai. SLA Kontrolės Komisijos: S. Gegužis, S. Mi- 
chelsonas ir A. S. Trečiokas; Įstatų Komisijos: (ir. A. Mont- 
vidas, dr. K. Drangelis ir J. Varkala; Švietimo Komisijos: dr. 
P. Grigaitis ir A. Kalvaitis; Skundų ir Apeliacijų Komisijos: 
pirm. S. F. Bakanas; Jaunuolių Komisijos: pirm.,P. Dagys.

Taipgi dalyvavo Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzikauskas 
ir tos pat komisijos narys J. Audėnas ir Tėvynės redaktorius 
M. L. Vasil.

Šiame bendrame posėdyje apsvarstyta visa eilė aktualių ir 
įvairių klausimų, Susivienijimo organizacijos patobulinimo rei
kalu ir pareikšta daug minčių įvairiais klausimais, kuriuos or
ganizacijos vadovybei prisieis nugalėti ateityje.

Abelnai paėmus, šiuose Pildomosios Tarybos posėdžiuose 
per trumpą laiką apsvarstyta ir išspręsta visa eilė svarbiųjų 
organizacijos reikalų. Reikia pastebėti ir tai, kad prezidentas 
Povilas P. Dargis, kaipo Pittsburgho gyventojas, kur įvyko 
Deimantinis musų organizacijos seimas, daug dirbo seimą ruo
šiant, daug naktų nedamigęs ir jautėsi pavargęs, bet Pildomo
sios Tarybos posėdžius jis vedė tvarkingai ir gyvai, nes jam 
rūpėjo prieš seimą aptarti skubiuosius reikalus ir kad seimo 
atidarymo iškilmės ir visi pobūviai, kurie buvo ruošiami dele
gatų pavaišinimui ir pats šeiminis banketas, butų suruoštas 
gražiai ir delegatai, suvažiavę iš plačiosios Amerikos ir Kana> 
dos butų patenkinti.

Brolis Dargis yra nuoširdus žmogus, jis labai dažnai ne
paiso poilsio ir savo sveikatos, kad tik jo pradėtas darbas bu
tų atliktas gerai, ir kad tie, dėl kurių naudos dirbama, butų 
patenkinti. Taip buvo ruošiant Susivienijimo Deimanti
nės Sukakties seimą, prie kurio suruošimo daug darbo įdėjo 
Povilas Dargis. Be jo neapsiėjo ir kiti parengimai, kurie įvy
ko Pittsburghe Susivienijimo seimo metu, jeigu jis ir negalėjo 
savo darbu prie jų prisidėti, tai teikė patarimus ttį parengimų 
ruošėjams, kaip tinkamiau ir geriau tų kitų organizacijų paren
gimus suruošti ir padaryti juos sėkmingais.

Tos kitos organizacijos, kurių seimai ir pobūviai įvyko Su
sivienijimo seimo metu, buvo Amerikos Lietuvių Tautinės San
daros seimas ir pobūvis, Tėvynės Mylėtojų Draugijos seimas. 
Jei ne brolis P. Dargis, tai tų dviejų organizacijų seimai ir san- 
dariečių banketas liepos 10 dieną nebūtų buvę tokie sėkmingi, 
kokiais jie buvo.

Nikita Chruščevas Ruošiasi Atvykti Amerikon

Iš Maskvos pranešama, kad 
Sovietų Sąjungos ministeris 
pirmininkas Nikita Chrušče
vas ir kitų komunistinių kraš
tų vadai, išskyrus Raudonąją 
Kiniją, labai norėtų dalyvauti 
Jungtinių Tautų Asamblėjos 
penkioliktoje sesijoje, kuri 
prasidės rugsėjo mėnesio 20 
dieną. Chruščevas, kuris lanr 
kėši Jungtinėse Amerikos Val
stybėse praeitais metais rug
sėjo mėnesį, vėl nori atvykti 
ir Jungtinių Tautų Asamblė
joje kelti nusiginklavimo klau
simą, “Amerikos agresingu- 
mą” ir paramą naujoms Afri
kos tautoms. Pranešime nesa
koma kada Chruščevas vyks 
Amerikon.

Washingtonas sustingusio
mis lupomis atsiliepė į žinią 
apie Chruščevo ruošimąsi at
vykti. Tai yra spekuliacija, ir 
kad toji Asamblėjos sesija ga
li atnešti antrąjį susikirtimą 
tarpe prezidento Eisenhowe- 
rio ir Sovietų Sąjungos minis- 
terio pirmininko Nikito Chruš
čevo. Kongresas nepalankiai 
sutiko žinią apie Chruščevo 
ruošimąsi atvykti ir kongres- 
manai piktai išsireiškė apie jo 
atvykimą.

Kadangi prezidentas Eisen- 
howeris aplankys Asamblėjos 
sesiją, tai reikia manyti, jog 
sesijoje dalyvaus ir kitų pie
tinių kraštų vadai, tai bus ne
oficiali nusiginklavimo konfe
rencija. Britanijos ministeris 
pirmininkas Macmillanas at
sargiai išsireiškė apie Chruš
čevo ruošimąsi vykti į Asam
blėjos sesiją. Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Dag 
Hammarskjold pritaria minis- 
terio pirmininko Chruščevo

atvykimui ir sako, kad tai bus 
“pripažinimas rakto rolės“ 
Asambėjoje.

Švietimas Okupuotoje 
Lietuvoje

Okupuotos Lietuvos AT-bos 
trečioje sesijoje buvo plačiai 
paliestas šio meto švietimo 
klausimas.

Ministerių tarybos p-ko pa
vaduotoja L. Diržinskaitė, kal
bėdama apie švietimą, pabrė
žė daugelį negerovių šioje sri
tyje.

Pvz. dėl vietinių tarybų ir 
švietimo darbuotojų apsileidi
mo, šiemet 4300 vaikų nuo 7- 
15 metų amžiaus nesimoko 
septynmetėse mokyklose. Ro
kiškio, Ramygalos, Šakių, Mo
lėtų, Vilniaus, Jonavos ir kai 
kuriuose kituose rajonuose 
blogai vykdomas privalomojo 
mokymo įstatymas. Daugelyje 
vietų prekybinės organizacijos 
nepristato moksleiviams skir
tos avalynes, patogių ir tvirtų 
drabužių. Baigusių vidurinę 
mokylą skaičiaus atžvilgiu 
Lietuva yra žymiai atsilikusi 
nuo kitų sovietinių kraštų: iš 
1000 gyventojų 175 tėra baigę 
vidurinį ir septynmetį moks
lą.

Vilniaus miesto įmonėse dir
ba 20,000 jaunų darbininkų, 
kurie neturi nė vidurinio, nė 
septynmečio išsilavinimo; tik 
4000 jaunuolių ir merginų mo
kosi darbininkų jaunimo mo
kyklose. Panaši padėtis yra 
daugelyje kaimo vietovių.

Sekančiais mokslo metais 
rajonų ir miestų vykdomieji 
komitetai siūlo pusėje visų

Tauraus lietuvio Baltramiejaus Želvio atmini
mas gražiai pagerbiamas, įamžinant jo vardą 

Susivienijimo gyvenime

SLA nario Baltramiejaus želvio našlė — Veronika Žel
vienė, suprasdama svarbą jaunąją kartą tinkamai išauk
lėti, po vyro mirties jo pomirtinę paskyrė Susivienijimo 

Moksleiviy Fondui
■ .......... ■............................ ........

SLA dideliu dėkingumu pfriima šią dovaną ypatingai prasmin
gam tikslui paskirtą ir laukia visų narių dėmesio, kad šis su

manymas rastų kuodaugiau pritarėjų ir pasekėjų

Baltramiejus Želvis ir jo žmo
na Veronika, kuri savo vyro 
pomirtinę paaukojo SLA Mok

sleivių Fondui.

Baltramiejus Želvis, SLA 44 
kuopos narys, birželio 20 die

ną miręs Miami, Florida.

Baltramiejus Želvio, kaip praneša jo 44 kuopos, Miami, 
Floridoje, sekretorius V. Skupcika, gimė Lietuvoje 1892 me
tais, rugsėjo 27 dieną. Savo kilme jis buvo aukštaitis iš Pa
nevėžio apskr. Joniškėlio parapijos, Pamūšiu kaimo. Jaunas 
būdamas, dar 1913 metais jis atplaukė į Ameriką ir rado čia 
naują tėvynę bei gerą savo jėgų pritaikymą, kartu ir sėkmin
gą asmeninį gyvenimą. B. Želvis 1921 metais su Veronika 
Lenkaite sukuria šeimyninį gyvenimą kurs buvo darnus, kol 
juos neišskyrė mirtis.

Baltramiejus Želvis neužmiršo savo senosios tėvynės ir 
radęs patogesnę progą 1935 metais aplankė laisvą Lietuvą ir 
pasidžiaugė jos nepriklausomu gyvenimu.

Iš Clevelando į Miami, Florida
Daugelis Clevelando lietuvių neabejotinai prisimena Želvių 

šeimą, nes jie ten išgyveno ilgus metus. Maždaug prieš 15 
metų Želviai persikėlė gyventi į Miami, Fla., kur jie įsirašė į 
44 kuopą. Velionis Želvis taip pat priklausė prie Miami Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo.

Šio pavyzdingo lietuvio gyvenimą sutrukdė sunkus negala
vimas, kurs, deja, liūdnai baigėsi, nes Baltramiejus Želvis po 
ilgesnės ligos mirė šių metų birželio 20 dieną. Birželio 22 die
ną didelis būrys velionio draugų bei pažįstamų, su kuriais jis 
paskutinius savo gyvenimo metus dažnai susitikdavo, susirin
ko atiduoti jam paskutinę pagarbą ir atsisveikinti su malonaus 
budo, daugelio mėgiamu asmeniu. Laidotuvės buvo iškilmin
gos ir gausios dalyviais, nes apie 50 automobilių palydėjo Bal
tramiejaus Želvio palaikus į Soutcrn Mcmorial kapines.

Auka SLA Moksleiviy Fondui
Liko nuliudusi jo žmona Ve

ronika Želvienė, gyvenanti 92 
N. E. 90 Street, Miami, Fla. 
Ji jautė, kad ne tik pati nete
ko brangaus gyvenimo drau
go, bet ir daugelis jo draugų

tu į Susivienijimą atėjo ir ti
kisi iš jo paramos mokslui ei
ti ir tuo pačiu metu pagerbti; 
savo vyro gražų atminimą. 
Jos sprendimas buvo aiškus ir 
reikšmingas — visą Baltra
miejaus Želvio pomirtinę su
moje $150.00, kuri buvo jai 
užrašyta, paliko Moksleivių 
Fondui. Apie tai ji pareiškė 
savo 44-tos kuopos sekretoriui 
V. Skupeikai, kuris ir perdavė 
šią žinią SLA Centrui.

Veronikai Želvienei SLA 
sekretorius dr. M. J. Vinikas 
pareiškė nuoširdžią užuojautą 
dėl jos vyro mirties ir tarė 
lietuvišką ačiū už gražų su
manymą paremti SLA Moks
leivių Fondą tokiu ypatingu 
budu, kai visa pomirtinė tam 
tikslui paskiriama. Gautas ir 
44 kuopos pranešimas, kad V. 
Želvienei išreikšta padėka už 
svarbią iniciatyvą, kuri neabe
jotinai sulauks praktiško pri
tarimo.

Kaip sustiprinti 
Moksleiviy Fondą

Pasidžiaugę patriotiniu Ve
ronikos Žalvienės žygiu, mes 
visi SLA veikėjai ir nariai, 
privalom tikrai ir giliai įver
tinti tą puikų paskatinimą 
mums visiems, kad ir kiti pa
sektų šiuo pavyzdžiu. Gal būt 
čia bus geriausia proga kuo
poms priminti, kad iš savo 
turimų lėšų jos skirtų Moks
leivių Fondui aukas, arba spe
cialiai šiam tikslui pasistengtų 
surasti pinigų įvairiais bu
dais — parengimus, vakarie
nes ir pobūvius rengiant, pas
katinant narius, kuriems ap
linkybės leidžia iš savo pomir
tinių išskirti tam tikras su
mas Moksleivių Fondui. Juk 
kai kurie nariai savo pomirti
nes palieka tiesiog savo kuo
pai. Tad kuopa šitokiu atveju 
irgi gali atsiminti Moksleivių 
Fondą.

Kuopos ir apskričiai turi 
prisidėti prie Moksleiviy 
Fondo padinimo

Žiūrėdami į ateitį ir siekda
mi Jlietuvišką veiklą sustiprin
ti, pirmučiausia privalom rū
pintis jaunimo auklėjimu ir 
mokslinimu. Tam tikslui rei
kalingi pinigai. Moksleivių 
Fondas turi būti pajėgus ir 
tiek didelis, kad galėtų atlik
ti .jam skirtus uždarinius. 
Šituo klausimu turi kalbėti 
kuopų, apskričių susirinkimų 
metu visi veikėjai, kurie su
pranta šio reikalo svarbą ne 
tik Susivienijimo ateičiai, bet 
ir aplamai visai lietuviškai 
veiklai.

Garbė Baltramicjaus-Vero- 
kos Želvių šeimai, kuri parodė 
kelią, kaip praktiškai siekti 
svarbių tikslų lietuviškame 
darbe!

vidurinių mokyklų organizuoti 
klases su gamybiniu viduriniu 
mokymu. Kalbėdama apie tru
kumus organizuojant mokslei
vių gamybinę praktiką žemės 
Ūkyje, Diržinskaitė toliau pa
stebi, kad darbas neretai or
ganizuojamas be ryšio su te
oriniais užsiėmimais, mokiniai 
tepanaudojami kaip darbo jė
ga. Mokykloms trūksta patal
pų. Valstybės skiriamų lėšų 
neužtenka išspręsti mokykli
nių patalpų trukumo proble
mai, gi mokyklų ir bendrabu
čių tinklo plėtimas iniciatyvi
nės statybos keliu, toli gražu 
negali šio mokyklinių patalpų 
trukumo pašalinti. Be to, Lie

bei artimųjų jos vyro taurų 
gyvenimą vertindami jo atmi
nimą nuoširdžiu žodžiu prisi
mena. Ji sumanė padaryti 
gražią dovaną lietuviams jau
nuoliams, kurie dabartiniu me

tuvoje nėra nei vienos įmonės, 
kuri galėtų gaminti mokyk
loms gerus, šiuolaikinius bal
dus, įrengimus ir kitą būtiną 
inventorių. Kalbėdama apie 
mokytojus, ji pažymėjo, kad 
šiuo metu Lietuvoj yra 12,400 
mokytojų, kurio turi aukštąjį 
ir neužbaigtą aukštąjį mokslą.

Vietinės tarybos nesirūpina 
mokytojų buitinių sąlygų pa
gerinimu. Lygiai mažai jos 
domisi mokinių sveikatingumo 
klausimais. Kai kuriose kaimo 
mokyklose nesilaikoma sanita
rijos ir higienos reikalavimų, 
daugelyje bendrabučių ir net 
kai kuriuose internatuose 
trūksta tvarkos ir švarosj E.

Lietuviškos draugijos Var
šuvoje skyrius. — “Tiesoje“ 
pranešė Varšuvos “Žycie Var- 
šavy“ žinią, kad Varšuvoje 
pradėjo veikti “Lenkijos lie
tuvių visuomenės kultūrinės 
draugijos“ Varšuvos skyrius, 
kuriam vadovauja M. Km i ta.

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

Pertvarkomas Vilniaus gat
vių apšvietimas. — Vilniaus 
gatvių apšvietimas pertvarko
mas iš paprastų lempų į stie- 
bines (dienos šviesos) lempas. 
Tuo pertvarkymu tikimasi į 
metus sutaupyti apie 2 milijo
nus kw. srovės
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MUSŲ REIKALAI

Darbo Dienai praėjus 
ir orui atvėsus

Pirmadienį, rugsėjo 5 dieną 
visose Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse buvo švenčiama 
Darbo Diena, arba, aiškiau pa
sakius, darbo žmonių šventė, 
kuri pirmą kartą iškilgingai 
eisenomis gatvėse buvo pami
nėta prieš 78 metus. Po kiek
vienai darbininkų šventei oras 
atvėsta, atostogininkai vasa
ros metu pasilsėję ir pasisėmę 
energijos grįžta į miestus prie 
įvairių kasdieninių pareigų ir 
visuomeninių bei organizaciji- 
nių darbų, kurie vasaros metu 
laikinai buvo nutraukti.

Iš atostogų sugrįžo nema
žas skaičius ir musų broliškos 
pašalpos ir apdraudos ben
druomenės žymių veikėjų, ku
rie, reikia tikėtis, stos prie sa
vo broliškos bendruomeninės 
organizacijos darbų, ruošis 
prie rudeninio ir žieminio se
zonų įvairių pobūvių, dalyvaus 
kuopų susirinkimuose, juose 
svarstys organizacijos svar
biuosius reikalus ir stengsis 
surasti budus, kad kodaugiau- 
sia nepriklausančių musų or
ganizacijai lietuvių ir lietuvai
čių į ją įrašyti ir padidinti jos 
didžiulią šeimą naujais ir jau
nesnio amžiaus nariais.

X—0—X
Kiekvieno nario pareiga 
dirbti organizacijai

Susivienijimo Deimant i n ė s 
Sukakties seimas praėjo, bet 
su praėjusiu seimu pradėtieji 
darbai nepasibaigė ir jie turi 
būti tęsiami toliau, be jokios 
pertraukos, ypač dabar, orui 
atvėsant, patogus metas pra
dėtuosius darbus tęsti toliau 
ir visu ryžtingumu dirbti, kad 
musų bendruomenė, išgyvavu
si arti 75 metus, su kiekviena 
diena daugėtų narais.

Specialus deimantinis vajus, 
kuris buvo paskelbtas prieš 
seimą, baigėsi birželio mėne
sio paskutinę dieną, tačiau 
nuolatinis vajus naujų narių 
prirašymui niekad nesibaigia 
ir jis eina visuomet. Todėl 
kiekvieno nario būtina parei
ga ieškoti kandidatų Susivie
nijimui, o juos suradus, tin
kamai paaiškinti šios bendruo
menės atliktuosius darbus, ap
draudos reikalingumą kiekvie
nam darbo žmogui ir kad ge
riausia apsidrausti lietuviško* 
je organizacijoje, kokia yra 
Susivienijimas, o jie su mielu 
noru taps nariais ir jums bus 
dėkingi už jiems gero padary
mą.

X—0—X
Kvieskite narius j 
kuopų susirinkimus

Susivienijimo keletas kuopų 
vasaros metu susirinkimų ne
laikė iš priežasties atostogų, 
todėl daugelis narių užsimiršo 
kada būna laikomi kuopų su
sirinkimai, tad kuopų sekreto-

SLA Deimantinio Seimo Pittsburghe Atgarsiai

Nors jau ir gal kiek vėlokai 
rašyti apie musų jubiliejinį 
seimą, bet laikraščiai vis buv<) 
pilnai įvairių straipsnių apie 
Jį — paginančių ir ne taip jau 
iškeliančių komentarų, taip 
kad nutariau ir aš savo pen
kių grašių vertės pasakyti. 
Kai kas nelabai patenkintas 
buvo pittsburghiečių veikla, 
kitas vėl “nieko ypatingo” buk 
neradęs ir nematęs tame plie
ne mieste, kiti vėl galvoja, 
kad Pittsburgho lietuviai kiek 
apsnūdę ir pan. Nežiūrint tų 
kelių nesmagių pastabėlių, sei
mas praėjo tokioje pakilioje 
dvasioje, tokioje linksmoje at
mosferoje, kad didžiuma dele
gatų bei svečių dar ir šian
dien padėkos laiškus tebesiun- 
čia Seimo Rengimo Komisijai 
bei prez. Povilui Dargiui pri
dėdami daug komplimentų 
Pittsburgho lietuviams už jų 
vaišingumą, jų gerą ir siste- 
matingą tvarką ir gražią sei
mo užbaigimo programą.

Pittsburghas gali tikrai di
džiuotis savo veiklumu, savo 
patriotizmu, savo nenuilstan
čiomis jėgomis lietuvybės iš
laikymui. Paimkime, kad ir 
Pittsburgho Universitete tą 
šventą lietuvių židinį, tą ma
lonų lietuvių tautinį kambarį. 
Niekur visame pasaulyje to
kios lietuvių tautos reprezen
tacijos nerasime. Ar negali 
tad Pittsburgho lietuviai di
džiuotis tuomi? Kiek šimtų 
tūkstančių turistų, svečių bei 
studentų per metus pereina 
per tą lietuvių tautini kam-

barį! Ir jie nustemba su
žinoję, kad maža vos 3įĄ mi
lijonų žmonių tauta turi savo 
kambarį tokiam milžiniškam 
ir visam pasaulyje žinomam 
Universitete! Ar tai ne garbė 
Pittsburgho lietuviams ? Kas- 
gi sukėlė tuos pinigus tokiam 
kambariui įrengti? Jie iš dan
gaus glėbin neįkrito pittsburg- 
hiečiams. Reikėjo juos sukelti 
ir surinkti. Ir ėjo pittsburg- 
hiečiai iš namų į namus, prie 
lietuvių ir kitataučių rinkdami 
pinigus tam tikslui. Vienas to
kių patriotų buvo kuklus že
maitis, nedaug mokslo teturė
jęs a. a. Petras Pivaronas. Jo 
iniciatyva, jo nenuilstančiomis 
pastangomis ir meile Lietuvai, 
kambario įrengimas tapo tik
rove. Jis dėjo jon savo jėgas, 
savo širdį ir savo aukas, o 
jam mirus, jo energinga žmo
na Bronė Pivaronienė nenulei
do rankas, o perėmė viską ant 
savo pečių. Ar daug tokių lie
tuvių išeivijoje rasime? Pitts
burghas neturi daug tūkstan
čių lietuvių, vos saujalė yra 
likusi, bet tie patys nesnau
džia, kiek jėgos leidžia veikia 
dirba ir kruta. Todėl ir seimas 
buvo gražus, prezidentas P. 
Dargis gerai vedė visą seimą, 
jo žmona ponia Gertrūda Dar
gienė nuolat buvo pasiruošusi 
jo sunkiose valalndose jam 
padėti ir paguosti, Komisija iš 
vien dirbo ir svečiams padėjo 
kur reikėjo, o seimo dalyviai 
kiekvienas sugrįžęs į savo 
miestą, savo namus dar ilgai 
minės SLA Jubiliejinį Seimą 
Pittsburghe. Atžalynas.

vauti suvažiavime, bet ruo- 
šiuosiu jame dalyvauti. Jeigu 
nebusiu kuopos išrinktas, tai 
važiuosiu kaipo svečias, nes 
man patinka tokie suvažiavi
mai, juose sutinki daug seniai 
matytų veikėjų, draugų ir pa
sidarai naujų pažinčių, pasi
kalbi apie organizacijos veik
lą ir įgauni energijos ateities 
darbams.

Šiuos kelis žodžius aš rašau 
niekieno neprašomas ir mo
kam nepataikaudamas. Man, 
kaip ilgamečiui eiliniam nariui 
atėjo mintis paraginti kuopas 
išrinkti pakankamą skaičių 
delegatų ir prisiųsti suvažiavi- 
man, kad jis butų gausus da
lyviais. Kuo daugiau dalyvių 
bus, tuo daugiau bus pareik
šta įvairių nuomonių ir pada
ryta daugiau nutarimų orga
nizacijos naudai.

Iki pasimatymo pirmosios 
apskrities metiniam suvažiavi
me Easton, Pa. rugsėjo 18 die
ną. Senas Narys.

South Boston, Mass.

SLA 43 Kuopos Pirmas Susi
rinkimas po Atostogų

SLA Pirmosios Apskrities Metinis Suvažiavi
mas Privalo Būti Gausus Dalyviais

Susivienijimo Lietuvių Ame- ėjusio Deimantinio Seimo, de-
rikoje pirmosios apskrities 
sekretorė, kuri Amerikoje gi
musi ir augusi, tačiau gerai 
supranta Susivienijimo reika^ 
lūs ir žino, kad apskrities ri
bose gyvuojančioms kuopoms 
reikia iš anksto pranešti apie 
apskrities šaukiamą suvažiavi
mą, kad kuopos savo susirin
kimuose galėtų apsvarstyti su
važiavimo reikalą ir išrinkti 
atitinkamą skaičių delegatų 
dalyvauti suvažiavime.

Nors aš esu tik eilinis narys 
vienos apskrities ribose gy
vuojančios kuopos, kuri per 
ilgus metus priklauso pirmoj 
apskrity ir aš ją beveik kiek
vieną kartą atstovauju suva
žiavimuose, bet noriu pareikš
ti padėką apskrities sekreto
rei, kad ji laiku pranešė vi
soms apskrities ribose gyvuo
jančioms kuopoms apie suva
žiavimą. Jai taip padarius, 
kuopos negalės teisintis, kad 
jos negavo laiku pranešimo ir 
dėl tos priežasties neišrinko 
delegatu atstovauti kuopą.

Suvažiavimas, kaip man at
rodo, yra svarbus ir jame pri-' 
valetu dalvvauti kiekvienos 
apskrities ribose gyvuojančios 
kuopos deletagai. Turime ne
pamiršti. kad šie matai musų 
organizacijai yra svarbus, dei
mantiniai metai, todėl suva
žiavime bus daug svarbių rei
kalų aptarimui, ypač po pra-

rių būtina pareiga organe Tė
vynėje pranešti apie susirinki
mus ir nurodyti dieną, laiką 
ir vietą susirinkimų. Sekreto
riai pranešdami apie susirin
kimus organe, padarys gero 
nariams, susirinkimai bus gau
sesni ir juose bus padaryta 
daugiau nutarimu kuopai ir 
visai organizacijai.

Rugsėjo mėnesį kuopų susi
rinkimai turėtų būti narių 
gausiai lankomi, nes po atos
togų kiekvienoj kuopoj susi
renka įvairių ir svarbių reika
lų aptarimui.

I SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE ORGANO “TĖVYNES” į

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

? katos Komisija, SLA 51-mo Seimo išrinkta iš 3 medicinos gydytojų: MOTIEJAUS NA- 
S SVYČIO M. D., Komisijos pirmininko ir Komisijos narių VINCO TERCIJONO M. g 
? D. ir ALBINO GRIGAIČIO M. D.
s Rašo DR. TERC1J0NAS, Brooklyn, N. Y. I

Mineralai ir Vitaminai

legatai buvę seime išsamiai 
paaiškins apie seimo eigą ir 
padarytus nutarimus.

Privalome nepamiršti, kad 
musų apskrityje priklauso ne
mažai ilgamečių organizacijos 
ugdytojų, kurie visą savo gy
venimą dirbo organizacijai ug
dydami ją nariais ir turtu. 
Vargiai kuri kita apskritis tu
ri tiek organizacijos ugdytojų 
ir net steigėjų, kiek jų turi 
pirmoji apskritis. Galima pa
minėti veteraną P. Birštoną, 
Stasį Gegužį, A. Staniškį ir 
visą eilę kitų, kuriems organi
zacijos reikalai rupi labiau, 
negu jų pačių šeimos nariai.

Taipgi galiu paminėti ir tai, 
kad praeitas Susivienijimo 
Deimantinis Seimas išrinko 
mums visiems mylimą ir ger
biamą Stasį Gegužį centriniu 
vice prezidentu, vieton miru
sio Juozo Maceinos. Tokis sei
mo eilgesis pirmąjai apskričiai 
padarė didelę garbę, išrinkda
mas nusipelniusį asmenį cen
triniu vice prezidentu, kuris 
tos vietos pilnai užsitarnavo. 
Mes gerai atsimename brolio 
Gegužio atliktus darbus orga*- 
nizacijai jam esant prezidentu 
per 18 metų, jam prisiėjo per
gyventi daug gerų ir nemalo
nių įvykių organizacijoj. Aš 
esu tikras, kad brolis Gegužis, 
būdamas vice prezidentu, visu 
nuoširdumu dirbs organizaci
jos labui ir jos ugdymui na
riais.

Todėl šiame pirmosios ap
skrities metiniame suvažiavi
me bus malonu sutikti ir pa
sveikint naują mus organizaci
jos vice prezidentą, tad kiek
viena kuopa, gyvuojanti ap
skrities ribose, privalo išrinkti 
delegatus ir pasiųsti į metinį 
suvažiavimą, kuris įvyks rug
sėjo 18 dieną Easton, Pa.

Man teko nugirsti, kad Kaš
tono kuopos veikėjos moterys 
ruošiasi pavaišinti delegatus 
skaniais užkandžiais ir kitais 
skanumynais troškulio numal
šinimui. Aš pats nežinau ar 
mane kuopa išrinks ją atsto

SLA 43 kuopos narių susi
rinkimas įvyks š. m. rugsėjo 
14 dieną, trečiadienį, 7:30 va
landą vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose, 368 Wįest 
Broadway, So. Bostone.

Šis susirinkimas yra svar
bus tuomi, kad šios kuopos de
legatai dalyvavusieji SLA Dei
mantiniam Seime, Pittsburgh, 
Pa., išduos savo raportus. 
Kiekvienam nariui yra nau
dinga ir reikalinga žinoti savo 
organizacijos seimų nutarimus 
ir įspūdžius. Todėl visi esate 
kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti ir plačiau susipa
žinti su SLA Veikla. Na ir, ži
noma, užsimokėti užvilktas 
mokestis.

Juozas Lekys,
SLA 43 kuopos sekr.

Wilkes Barre, Pa.

SLA 115 KUOPOS
narių susirinkimas šaukiamas 
šių metų rugsėjo mėn. 11 die
ną, sekmadienį, 1:30 valandą 
po pietų, Lenkų Veteranų sve
tainėje, 287 East Market St.

Visi kuopos nariai ir visos 
narės kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime, nes per vasa
rą atostogų metu susirinkimai 
nebuvo laikomi, tai yra daug 
svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi pasistenkite užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, kad ne- 
liktumėt suspenduoti, o pati
kus vienokiai ar kitokiai ne
laimei nereikėtų turėti nesma
gumo ir už tai ką nors kaltin
ti* /,

Visų narių būtina pareiga 
būti šiame susirinkime ir at
likti savo, kaipo narių, būti
nas pareigas.

Adomas Miliauskas,
SLA 115 kuopos sekr.

South Boston, Mass.

CHORO PAGERBIMAS

Bostono ir apylinkės lietu
vių gyvenime didelį uždavinį 
atlieka muz. J. Gaidelio veda
mas choras, kuris anksčiau 
buvo vyrų choru, o dabar yra 
mišrus choras. Ne tik Bosto
ne, bet ir kaimyninėse koloni
jose nebuvo tautinės šventės 
ar minėjimo, kur butų neda
lyvavęs minėtas choras. Jis 
yra aplankęs Brocktoną, Nor- 
woodą, Lowellį, Lavvrence, 
Worcesterį ir kitas vietoves. 
Be jo musų tautinis ir kultū
rinis gyvenimas butų daug 
skurdesnis.

Dabar choras savo veiklą 
dar labiau praplėtė. Paskuti
niu metu jis išleido savo at
liekamų dainų plokštelę. Joje 
yra 17 dainų, labai įdomių ir

(Tęsinys)
VITAMINAS BĮ arba TIAMINAS 

ir jo šaltiniai : mėsa, ypatingai kiauliena, 
sveiki grudai ir pagausinti dribsniai, ke
penys, žemės riešutu sviestas, ankštiniai 
ypatingai sojos pupelės, pienas ir pieno 
produktai, kiaušiniai, mielės ir kviečių 
gemalai. Šitas vitaminas yra pastovus 
sausoj formoj, bet greft suyra šarmi
niuos skiedimuos. Tiaminas reikalingas 
dėl augimo, tinkamos apykaitos anglia
vandenių (krakmolinio maisto), riebalų 
ir dėl normalaus veikimo nervų audinių. 
Dėl vitamino BĮ stokos asmenys yra mie
guisti, nuvargę, prislėgtos nuotaikos, irz
lus (nekanftrųs), be apetito ir abejingi 
savo reikalam. Ilgai besitęsianti ir stip
rioj formoj vitamino BĮ stoka sukelia li
gą BERIBERI; ją sirgdavo tuose kraš
tuose, kur žmonės valgydavo tik valytus 
ryžius .neturinčius vit. BĮ (be selenų). 
Pirminė priežastis BĮ .vitamino stokos 
yra jo nepakankamas ėmimas. Kitos są
lygos: sutrikimai, prie kurių yra padi
dintas to vitamino reikalavimas: 1) nėš
tumas, žindymas, karščiavimas, protines 
ligos su psichikos sujaudinimu., 2) ligos, 
prie kurių kenčia maisto sugėrimas (ab
sorbcija), kaip antai ilgas viduriavimas, 
3) kepenų ligos, kurias trukdo vitamino 
sunaudijimą. Prie alkoholizmo veikia 
sykiu, kelios sąlygos: sumažintas vitami
no vartojimas, jo pablogintas sugėrimas 
(absorbcija) ir sunaudojimas, be to, gal 
yra padidinta reikmė. Beriberi reiški
niai gali būt kaip prie neurastenijos, ne

urologiški ir kraujo apytakos. Neuras
tenija yra ankstyvas ir pastovus tiamino 
stokos požymis: nenoras valgyt, nuovar
gis ir miego sutrikimas. Kiti reiškiniai: 
irzlumas, (piktumas), silpna atmintis, 
negalėjimas koncentruoti minčių (susi
kaupti), skausmai apie širdį, neaiškus 
skundai pilvo išpūtimu ir vidurių užkie
tėjimu. Vėliau atsitinka nųuralgiški 
skausmai kojose ir įvairus kraujo apyta
kos sutrikimai. Vitamino BĮ dozė die
nai sveikam suaugusiam 1 mg., o gydo
moji dozė 10—100 mg. dienai. Dažnai vi
taminas B1 skiriamas su kitais 8 grupės 
vitaminais dėl jų panašaus veikimo.

VITAMINAS B2 (r i bof a vilias) yra 
gana pastovus vitaminas, bet suyra nuo 
šviesos ir šarmų. Jis yra piene ir pieno 
produktuos (surv), mėsoj, kiaušiniuos, 
dribsniuos, daržovėse žaliais lapais ir 
mielėse. Pienas yra vienas iš geriausių 
vitam. B2 šaltinių, bet 2/3 vitamino B2 
gali būt sunaikinti jeigu pieno butelis 
paliktas stowt saulės šviesoj. Yra nuro
dymų, kad balta duona, suvyniota per
matomam celofano popieriuj, nustoja' 
nuo 30 iki 60 procentų vitamino B2 dau
giau negu suvyniota vaškuotam, tamsiam 
popieriuj. Dėl vitamino B2 stokos pas
tebimi šie reiškiniai lupose, odoj, burnoj 
ir akyse: deginimas ir niežėjimas akyse, 
neaiškus, aptemdytas matymas, akys 
jautrios šviesai, opos burnos kampuose, 
lupų ir liežiuvio uždegimas, žvyniuota 
oda. Šitie reiškiniai gali būt ne vien tik 
nuo vitamino B2 stokos, bet ir kitų B 
grupes vitaminų.

/

(Bus daugiau)

įvairių. Choras turėjo nugalė
ti daug finansinių sunkumų, 
kad toji plokštelė galėtų pasi
rodyti.,

Plokštelės išleidimu choras 
plačiai ir aukštai iškėlė Bosto
no lietuvių vardą. Ligi šiol 
Bostone ir apylinkėse veikė ir 
tebeveikia daug lietuvių cho
rų, tačiau nė vienas dar neiš
leido savo atliekamų dainų 
plokštelės. Toji garbė tenka 
tik muz. J. Gaidelio vedamam 
chorui.

Įvertinant didelius šio cho
ro nuopelnus lietuvybei, plok
štelės išleidimo proga 'ren
giamas choro pagerbimas. Jis 
įvyks rugsėjo 11 dieną, sek
madienį, Romuvos parke, da- 
remont Avenue, Brocktone, 
Mass. Pagerbimą rengia Lais
vės Varpas, populiariausia lie
tuvių radijo programa Naujo
joje Anglijoje. Pag e r b i m e 
dalyvaus O. Ivaškienės veda
ma tautinių šokių grupė, pats 
choras ir kiti. Programa bus 
atlikta 4 valandą po pietų. 
Po programos bus šokiai, ku
riems gros geras F. Smito or
kestras. Taip pat veiks įvai
rius valgių ir gėrimų bufe
tas.

Į pagerbimą kviečiami kiti 
apylinkės chorai, tautinių šo
kių grupės, visos organizaci
jos, kultūrininkai ir plačioji 
visuomenė, kurioje choras taip 
stipriai reiškiasi. Kaip choras 
pagal kiekvieną kvietimą vyk
davo į įvairias kolonijas ir į- 
vairius parengimus, taip da
bar visų kolonijų organizaci
jos ir visa visuomenė laukia
ma choro pagerbime. Gausus 
visuomenės atsilankymas bus 
įrodymas, kad mes tebesame 
jautrus tiems, kurie skiria sa
vo poilsio valandas, kad lietu- 
bė žydėtų.

Mes dažnai renkamės įvai
riomis progomis vieni pagerb
ti kitus, o dabar susirinkime

atiduoti pagarbą tam chorui, 
kuris savo kietu darbu ir to 
darbo vaisiais pelnė visų pa
dėką ir pagarbą. Pagerbimas 
vyksta gegužines forma, tad 
jis truks gražioje gamtoje nuo 
vidudienio iki vidurnakčio. Tai 
bus paskutinis parengimas 
gamtoje. A. B.

Chicago, Illinois

minutės.
Šios įvairioms progoms pri

taikintos plokštelės kaina yra 
$1.95. Pašto persiuntimo išlai
doms padengti 55 centai. Pla
tintojams duodama atatinka
ma nuolaida. Kas nori įsigyti 
šią gražią lietuvišką plokšte
lę, prašome atsiųsti pašto per
laidą $5.50 vertės sekančiu ad
resu: ALBA RECORDS, 7159 
S. Maplewood Avė., Chicago 
29, Illinois.

Eufrozina Mikužiutė,
Susivienijimo iždo globėja ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus pirmininkė, 
buvo sukvietus lietuviškų or
ganizacijų atstovų pasitari
mą suorganizavimui Lietuvių 
Liaudies Parodos Tautų Fes- 
tivalije, kuris įvyks rugsėjo 
mėnesį Chicagos uosto patal
pose. Mikužiutė rūpinasi, kad 
tame tautų festivalija daly
vautų ir lietuviai. Kep.

Nauja Lietuviškų Dainų ir 
Giesmių Plokštelė

Paminint 25 metų sukaktį 
populiarios Lietuviškų Vaka
ruškų Radio programos Čika
goje, kuriai ilgus metus vado
vauja ponia Sophie Barčus 
yra išleista gražiai duetu ir 
trio forma įdainuota lietuviš
kų liaudies dainų ir bažnyti
nių giesmių plokštelė, pava
dinta “Sophie Barčus Radio 
Vakar uškininkės dainuoja”. 
Tai ilgo grojimo, 33 % greitu
mo nedužtama hi-fi plokštelė, 
kurioje telpa pačios leidėjos 
Sophie Barčus įžangos žodis, 
10 liaudies dainų pritariant 
pianinui, 7 kalėdinės ir 3 ve
lykinės giesmės pritariant var
gonams. Dainas ir giesmes iš
pildo Juzė Mileriutė, Irena 
Kalėdinskaitė ir Aldona Bar- 
cus-Daukus, o pianinu ir var
gonais palydi Genovaitė Alek
siu naitė-Mitchell. Abiejų plok
štelės pusių grojimo laikas 42

Susivienijimo Kuopų 
ir Apskričių

PARENGIMAI
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.

—o—
Rockford, Illinois. — Susi

vienijimo 77 kuopos rengia
mas teatras bus suvaidintas 
šių metų spalių mėnesio 2 die
ną, Lietuvių puošnioje salėje. 
Veikalą suvaidins iš Kenosha 
atvykę .ponios Jarienės va
dovaujami teatralai. Jau da
bar pradėkite ruoštis prie spa*» 
lių 2 dienos ir dalyvaukite pa
rengime.

I

I
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PROTOKOLAS

SLA 5i-mo Deimantinės Sukakties Seimo, įvy
kusio 1960 metų liepos mėnesio i 1-14 dienomis, 

Plck-Roosevelt viešbutyje, Pittsburgh, Pa.
(SLA Sekretoriaus Raporto Tęsinys)

Vidutinis Narių Amžius
Suaugusių SkyriusValkų Skyrius

BENDROS NARIŲ YPATYBES

1959 m. 8.3 56.2 m.
1958 m. 9.2 56 m.
1957 m. 8.5 55.8 m.
1955 m. 8.5 54.5 m.
1953 m. 9.7 54.8 m.

Bendras 
metais buvo

vidutinis visų narių i
50.9 metų.

r vaikų amžius 1959

Vidutinė Apdraudos Suma
Valkų Skyrius Suaugusių Skyrius

1959 m. $875.85 $558.90
1958 m. 605.19 541.86
1957 m. 585.98 541.68
1956 m. 569.70 532.56
1955 m. 569.35 526.81
1954 m. 566.48 516.20
1953 m. 561.86 513.43

Narių Mirimai
tūkstančio narių mirė:

1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953

Iš 
metais . 
metais . 
metais . 
metais . 
metais . 
metais . 
metais .

27.7
28.4
26.7
24.7
24.7
24.4
23.4

mirė 
mirė 
mirė 
mirė 
mirė 
mirė 
mirė

Vidutinė Suma Išmokėtos Apdraudos

1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951

metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

$469.00
467.17
511.81
502.93
444.31
468.10
453.42
464.42
475.55

Vidutinė Suma Išmokėtų Ligoje Pašalpų
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953

metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais 
metais

$50.88
46.39
42.37
41.69
37.74
36.22
36.60

ŠIA. Narių Mirimo Amžius

Metai
Viduitnis 

mirimo amžius

Vidutinis

1959 _____________ ________ 69.7 m.
1958 ___________ ________ 69.9 m.
1957 _________ ___ _ ________ 69.1 m.__
1956 _____ __ ______ ________ 67.4 m.
1955 ______________ ___ _ .... .......... 66.4 m.
1954 ....... 1________ ________ 61.5 m.
1953 ___________________ ________ 64.6 m.
1952 ___________________ _______  65.0 m.
1951 ___________________ _______  64.6 m.
1950 _____ _____________ ________ 63.1 m.
1949 ___________________ _______ 61.8 m.

1946
1944
1942
1940

59.0
58.5
57.8
55.3

m.
m,
m.
m.

Pažiūrėję ir palyginę lentelių skaičius galime pa
stebėti malonų reiškinį, kuris rodo SLA gerėjantį sto
vį. Pirmiausiai matome, kad narių skaičius praėju
siais metais padidėjo. Per tuos metus iš viso gavome 
1,054 narius. Sis skaičius padengė 507 nustojusius 
narius, o kartu davė organizacijai 547 marių priauglį. 

didėjant nariams padidėjo ir apdraudų sumos, 
ypač žymus apdraudų sumų padidėjimas vaikų sky
riaus.

Ligoje išmokamų pašalpų sumos pakilo.
Vidutinis narių mirimo amžius taip pat yra paki

lęs. Jis didėja kasmet. Jei prieš 19 metų narių 
mirimo vidutinis amžius buvo tik 55.3 metai, tai dabar 
jis jau visai artėja 70 metų. Tas rodo, kad musų 
organizacijos nariai susilaukia vyresnio amžiaus, va
dinasi, dabar gyvena ilgiau, negu anksčiau gyvendavo.

SLA Narių Skaičius ir Mirimai Pagal Amžių 
1959 Metais

Amžius
1. -
2. -
3. .
4. _
5. -
6. _
7. -.
8. _.
9. _

10. ..
11.
12. _.
13. _.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. -
26.
27.
28. -
29. —
30. __
31. ..
32. __
33. __
34. __
35.
36. __
37. __
38. -
39. -
40.
41. __
42. —
43. __
44. __
45. -
46.
47.
48. -
49. -
50.

Narių 
skaičius

89
69
76
76
87
85
93
91
88
83
84
91
79
59
76
68
61
69
50
45
42
35
24
95
22
21

7
34
22
48
47
40
73
90

110
108
142
119
128
143
126
155
168
146
195
167
178
176
217
164

Apdraudos 
suma 

$98,500
74.500 
81,000
73.550
86.750 
75,000
85.900
80.400
78.400 
71,000
66.500 
71,800
71.400
49.250
60.650 
52,000 
52,000
52.900
35.150
37.550
29.250 
24,300
24.900
50.150 
20,200 
18,420
6,700

23.250
16.550
36.700
32.750 
28,100
47.900
60.700 
75,350
84.650 
95,292 
79,742
80.450 
95,030
87.450 

110,599 
106,700 
106,439 
132,464 
103,551 
115,925 
118,480 
155,389 
102,920

Mirčių 
skaičius

Apdraudos 
suma

f

51. _____ 209 143,204 2 1,000
52. ____ 177 109,860
53. ______ 199 121,705
54. 154 82,300 3 1,250
55 ______ 184 108,768
56 ______ 141 81,973 1 500
57. ........ — 168 91,332 5 4,100
58. _____ 181 99,862 2 1,500
59. 201 105,928
60. ............. 222 111,626 6 3,350
61................. 286 141,005 3 1,400
62. ______ 337 202,339 3 900
63. ______ 457 217,255 3 1,400
64. __..... 470 237,281 5 3,074
65. ___ 441 208,060 17 9,050
66. ___ 432 219,870 12 5,236
67. ______ 481 231,723 21 9,962
68. ............. 357 167,137 21 8,288
69. ______ 321 167,290 24 12,644
70. ______ 301 135,958 20 15,404
71. ____ 220 104,643 14 6,167
72. ______ - ' 240 111,707 21 9,456
73. ______ 209 94,474 20 9,343
74. ______ 157 73,152 14 5,767
75. ______ 119 53,337 14 6,399
76. ______ 84 36,932 5 1,850
77. ............. 84 28,384 15 5,597
78. ______ 53 17,438 14 5,809
79. ______ 32 8,599 12 3,849
80. _______ 14 4,685 1 146
81. _______ 17 6,572 4 900
82. _______ 10 4,752 5 1,860
83. _______ 9 166 1 300
84. ______ 8 1,674 4 1,170
ir virš____ 2 1,279 8 1,516

Viso 11,578 $6,955,971 319 $149,587

! Atsakomybe r

1

2
3
2
1
1
2

1
2
2
1
1

$500

1

4

Trumpas Pasikalbėjimas su Grįžusiu 
iš Lietuvos Turistu

Vienas mano senas pažįsta
mas, šį bei tą papasakojo apie 
Lietuva. Nors ir nedaug, bet 
šį bei tą galima suprasti ir 
spręsti apie Lietuvą ir ten 
esančių darbo žmonių gyveni
mą.

Na, drauguti, seniai besima- 
tėm, tai jau sugrįžai? Atsa
kė, tai jau. Na, kaip tau sekė
si kelionė? Puikiai, atsakė. 
Na, o kaip patiko Lietuva? 
Gerai, pasitiko mane gražiai 
valdininkai ir giminės, kurių 
turiu Lietuvoje. Žinai, drau
guži, sako man mano priete- 
lis, kaip turistus svečius pri
ėmė gražiai, bet yra žinoma, 
kad viskas yra prirengta iš 
anksto, kad turistus suįdomin
ti, kur jie veda ir rodo, vis
kas yra gražu ir gera, tik ne 
visur jie veda ir ne viską ro
do. Jie veda tik į gražias vie
tas, muziejus, knygynus, ban
kus, teatrus ir tam tikras dar
bovietes ir tt.

Užklausiau aš savo draugo,

ar ištikrųjų taip viskas yra 
Lietuvoje, kaip tūli turistai 
pasakoja ir rašo, ypatingai 
Jokubkos, Jonikai ir kiti? Ma
no kolega atsakė: Rašymas 
yra vienas dalykas, o tikrovė 
vra kitas. Juk tu žinai, kad 
šiais laikais pasauly stebuklų 
nėra ir mažai ką galima ste
buklais įtikinti. Taip, ir Tary
binėj Lietuvoj stebuklų nėra, 
sako man kolega. Kaip dan
gui, taip ir ant žemės, o užė
jus ant ledo slisti, taip ir Lie
tuvoje yra gero ir blogo. Yra 
gerinama statyba, daug kas 
pasikeitę ir keičiama kitokia 
išvaizda, dabar Lietuvoje esą 
daug kitaip, negu pirmiau bu
vo, bet yra daug netikusių da
lykų, nežinia ar dėl nesugebė
jimo ar nepaisymo, atrodo, 
kad galėtų būti geriau sutvar
kyta ir padaryta.

Jis sako man, jei kas nori 
dalykus tikrai matyti, tas ma
to abiem akim, o kas»- viena 
akia žiuri, tas vieną pusę te

mato, tai taip pareiškė mano 
draugas. O kaimuose arba 
taip sakant kolūkiuose, irgi 
ne visur vienodas gyvenimas 
ir ne vienoda tvarka. Kur gė
lesnė žemė arba kur geresnė 
tvarka, ten ir geresnis kolū
kiečių gyvenimas. Žinoma, 
valdžia visur pirmauja, val
džia pirma pasiima kas jai 
priklauso, o kas lieka, tai ko
lūkiečiai pasidalina. Žinoma, 
ne visi lygiai gauna, kas dau
giau dirba, tas daugiau ir gaut 
turi. Priverstinai neverčia 
dirbti kolūkyje, kiek kas nori 
tiek dirba, o pagal darbingu
mą ir atlyginimą gauna. Turin
tieji skypelį žemės išlaiko kar
vę, porą kiaulių ir kitokių gy
vuliukų, užsiaugina daržovių 
ir taip nekurie vengia kolū
kiuose dirbti.

Užklausus kodėl nenori dirb
ti kolūkyje? Atsakymas buvo 
duotas tylėjimu. Visiems aiš
ku ką reiškia atsakyti tylėji
mu. Ne kurie, girdi pasiglem
žia javų iš kulukio ir dirba 
naminę, kuria ir mus pavaiši
no savo išradimu. Tokie žmo
nės, galima sakyti, gyvena se
noviškai, tam pačiam kamba

Am. Ęxp. 3^% apdraudos rezervai
Am. Men 3% apdraudos rezervai _ 
CSO 3% apdraudos rezervai-------
Perteklius ...........  --

$52,483.00 i

12,832.00
7,962.00
1.830.8Ž

Viso ____________________________ $73,277.00

i
Balansas

Vaikų Skyriaus Finansinė Krypti*

Metai Įeigos Išlaidos gruod. 1 d.
1959 $12,078.40 $925.78 $93,893.78
1958 11,923.56 1,740.28 82,741.16
1957 10,595.91 557.08 72,557.88
1956 8,148.19 480.65 62,519.06
1955 9,003.13 700.85 54,851.52
1954 8,226.50 312.86 46,549.24
1953 8,008.90 465.09 38,635.60
1952 7,055.83 800.10 31,091.79
1951 4,901.23 431.41 24,836.06
1950 3,276.50 255.10 20,366.24

Vaikų Skyriaus Nariai Sausio 1 Dieną. 
Metai 
1959 
1958 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1951

Narių skaičius 
.. 1,530 
.. 761
._ 757
- 708
.. 664
- 631
.. 593
._ 606
_ 544

J

Vaikų Skaičius ir Apdrauda

2,000
1,500
1,100

300
500

1,100

1,000
1,000

750
150
500

Iš šios lentelės matome, kad didžiausias skaičius 
SLA narių yra 67 metų amžiaus. Jų yra 481. Jie 
turi $231,723 apdraudos. Vidutinio amžiaus narių, 
t. y., 50.9 metų amžiaus, yra 164 su $102,920 apdrau
dos, o vidutinio mirimo amžiaus, 69.7 metų, yra 321 
narys su $167,290 apdraudos.
Kiek Duoklių Sumokėta ir Kiek Pomirtinių Išmokėta 

Kiekvienoje Valstijoje Bėgy 1959 Metų Bendrai 
Vaikų ir Suaugusių Skyriuose

Kuopu Nariu 
skaičius skaičius

2 329
2*579 

; 1,397 
T,327 

661 
673 
670 
299 
365 
114 
133 

60 
67 

416 
164 
45 
23 
27 

119 
27 
13
2

60
8

Valstija
Pennsylvania 
Illinois _______
Massachusetts , 

’Nev/ York ___
Connecticut __
Ohio .................
Michigan ______
Indiana _______
New Jersey __
Maryland _____
Wisconsin ____
Maine ________
Missouri _____
Canada _______
California _____
VVest Virginia 
Iowa —.............
Washington ___ 
Nebraska ____
New Hampshire 
Rhode Island _ 
Oklahoma ____
Florida . .............
Dist. of Columbia

Viso

I
78
59
28
30
16
11

9
8
9
3
7
3
2
4
3
4
2
3
1
2
1,
1
2
1

287 11,578

sumokėta 
duoklių 

$55,427.37 
61,379.77 
33,248.11 
31,582.14 
15,731.32 
16,016.92 
15,945.18 
7,115.62 
8,686.48 
2,729.89 
3 164.98 
1'410.66 
1,594.54 
1,207.64
3.902.70 
1.070.43

547.00 
642.24

2.841.70
642 12
308.98
38.80

1,427.50
189.93

I&mok&ta 
pomirtinių 

$54,978.51 
36,111.81 
23,213.21 
17,020.00 
12,449.14 
6,385.00 
9,065.00 
1,783.32 
3,050.00 
1.642 00 
2,400*00 
2,230.00 

500.00 
1,800.00 
2,100.00 

109.00 
600.00

Amžius
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 
12
13
14
15
16
17
18 ir senesnių

Nariai Apdrauda
89 $98,500.00
69 74,500.00
76 81,000.00
76 73,550.00
87 86,750.00
85 75,000.00
93 85,900.00
91 80,400.00
88 78,400.00
83 71,000.00
84 66,500.00
91 71,800.00
79 71,400.00
59 49,250.00
76 66,650.00
68 52,000.00
61 52,000.00

175 111,450.00

Viso ___________  1,530
1958 metais buvo__  761

$1,340,050.00
$460,550.00

1958 metais vaikų skyriuje mirė 1 narys apdraus- 
$500.00 sumoje.
Vaikų vidutinis amžius—8.3 m.
Platesnės žinios apie narius vaikų skyriuje ran

dasi šeštame Skyriuje.

tas

$275,544.70

SKYRIUSSEPTINTAS
VAIKŲ APDRAUDOS SKYRIUS 

Turto Stovis
Bondsai (Securities) ----------------------------
Pinigai (Cash) ________________________

Viso

ry, kuriam yra krosnis, valgo
mas ir gulimas tas pats kam
barys. Ir man, girdi teko mie
got ant grindų šiaudų priklo
tų ir išsimiegojom keli. Mies
tuose, kaip tai Vilniui, Kaune, 
Klaipėdoje ir kituose ma
žesniuose pastatų yra įvairių, 
gerų ir vidutinių, prastos ko
kybės statomų ir pristatytų 
naujų, bet tik jau ue tokia 
daugybė, kaip čia mums skel
bia kai kurie laikraščiai Ame
rikoje.

Su maistu nėra jau taip blo
ga — pareiškė klausiamasis, 
bet bėda daugumui, o ypatin- 
kai kolūkiečiams su apranga. 
Nors krautuvėse matyti yra 
medžiagos įvairiems rūbams, 
bet paprasti darbininkai retas 
ką gali įsigyti, nes kainos ne
paprastai aukštos, o ir išdir
biniai, galima sakyti, prasto
kos kokybės. Ten gyvenanti 
žmonės pasakoja, kad ypač 
drabužiams medžiagos, girdi, 
kaip tik saulės gauna, tuojau 
nublunka, ir šiaip greitai su
sidėvi. Teko matyt daugiausia 
moteris amerikoniškais drabu
žiais dėvinčias, reiškia giminių

500.00
500.00
600.00

1,300.00

$178,337.06

$86,985.16
6,908.62

$93,893.78

iš Amerikos prisiųstus. Ypa
tingai jaunos moterys ir mer
ginos eina į bažnyčią ar šiaip 
kur daugiausia vienplaukės, o 
senesnio amžiaus moterys 
apsigobusios amerikoniškomis 
skepetukėmis arba kaip čia 
Amerikoj vadina babuškomis, 
ir turguje teko matyti viešai 
p a rdavinėjant amerikoniškus 
drabužius, ypatingai moteriš

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

PACKAGE EXPRESS and travel agency, hc.
Licensed by USSR

Jaunuolių Klausimas
Musų nuolatinis ir niekados nepamirštamas rū

pestis, tai jaunimo organizavimas ir jaunimo kuopų 
steigimas, nes tai Susivienijimo ateities užtikrinimas 
ir musų tolimesnės veiklos pagrindas.

Todėl kiekvienam Pildomosios Tarybos suvažiavi
me buvo būtinai ir pakartotinai svarstomas klausi
mas ir ieškoma kelių daugiau jaunuolių įjungti į Su
sivienijimo darbus. Pildomosios Tarybos, 1959 metų 
vasario 27-kovo 1 d., suvažiavime padaromi nutarimai, 
kuriais suteikiamos plačios teisės ir didelės galimybės 
Jaunuolių Komisijai veikti jaunimo ir jaunimo orga
nizacijų tarpe.

(Bus daugiau)

kas sukneles ir skepetukes 
nuo šimto 50 rublių ir dau
giau už suknelę.

Užklausus ar jums nedrau
džia pardavinėti? Atsakė, kad 
ne. Klausiamasis pasakė ir 
daugiau kitokių dalykėlių, kas 
šiuo kart užimtų per daug vie
tos laikraštyje ir laiko. Baig
damas dar noriu pridėt, kad

turistas pasakė: Nesigailiu 
buvęs Lietuvoje, nes pama
čiau šiek tiek savo locnom 
akim ir apmasčiau savu pro
tu. Toli gražu tas viskas, ką 
skelbia tūli propagandistai, 
ir jis pridūrė, kad mums daug 
kas uždrausta pasakot ką mes 
matėm ir kaip viskas mums 
atrodo. Pritarėjas.

BROOKLYN, N. Y., 1530 Bedford Avenue TeL IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J., 312 Market Street ' TeL MI 2-2452 ir MI 2-1681

BOwling Green 9-6992 
•Per musų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Visi muitai ap
mokami vietoje, musų įstaigose. *Prle firmos įstaigų yra krautuvės. •Siuntinių pristatymas garan
tuojamas 100%. Įstaigos ir skyriai atidaryti nuo 9 vai. ryto iki 0 va), vakaro kasdien. Šeštadie

niais ir sekmadieniais 9-4 vai.
MUSŲ SKYRIAI:

46 Whlthead Avė. 
SOUTH RIVER, N. J. 

CLifford 7-6320

78 Second Avė. 
NEW YORK 3, N. Y.

ORegon 4-1540

107 Sd. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CAL 

D U riki rk 6-6560

648-47 Albany Avo. 
HARTFORD 6, CONN. 

CHapel 7-516-1

1241 No. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, 1LL. 

HUmboldt 6-2818

11601 Jos. Canipau Avė 
DETROIT 12, MICH.

TOwnsend 8-0208

109 Bumet Park Drive 
SYRACUSE, N. Y. 

GRanlt 8-8435

126 Tilgham St 
ALLENTOWN, PA.

HEmlock 5-0416

1900 Floet St 
BALTIMORE, MD.

DIckens 2-4240

897-A VVest Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS.

ANdrew 8-2718

832 North 7th St
PHILADELPIIIA 28, Pa 

WAlnut 8-1747

2240 Professor
CLEVELAND 18, OHIO 

SUperior 1-1164
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Amerikos Lietuviu Veikla
New York, N. Y.

Susivienijimo Vasarvietėje 
Daug Atostogininkų

SLA vasarvietėje, Atlantic 
City, N. J., šią vasarą daug 
atostogininkų, vieni jų išva
žiuoja, tai kiti atvažiuoja. Il
goką laiką atostogavo Susivie
nijimo vice prezidentas Stasys 
Gegužis su visa šeima ir 
minėmis, viso apie dešimt 
menų, iš Mahanoy City, 
Iš Pittsburgho atostogavo
nai Spingiai ir jų dukrelė Ry
te Spingytė, Tėvynės bendra
darbė. Rugsėjo 3, 4 ir 5 die
nomis vasarvietėje įvyko Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos suvažiavimas, kurios na
riai buvo užėmė visus vasar
vietės kambarius.

gi- 
as- 
Pa. 
po-

South Boston, Mass.

Sandaros 7 Kp. Susirinkimas

ALT Sandaros 7 kuopos, 
pirmas po atostogų, narių su
sirinkimas įvyks š. m. rugsė
jo 18 dieną, sekmadienį, 2 va
landą po pietų, nuosavoj sve
tainėj, 124 F Street, So. Bos
ton, Mass.

Šiame susirinkime delegatai 
išduos raportus iš Sandaros 
Seimo įvykusio Pittsburgh, 
Pa. Išgirsite raportus iš vasa
rinio sezono veiklos ir pradė
sime ruoštis prie žieminio se
zono darbuitės, Lietuvos ir lie
tuvių naudai.

ALT Sandaros 7-tos 
Kuopos Valdyba.

So. Boston; 3
mulis, 150 H St., So. Boston; 
4
Columbia St., Cambridge; 5— 
Ed. Swicki, 7 Dexter St., So. 
Boston; 6
Barclay St., Worcester; 7 — 
Charles Marcelonis, 98 Sydney 
St., Boston.

Įžangos dovanas laimėjo se
kanti numeriai: 1—002405; 2 
— 002251; 3 
$$2596; 5 
002388; 7 • 
002070.

Nuoširdžiai dėkojam visiem 
atsilankiusiem į pikniką, taip
gi didelis ačiū visiem musų ra
dio programo rėmėjam bei 
prieteliam už jų paramą, ir ne
nuilstantį darbą piknike. Dė
kojam biznieriam: Blue Water 
Manor vasarvietės savinin
kam, Pranui Gerulskiui, sav. 
Myopia Club Tonikenės, Caro- 
line Casper’s Grožio Salionai, 
Wilson Linijai, Kay’s Fashion 
.Shop, Davis Millinery, Sulli- 
van’s Shoe Store, ir Stukui 
fotografistui; taipgi Generali
niam prokurorui Edward J. 
McCormack, ir jo žmonelei. 
Dėkojam ir Liet. Taut. Šokių 
Sambūriui, vad. Onai Ivaškie- 
nei už dalyvavimą programoj 
?r grožio rinkėjom. Dėkojame 
visiems kurie pardavinėjo ir 
pirko laimėjimo tikietus. Vi
siem, kurie prisidėjo prie pik
niko pasisekimo, nuoširdžiai 
dėkojame.

Steponas ir Valentina 
Minkai.

Blanche Ta-

Winnie Templehof, 361

>
G. Giedraitis, 31

002045;
002067;
002666; 8 —

Rochester, N. Y.
*

Minėsime Žalgirio Mūšio 550 
Metų Sukaktį

nėra

; 4 -
6 —

LVL Sąjungos Nauja 
Centro Valdyba

Butų labai gerai, kad į šį 
istorinį minėjimą susirinktų 
didesnis būrys publikos, 
priduotų daugiau energijos 
movėnams dirbti toliau ir 
praleisti istorinių įvykių.

Vietinis.

tas
ra-
ne-

St. Catharines, 
Canada

Sėkminga Buvo Skautų 
Gegužinė

Šios apylinkės lietuviai skau
tai rugpiučio 14 dieną buvo 
suruošę gegužinę, kuri įvyko 
Bieliūnų ūkyje. Oras tą dieną 
pasitaikė labai gražus, tinka
mas gegužinėms, tai suvažiavo 
daug svečių iš visų apylinkių, 
ne tik iš Kanados, bet ir Jung
tinių Amerikos Valstybių.

Skautai, kaip mane infor
mavo patys gegužinės ruošė
jai, buvo suvažiavę iš vakaro, 
kad turėjus daugiau laiko pa
buvoti tyrame ore, kurie tam
soje degančio laužo pravedė 
gražią programą. Taigi esant 
gražiam orui, reikia pasakyti, 
kad skautų gegužinė visais 
atžvilgiais buvo sėkminga, gal 
nei patys jos ruošėjai to ne
sitikėjo.

Skautų Draugas.

Los Angeles, Calif.

dabar tarptautinėje 
kotfiruojamas Nepr. 
litas? Pasirodo, kad 
sidabriniai dešimtli-

Musų kolonija nors 
gausiai apgyventa lietuviais, 
bet mes neatsiliekame nuo 
daug didesnių kolonijų ir ruo
šiamės paminėti Žalgirio mū
šio 550 metų sukaktį. Minėji
mas įvyks rugsėjo 10 dieną 
parapijos salės patalpose, bus 
meninė ir kalbų programa. 
Meninę dalį išpildys iš Toron
to atvykęs “Varpo” choras, 
•vadovaujamas garsaus muziko 
Gailevičiaus.

Vietiniai ir apylinkėse gyve- 
lietuviai kviečiami daly- 
šiame istoriniame

pasiklausyti garsaus 
gražių dainų ir kalbų,

Rugpiučio mėnesį Lietuvos 
Valstiečiai Liaudininkai slap
tu balsavimu laiškais rinko 
naują valdybą, kurion išrink
ti šie asmenys: J. Audėnas, 
Z. Dailidka, J. Daugėla, J. 
Kardelis, dr. K. Karvelis, A. 
Kučys, inž. G. Lazauskas, dr. 
J. Pajaujis, adv. L. Šmulkš
tys.

Išrinktųjų tarpe yra keli Su
sivienijimo nariai ir žymus 
veikėjai.

Detroit, Michigan
Ruošiamasi Paminėti Žalgirio 

Mūšio Sukaktį

minė-
nanti 
vauti 
jime, 
choro
kurias pasakys dr. A. Klimas 
ir Jančys. Jis, kiek man teko 
sužinoti iš rengėjų, kalbės 
apie Žalgirio mūšį prieš 550 
metų. Neprilaiskite šios reikš
mingos sukakties minėjimo.

Rengėjų Draugas.

• v

South Boston, Mass.

Musų mieste gyvenanti ra- 
movėnai ruošiasi paminėti Žal
girio mūšio 550 metų sukaktį. 
Tas istorinis minėjimas įvyks 
šių metų rugsėjo 24 dieną, 7 
valandą vakare, buvusioj Lie
tuvių Salėj, 25-th ir Vemor. 
Programa, kaip minėjimo ruo
šėjai skelbia, bus įdomi ir tu
rininga, kurią atliks “Alkos” 
dramos artistai vadovau- 
jane Pusdešriui. Po programai 
bus šokiai ir veiks turiningas 
bufetas.

RADIO ŽINIOS

Rugpiučio 7 dieną įvyko se
niausios lietuviškos radio pro
gramos Naujoj Anglijoj, meti
nis, didysis, linksmas pikni
kas Romuvos Parke, Montel- 
lo, Mass. Šiame piknike daly
vavo daug žmonių.

Šių metų išrinkta gražuolė 
“Miss Lithuania of N. E.” yra 
panelė Jeanne Liaknickaitė iš 
Dorchesterio.

Šokių kontestus laimėjo: 
“Mamės ir Papės” kolkos kon
testą laimąjo Apolinaras Ru- 
dauskas ir Anita Prakapienė 
jš So. Bostono; Jaunimo pol
ką laimėjo Florence Zaleskai- 
tė ir Edmund Rudis iš So. Bo
stono; valso kontestą laimėjo 
Martha Marceloniutė iš Dor
chesterio ir Mike DiStasio iš 
E. Bostono; o tango kontestą 
laimėjo Irena Andrunaitė (bu
vusi “Miss Lithuania of N. 
E.” iš Hyde Park, ir Gedimi
nas Skabeikis iš So. Bostono.

Laimėjimo dovanas laimė
jo: 1 — S. L. Beal, 184 Mon- 
ticello St., Dorchester; 2 — T. 
Damieski, 707 E. Broadway,

Paskutinis Lietuvių Dienų
numeris papuoštas gražia nuo
trauka vaizduojančia Lietu
vos pavilijoną tarptautinėje 
parodoje Chicagoje, ir antra, 
rodančia demokratų kandida
tą į JAV prezidentus šen. 
Kennedy tarp Lietuvos atsto
vo Washingtone J. Kajecko ir 
AITo pirm. L. Šimučio. Šen. 
Kennedy, kuris yra buvęs pa
grindinis kalbėtojas ALTo 
kongrese Bostone, dalyvavęs 
vyčių seime ir kt., Lietuvos 
reikalai ir jos laisvės byla ge
rai žinomi. L. Valiukas atski
ru straipsniu “Pamirštosios 
tautos” palygina demokratų 
rinkiminę platformą su res
publikonų ir padaro išvadas. 
Kitame numeryje bus plačiau 
pagerbtas respublikų kandida
tas į JAV prezidentus Nixo- 
nas.

SLA deimantinio jubiliejaus 
proga Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas pasakytoje kalboje 
pabrėžia, kokį reikšmingą 
vaidmenį vaidino ir tebevaidi
na amerikiečiai lietuviai Lie
tuvos laisvės kovoje, ir pažy
mi, kad Pabaltijo paaukoji
mas Sovietams per derybas 
okupacijos pripažinimu negre
sia. Pati pasiuntinybė Wa- 
shingtone, atkėlus jon St. Bač- 
kį, sustiprinta Lietuvos pa
siuntinybė, aš jau ne vienas. 
Aš džiaugiuosi gavęs rimtą, 
prityrusį patarėją dr. S. Bač-

klo, buv. ilgamečio atstovo 
Paryžiuje, asmenyje. Tai ne
abejotinas laimėjimas Lietu
vai”, sako Rajeckas.

Kaip 
rinkoje 
Lietuvos 
paprasti
čiai yra vertinami lygiomis su 
kitų kraštų aukso monetomis, 
o iš visų liet, monetų šiuo 
metu yra labiausiai pabrangęs 
1 centas...

Iš Lietuvos diplomatų pasi
tarimų dr. Fr. Moieris, prof. 
J. Baltrušaitis ir konsulas dr. 
St. Sirutis tariantis su min. 
Lozoraičiu Romoje. Apie Chi- 
cagos parodą ir joje gražiai 
pasirodžiusį Lietuvos skyrių 
skelbiama, kad “kūryba — tai 
geriausia propaganda”. Duo
tas LARK Federacijos pirm. 
A. Masionio straipsnis apie 
ateitininkus jų 50 metų su
kakties proga, plačiau pavaiz
duotas Žalgirio minėjimas bu
vusių kautynių vietoje, rašo
ma, kaip teatras okup. Lietu
voje priverstas tarnauti pa
vergėjų propagandai, įdėtas 
reportažas apie lietuvių klum
pes. M. Vaitkaus atsiminimai 
apie arkiv. metropolitą J. 
Skvirecką ir kt.

Vokietis buv. karo belaisvis 
Lietuvoje, Willi Guting, para
šė rašinį “Duona iš lietuviškų 
varpų”, kuris laimėjo pirmąją 
premiją konkurso, paskelbta
me dabar vykstančio Munche- 
ne (Vok.) eucharistinio kon
greso sekretoriato. Numeris 
įvairus ir įdomus. Per 50 nuo
traukų plačiai atvaizduoja lie
tuvių veiklą laisvajame pasau
lyje. Kai kurios nuotraukos 
taip pat rodo gyvenimą okup. 
Lietuvoje. Paskelbta Lietuvių 
Dienų pikniko — lietuvių die
nos data: rugsėjo 11 d. Tą 
dieną bus taip pat traukiamos 
LD. loterijos dovanos: kelionė 
į Kaliforniją $100 grynais, 
radijo aparatas, visa eilė ver
tingų leidinių ir kt. Ir visa tai 
galima laimėti įsigijus keletą 
loterijos bilietų, kurių vienas 
kaštuoja tik 50 centų. Rep.

remdavo visus gerus darbus, 
nešančius naudą Lietuvai ir 
visiems lietuviams. Taipgi jis 
skaitydavo Tėvynę ir kitus 
lietuviškus laikraščius, nes jis 
norėjo žinoti kas dedasi pa
saulyje.

Dideliame nuliudime liko 
žmona ir daug kitų giminių ir 
draugų, gyvenančių šiame 
mieste ir tolimesnėse vietovė
se. Lai jam būna lengva ilsė
tis laisvoje Dėdės Šamo žemė
je. Koresp._

Paieškojimai

i

Donorą, Pa.

Mirė Jonas Masaitis

20Šių metų liepos mėnesio 
dieną mirė Jonas Masaitis, su
laukęs 68 metus amžiaus. Ve
lionis buvo gimęs 1892 metais 
gegužės 13 dieną. Velionis Ma
saitis buvo susipratęs lietuvis,

New Britain, Conn.

Tai Žiauri žmogžudyste

Žiaurią žmogžudystę papil
dė negras Rozier iš vienšu- 
vio šautuvo nušaudamas savo 
meilužę Margaret Foxworth, 
29 metų amžiaus, suvaryda
mas du šuviu į ją. žmogžudys 
prisipažino policijai, kad jis 
nušovė iš pavydo. Rozier pa
dėtas po keletu tūkstančių do
lerių užstato iki teismui. Be 
abejonės jo laukia didelė 
smė.

bau-

Miršta lietuviai kunigai
Nuo 1915 iki šių metų 

Britaine mirė 5 kunigai, 
kiausia liepos 28 dieną 
kunigas Karkauskas nuo šir
dies smūgio, sulaukęs 73 me
tus amžiaus. Kunigas Karkau
skas, atlikęs savo bažnyti
nes pareigas, išvyko į paežerį 
Lakevvill praleisti keletą va
landų, atsivėdinti ir pasi
džiaugti tyru oru. Besiren
giant eiti prie ežero nuėjo prie 
karo užpakalio pasiimti iš jo 
savo reikmenis, kurias buvo 
atsivežęs, ir staiga krito vie
toje, širdis nustojo plakus.

Tą pačią dieną iš nakties ra
stas negyvas ir lenkų kunigas 
Bujinauskas, 92 metų am
žiaus. Bujinauskaš išbuvo len
kų bažnyčios klebonu net 66 
metus, ir buvo užsitarnavęs 
prelato laipsnį. Bujinauskas 
daug yra pasidarbavęs tarp 
lenkų, įsteigė užlaikomus na
mus senatvės sulaukusiems 
parapijonams. Įsteigęs lenkų 
mokyklą, leido laikraštį, pri
sidėjo prie įsteigimo banko ir 
daug kitų darbų atlikęs tarp 
lenkų. Kadangi buvo labai pa
garsėjęs, tai į jo laidotuves 
susirinko milžiniška minia 
žmonių ir daugybė kunigų. 
Taipgi dalyvavo valstijos gu
bernatorius Ribikoff ir kiti 
miesto valdininkai.

Pr. Naunčikas.

New 
Pas- 
mirė

v •

I

SLA Pagalbos Ranka

I

!

ar
SLA

807 W. 80-th ST., NEW YORK 1, N. Y.
Tel. LAckawanna 4-5529

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

Tel. 5-9370

SLA VASARNAMIS
128 Boardwalk 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.

Modemiški 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:

Savaitinė Atskaita Išmokėtų Pomirtinių ir 
Ligoje Pašalpų

Čekiai Išrašyti ir Pasiųsti Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Prezidentui ir Iždininkui Pasirašyti

Rugsėjo 3, 1960 Metais

Išmokėtos pomirtinis
JUOZAS VELYKIS, 50 kp., Bimghamton, N. Y., gimęs 

rugpiučio 15, 1886 m., Linonių kaime, Panevvėžio 
apskr., Lietuvoje. Prie SLA prisirašė rugsėjo 6, 
1921 m. Mirė liepos 30, 1060 m. Velionio brol
vaikiui Anthony Walikiui pomirtinės išmokėta __ $1,000.00

ELZBIETA BERNATAVIČIEN'Ė, 116 kp., Maltby, 
Pa., gimūsi lapkričio 10, 1893 m., Lietuvoje. Prie 
SLA prisirašė spalių 7, 1923* m. Mirė rugpiučio 
17, 1960 m. Velionės dukterei Helen Bezek po
mirtinės išmokėta __________________________ 600.00

PETRONE BRAZIENE, 198 kp., Akron, Ohio, gimusi 
balandžio 23, 1887 m., Lietuvoje. Prie SLA pri
sirašė gegužės 10, 1931 m. Mirė birželio 5, 1960 
m. Velionės podukrai Anna Maycr pomirtinės iš
mokėta _____________ _________ __ ______ ___ 150.00

Viso ___________________________________________
Nuo pradžios šių metų bendrai viso....................
Išmokėtos ligoje pašalpos

J. POŽĖRA, 28 kp‘, Port Carbon, Pa., sirgo 12 savaičių ____________ $54.00
J. ARLAUSKAS, 43 kp., So. Boston, Mass., sirgo 9 sav. 1 d. _______ 72.75
J. GAILIUS, 53 kp., Chelsea, Mass., sirgo 6 sav. 3 d. _................................ 37.50
J. MIKELIONIS, 104 kp., Pittsburgh, Pa., sirgo 4 sav. 3 d. _______  50.64
M, TURAUSK1ENE, 126-pav. kp., New York, N. Y., sirgo 12 sav._ _ 72.00
K. FEIFERIEN®, 158 kp., Springfield, III., sirgo 3 savaites____ ___18.00
M. MANKĖVICIENffi, 219 kp., Roslyn, Wash., sirgo 5 sav. 3 d._____  27.58
A. KAZLAUSKAS, 238 kp.. Chicago, III., sirgo 5 savaites ----------  60.00
V. V. MAKSAS, 278 kp., St. Catherines, Canada, sirgo! 6 savaites __ 156.00

..$1,750.00
$114,098.16

Viso .................... ............. .................
Nuo pradžios šių metų bendrai viso

—.............-....................$648.47
..................-............$20,350.87
M. J. VINIKAS,

SLA Sekretorius.
L

Uetuvoa Generalinio Konsulo 
New Yqrkc paie&koml asmenys:

Kubiliūnas Matas, gimęs Skapiš
kyje. gyvenęs Telšiuose.

Kušlytė Ona ir Zuzana, Juozo 
dukterys, iš žalsvos km., Liudvina
vo vals., Marijampolės apskr.

Lamaitis Rapolas, gyvenęs Brook
lyn, N. Y.

Linkevičius (Linkus) Bronius, Fe
likso sūnūs, gimęs 1918 m. Zaliesio 
vienk., Raseinių vals.

Meškauskas Jonas, Juozo sūnūs, 
kil. nuo Kelmės, gyveno Rockford, 
Iii.

Ramoškaite Izabelė, gim. Kazokų 
kaime, gyveno Brooklyn, N. Y.

šimukonis Antanas, gimęs Ruika- 
kiemyje, gyvenęs Brooklyn, N. Y.

Skodis-Abraitytė Vera.
Stankevičiūtė Birutė ir Jad ė, 

Marijos ir Juozo Stankevičių duk
terys. Tėvai mirg 1936 m., gyveno 
Rodney St., Brooklyn, N. Y.

Staponkus Aleksas Marijonas.
Žebrys Jurgis, išvyko Kanadon 

apie 1929 m., vėliau persikėlė j J. 
A. V.

Augunienė-Vaitelytė Anta n i n a, 
duktė Jono.

Baluitis Jurgis, sūnūs ščeponie- 
nės.

Belevičius Jonas, gyvenęs žvirgž
daičių vals., Šakių apskr.

Bočių šeima, gyveno Philadclphi- 
joje.

Bujanauskienė-Mikulevičiute Ona, 
duktė Jurgio, ir jos sūnūs Bauja- 
nauskas Stasys, gyveno Watcrbury.

Burneikienė, žmona Antano Bur- 
neikos, kilusio iš Saltoniškės kaimo, 
Leipalingio vals., Seinų apskr.

Ileškomleji arba apie Juos tinau 
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA, 

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

f ROCKFORD, UJU
| Jei galvojate parduoti ar 
f pirkti narna bei kitokia nuo- 
| savybę, sąžiningam Ir drau* 
« giškam patarnavimui skam- 
| binklte;

WO 5-5890
I Taip pat patarns”<*me pinigų 
Į Ir siuntinių persiuntimui i 
Į Lietuvą ir kitus kraštus.
f J. DAGYS Real Estate 
į NOTARY PUBIJO 
į 114 N. Rockton Avė.

Tel. STagg 2-5043 

Matthev P. Baliai 
BIELIAUSKAS 

FUNERAL HOME
Ali. BALTRUNA8-BALT0J 

Reikalų vedėja* 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avė. 

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

Suteikiam garbingas laidotu
ves. Koplyčias suteikiam ne

mokamai visose dalyM 
miesto.

Laidotuvių Direktoriai: 
F. W. SHALINS IR 

J. B. SHALINS 
Tel. Virpini* 7-4499

ir

tarpą.

numerius su šiais ir kitais {domiais 
metinės prenumeratos gaus šiuos

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

1. Rachelės Mussolini {domus, 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 dalj butų galima 
sugrąžinti j tikrųjų lietuvių

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" turi daug rimtu bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug kinių UI lietuviikosica 
bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo (ričių.

PRENUMERATA: metams visur 6 doL, visose Amertkose— 
5.50, Kanadoje — 5 doleriai. Už laikrašti galima mokėti dalimi*— 
pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

NAUJAI ATVYKĘ "NEPRIKLAUSOMA IIETUVĄ” gauna 
bargan Ugi jie gauna darbą Ir užsidirba.
7722 George St., Ville Lasaile, Montreal, P. Q, Panara 

ADRESAS: “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”,

Į IŠĖJO NAUJA KNYGA Į

AMERIKOS ĮDOMYBES I
Parašyta S. MICHELBONO važiuojant pažiūrėti Amerikos

JOJE APRAŠOMA:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pači f i ko; Dar- i 
bininjeų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; įspūdžiai 
iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperiią; Apie Hollywoodo žvaigž
des; Kaip lietuvis vyną daro; Amerikos dykumos; Mirties Klonis; 
Suakmenėjęs miškas; Yellovzstone Parkas su verdančiais šalti- f 
niais, meškomis ir tt.; Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš 
Meksikos; Bulių kova; Pąs mormonus: jų tikyba, praeitis ir 
dabartis; Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; Neišmatuoti Texas 
valstijos turtai; Floridos Vaizdai; Jaunystės šaltinis; Kaip gyvena 
rezervatų indėnai; Nuostabu požemio urvai; Upė po žeme; žuvys 
be akių .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. i
UžeisaJdusiems knygą tuoj pat pasiunčiame. Kaina tik 7S centaL

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
“KELEIVIS” i

686 East Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Amerikos lietuvių kolonijoje ir {vairiose Europa* 
bei Pietų Amerikos valstybėse.
spausdina vėliausias, tiksliausias ir {domiaueMM 
žinias iš Uetuvių ir kitų tautų gyvenimo. • 
spausdina svarbiausius lietuvių gyvenimo reikalus 
liečiančius straipsnius ir “Kritikos bei poIemUns* 
skyriuje leidžia visiems pareikšti savo nuornaall 

NAUJIENŲ prenumerata yra tokia: JAV ir Kanadoje — $11X1 
metams, $6.00 — pusei metų. Kitose valstybėse • 
$14.00 metams, $7.00 — pusei metų, ahicagojf - 
$18.00 metams, $7.00 — pusei metų.

NAUJIENAS gausite, Jei pasiųsite čekj arba Money Ordk t* 
ėdu adresu:

i NAUJIENOS
1739 Snntk HaUted Street flicur* IFši* m

NAUJIENOS

NAUJIENOS




